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PREFÁCIO
A produção e disseminação do conhecimento em educação física a partir da práxis, que considera
um processo permanente de ensino-aprendizagem pela reflexão-ação-reflexão e a partir de pesquisas científicas, constituem-se nos elementos centrais deste e-book comemorativo aos 15 anos de trabalho e construção
acadêmica do Curso de Educação Física da Unoesc.
Com a participação de acadêmicos e professores do curso e de outras universidades do Brasil e do
exterior são apresentados 19 artigos, sendo 11 derivados de trabalhos de graduação; 3 de iniciação científica;
2 de cursos de especialização; 1 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); 1 de pesquisa de mestrado, que teve a contribuição de pesquisador internacional e 1 artigo resultante de trabalho de
mobilidade acadêmica, realizado na Universidad Autónoma de Baja California (UABC/México).
A publicação deste conjunto de artigos, oriundos de diferentes campos de experiência de alunos,
professores e pesquisadores, por si só, demonstra a diversidade de saberes e aprendizagens adquiridas com a
realização dos estudos reunidos neste e-book.
Em outra perspectiva, o leitor poderá notar também que o e-book conseguiu reunir trabalhos que
atendem às principais abordagens teórico-metodológicas de pesquisas em educação física.
O e-book traz estudos empíricos que versam sobre capacidades físicas, performance humana, alto
rendimento esportivo e melhoria da qualidade de vida. Em uma abordagem fenomenológica têm-se estudos
que discutem o movimento e o comportamento humano e sua interação com o ambiente.
E, ainda, a partir de uma abordagem crítico-dialética, o e-book publica pesquisas que visam compreender as pessoas como agentes transformadoras da realidade por meio da utilização de metodologias ativas,
relação com o ensino na educação básica e com o mercado de trabalho.
Dentro deste contexto, o Curso de Educação Física da Unoesc, em comemoração aos seus 15 anos
de existência, brinda-nos com uma amostra representativa de seu trabalho com base no ensino, na pesquisa e
na extensão, resultado do empenho de professores, coordenação e equipe de técnicos-administrativos e, fundamentalmente, de todos os seus discentes e egressos do curso, por meio da publicação do presente e-book.
Parabéns ao Curso pelos 15 anos!
Boa leitura!

Fábio Lazzarotti
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão

5

APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE ESCOLARES DO
MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC
Danieli Schaly*
Gracielle Fin**
Mariarosa Mendes Fiedler***

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a associação entre aptidão cardiorrespiratória e a composição corporal de escolares do município de Joaçaba (SC). A amostra foi de 1.291 escolares, com idade entre 10 e 17 anos,
oriundos das escolas públicas e particulares do município de Joaçaba (SC). Foram mensuradas as variáveis:
massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC) e aptidão cardiorrespiratória (corrida/caminhada
6 minutos). Os critérios e a classificação utilizados para os testes foram recomendados pelo Manual de Aplicação de Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação. Para a análise dos dados, utilizou-se estatística
descritiva e inferencial por meio do teste quiquadrado, com nível de significância de 5%. Para o IMC, os escolares foram categorizados conforme duas propostas, nos critérios estabelecidos por Conde e Monteiro (2006),
houve predominância de eutróficos (69%), seguido de sobrepeso (23,3%), obeso (6,9%) e baixo peso (0,8%); já
nos valores críticos estabelecidos por Gaya (2012), 76,9% dos escolares foi categorizado na Zona Saudável e
23,1% na Zona de Risco à Saúde. Na aptidão cardiorrespiratória, 61,4% dos escolares não atingiram os critérios
mínimos à saúde. Foi encontrada associação entre valores inadequados de IMC e baixa aptidão cardiorrespiratória. Independente do gênero, grande parte dos escolares investigados não atingiu os critérios mínimos à
saúde, apontando para uma urgente necessidade de estratégias que contribuam para a promoção de um estilo
de vida saudável, diminuindo os riscos de desenvolvimento e aparecimento de doenças hipocinéticas e incapacidades funcionais.
Palavras-chave: Adolescente. Aptidão Física. Aptidão cardiorrespiratória. Composição Corporal.
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*
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1 INTRODUÇÃO
A influência que alguns parâmetros do estilo de vida apresentam sobre a saúde de crianças e adolescentes têm sido amplamente descrita na literatura. A exposição simultânea a comportamentos de risco
nas primeiras fases da vida está relacionada ao desencadeamento dos principais agravos à saúde e fatores de
risco para doenças crônicas degenerativas na vida adulta (TWISK; KEMPER; VAN MECHELEN, 1997). Entre
os principais fatores de risco à saúde, destacamos: hábitos alimentares inadequados; níveis insuficientes de
atividade física; uso de drogas; consumo excessivo de álcool e comportamentos sexuais de riscos (FARIAS
JÚNIOR et al., 2009).
Os hábitos frequentemente iniciados na infância e adolescência, provavelmente são mantidos na fase
adulta, tornando a situação mais crítica, pois nessa fase a resistência à mudança de comportamento é maior. É imprescindível que a promoção de um estilo de vida saudável se inicie de maneira precoce, tanto pela sua influência
direta na prevenção de doenças quanto pela sua relação com o nível de atividade física na fase adulta. As aulas
de Educação Física desempenham importante papel no sentido de proporcionar aos indivíduos em idade escolar
novos conceitos relacionados a hábitos saudáveis, e, preferencialmente, um ambiente favorável para a prática de
atividade física e desenvolvimento dos níveis de aptidão física (HOBOLD, 2003).
A aptidão física relacionada à saúde pode ser definida como a capacidade de realizar atividades físicas
com vigor e energia, bem como pela demonstração de características que estão relacionadas a um risco reduzido
de desenvolvimento de doenças hipocinéticas e incapacidades funcionais (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985; NAHAS, 2010). Os componentes da aptidão física relacionada à saúde procuram abrigar atributos
biológicos que possam estar direcionados à prevenção ou reabilitação de distúrbios orgânicos induzidos por comprometimento da condição funcional; destacando-se entre eles: a capacidade cardiorrespiratória, forca/resistência
abdominal, flexibilidade e composição corporal (PATE, 1988; GAYA et al., 2012).
Bons níveis de aptidão física relacionados à saúde nas fases iniciais da vida estão associados a bons
indicadores de saúde e, consequentemente, aliados à redução de doenças crônicas; por esta razão, a aptidão física resultante de atividade física regular é benéfica para crianças e adolescentes. Inúmeros estudos são desenvolvidos com crianças e adolescentes, na tentativa de analisar o comportamento dos componentes da aptidão
física relacionada à saúde, por meio de indicadores da composição corporal e desempenho motor (DÓREA
et al., 2008; ANDREASI et al., 2010; PETROSKI et al., 2011; PELEGRINI et al. 2011). A aptidão cardiorrespiratória é um dos principais componentes da aptidão física relacionada à saúde e tem se constituído importante
ferramenta nos aspectos ligados à saúde pública, já que níveis adequados de aptidão cardiorrespiratória estão
associados a baixos valores de adiposidade abdominal e total, como também a chances reduzidas de desenvolver doenças cardiovasculares (ARMSTRONG, 2006; EISENMANN et al., 2005).
A avaliação dos componentes relacionados ao estado de saúde é de fundamental importância para
que intervenções sejam direcionadas de forma efetiva na saúde pública. Investir o mais cedo possível na conscientização e nas ações interventivas que venham a contemplar a inter-relação entre atividade e saúde pode
ser uma estratégia relevante na mudança do estilo de vida, qualidade de vida e redução de gastos no futuro.
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Embora sejam encontrados na literatura vários estudos procurando descrever os componentes da
aptidão física relacionada à saúde em crianças e adolescentes de forma isolada, existem lacunas no que diz respeito às investigações que buscam analisar a relação das variáveis de aptidão cardiorrespiratória e composição
corporal. Desta forma, pesquisas são fundamentais na perspectiva da promoção da saúde, visando determinar
melhores estratégias que promovam ações cada vez mais precoces e, efetivamente, mais positivas no sentido
de desenvolver a aptidão física e a redução dos fatores de risco à saúde de crianças e adolescentes. Considerando a avaliação da aptidão física relacionada à saúde como passo inicial para a intervenção com mudança
do estilo de vida, este estudo teve como objetivo analisar a associação entre aptidão cardiorrespiratória e a
composição corporal de escolares do município de Joaçaba (SC).

2 MÉTODO
O estudo caracteriza-se como descritivo de delineamento transversal e base populacional. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), sob o
processo Parecer n. 057/2011, de acordo com as normas da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde,
sobre pesquisa envolvendo seres humanos.
O presente estudo faz parte de um Censo que procurou investigar informações sobre cineantropometria, nível de atividade física, fatores de risco associados e situação socioeconômica de todos os escolares do
município de Joaçaba (SC). A população consistiu-se de 2.170 escolares do ensino fundamental séries finais, de
ambos os gêneros, provenientes das 14 escolas do ensino público e privado do município de Joaçaba. A amostra deste estudo foi composta por escolares de 10 a 17 anos, que realizaram os testes de composição corporal e
aptidão cardiorrespiratória, perfazendo um total de 1.291 escolares.
Como critérios de inclusão foram considerados todos os adolescentes regularmente matriculados
nas instituições de ensino do município de Joaçaba. Por outro lado, para a exclusão do escolar da amostra
adotaram-se como critérios: a) recusa em participar do estudo; b) não obtiveram autorização dos pais ou responsáveis para realizar as avaliações; c) estavam impossibilitados de realizar exercícios físicos por indicação
médica; d) ausência às aulas no dia da coleta de dados.
Um estudo piloto foi realizado em uma escola de um município vizinho, de forma a captar possíveis
falhas e incongruências na coleta. Esses indivíduos foram escolhidos, uma vez que fazem parte de um grupo
semelhante aos sujeitos da pesquisa propriamente dita.
Para a avaliação dos componentes da aptidão física relacionados à saúde, foi utilizado o Manual de
Aplicação de Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação (PROESP-BR), proposto por Gaya et al. (2012)
e os escolares foram classificados segundo gênero e idade.
A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada por intermédio do teste de corrida de 6 minutos, que consiste em correr a maior distância possível nesse intervalo de tempo (GAYA et al., 2012). O teste foi realizado,
por convenção, em grupos de alunos, na quadra esportiva da escola, em que cada avaliador ficou responsável
por contabilizar o total de voltas completadas por determinado número de alunos. Os sujeitos foram acon9
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selhados a manter o ritmo de passadas, embora fosse permitido caminhar, trotar ou correr no decorrer do
teste. Após o término do teste, os sujeitos foram instruídos a continuar caminhando, para facilitar o processo
de recuperação. A distância foi controlada por meio do número de voltas completas, somando-se os metros
adicionais.
A avaliação antropométrica foi composta por medidas de massa corporal e estatura. Para a mensuração da massa e estatura foi utilizada balança mecânica, marca Welmy, com precisão de 100g e estadiômetro
acoplado com precisão de 0,5cm. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado pela divisão da massa corporal em quilograma (kg), pelo valor da estatura elevado ao quadrado (m2) e os valores foram expressos em
quilogramas por metro quadrado (kg/m2). Para o IMC, os escolares foram categorizados por idade e gênero.
Utilizaram-se como referência os valores críticos para a classificação do estado nutricional para crianças e adolescentes brasileiros propostos por Conde e Monteiro (2006), adaptados pelo PROESP-BR (GAYA et al., 2012).
Foi realizada análise descritiva para cálculo das frequências e porcentagens das variáveis categorizadas (gênero, IMC, aptidão cardiorrespiratória). O teste quiquadrado foi utilizado para verificar a associação
entre o IMC e a aptidão cardiorrespiratória, com nível de significância de p≤0,05. As análises foram realizadas
utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados 1.291 escolares, sendo 625 do gênero masculino (48,41%) e 666 do gênero feminino
(51,59%). Na Tabela 1 são apresentados os valores do Índice de Massa Corporal (IMC), para definição do estado
nutricional de crianças e adolescentes, conforme os critérios adaptados do estudo de Conde e Monteiro (2006).
Tabela 1 – Classificação do Índice de Massa Corporal dos escolares do município de Joaçaba, de acordo com o gênero (2013)
Gênero
Masculino
Feminino
Total
Fonte: os autores.

Baixo Peso
% (n)
0,0 (00)
1,5 (10)
0,8 (10)

Eutrófico
% (n)
67,8 (424)
70,1 (467)
69,0 (891)

Sobrepeso
% (n)
25,9 (162)
20,9 (139)
23,3 (301)

Obeso
% (n)
6,2 (39)
7,5 (50)
6,9 (89)

O excesso de peso (soma dos valores correspondentes de sobrepeso e obesidade) encontra-se presente,
portanto, em 30,2% da amostra. Esse resultado é superior aos encontrados por Pelegrini et al. (2011), ao investigar adolescentes das cinco regiões do país, em que foi verificada prevalência de excesso de peso em 23,2%; no
entanto, quando a análise é feita por região geográfica, a maior prevalência (27,8%) foi observada na região Sul
do país. Em estudos realizados em municípios de forma isolada nas regiões Sudeste (ANDREASI et al., 2010;
PETROSKI et al., 2011) e Sul do país (TERRES et al., 2006; SUÑÉ et al., 2007; BERNARDO et al., 2012; CORSO et
al., 2012), os resultados também demonstraram prevalências de excesso de peso mais elevadas em adolescentes.
Resultados inferiores foram encontrados em adolescentes da Paraíba (SILVA; LOPES; SILVA, 2007;
FARIAS JUNIOR; SILVA, 2008), Bahia (DÓREA et al., 2008; FRAINER et al., 2011), Alagoas (MENDONÇA et
10
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al., 2010; RIVERA et al., 2010) e Pernambuco (PINTO et al., 2010; LEAL et al., 2012), cuja prevalência de excesso
de peso oscilou de 13,3% a 20,4%.
A prevalência de sobrepeso (23,3%) e obeso (6,9%) deste estudo mostra-se similar à identificada por
Ribeiro et al. (2013), que utilizaram o mesmo instrumento de investigação em 1.728 escolares residentes nos
municípios pertencentes à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de São Miguel do Oeste (SC); em
que foi constatado sobrepeso em 20,3% dos escolares e obesidade em 5,3%. Tal semelhança parece estar atrelada às características socioeconômicas, climáticas, habituais, étnicas e culturais das amostras, por se tratar de
regiões muito próximas.
Os resultados deste estudo, somados a outros estudos desenvolvidos no país, sugerem que independente do critério de classificação ou pontos de corte adotado para o IMC, é evidente a magnitude e a gravidade
que o excesso de peso assumiu entre os adolescentes, uma vez que apresenta associação com o risco aumentado de desenvolver disfunções crônico-degenerativas, bem como potencializa a morbimortalidade relacionada
à obesidade no adulto (MONTEIRO; CONDE, 2000), demonstrando a urgente necessidade de estratégias de
intervenção na saúde pública.
A partir dessas informações, na tentativa de alcançar níveis desejados de saúde e diminuir os riscos
de desenvolvimento e aparecimento de disfunções orgânicas decorrentes da hipocinesia, o novo Manual PROESP-Br estabelece pontos de corte ou valores críticos, os quais, estratificados por idade e gênero, permitem
avaliar as crianças e adolescentes numa escala categórica de dois graus: Zona de Risco à Saúde ou na Zona
Saudável (GAYA et al., 2012).
Na Tabela 2, são expostas as classificações do IMC e da aptidão cardiorrespiratória, referindo-se
agora aos pontos de corte propostos por Gaya et al. (2012). Na classificação do IMC, 76,9% dos escolares foram categorizados na Zona Saudável e 23,1% na Zona de Risco à Saúde. Quando analisadas por gênero, as
variáveis antropométricas demonstraram homogeneidade para estas características. Na aptidão cardiorrespiratória, 61,4% dos escolares tiveram desempenho abaixo dos critérios recomendados para a saúde. Quando a
análise é feita por gênero, verifica-se um crescimento da proporção de meninas (72,5%) que não atingiram o
patamar desejado para a Zona Saudável (Tabela 2).
Tabela 2 – Indicadores antropométricos e de aptidão cardiorrespiratória dos escolares de Joaçaba de acordo com o gênero (2013)
Índice de Massa Corporal
Gênero
Masculino
Feminino
Total
Fonte: os autores.

Aptidão Cardiorrespiratória

Zona Saudável
% (n)

Zona de Risco à Saúde
% (n)

Zona Saudável
% (n)

Zona de Risco à Saúde
% (n)

74,9 (468)
78,8 (525)
76,9 (993)

25,1 (157)
21,2 (141)
23,1 (298)

49,8 (303)
27,5 (169)
38,6 (472)

50,2 (306)
72,5 (445)
61,4 (751)

A elevada prevalência de adolescentes com valores inadequados quanto à sua classificação relacionada aos critérios de saúde na aptidão cardiorrespiratória encontrada neste estudo corrobora com os resultados encontrados na literatura (DÓREA et al., 2008; VASQUES; SILVA; LOPES, 2007; PELEGRINI et al., 2011;
GUEDES et al., 2012). Foi observada maior quantidade de meninos com níveis adequados de aptidão cardior-
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respiratória para a saúde em relação às meninas (49,8% e 27,5%, respectivamente). No estudo com escolares de
Jequié (BA), 15% dos meninos e 14% das meninas alcançaram os critérios estabelecidos (DÓREA et al., 2008).
Em escolares mineiros observou-se que 32,2% das meninas e 45% dos meninos superaram o mínimo proposto
para a saúde (GUEDES et al., 2012), enquanto em escolares do município de Florianópolis (SC), identificou-se
que 62,2% das meninas e 32% dos meninos atenderam ao critério proposto (VASQUES; SILVA; LOPES, 2007).
Diferentes resultados foram encontrados por Grigolo (2009), ao investigar adolescentes do Meio-Oeste catarinense, utilizando o protocolo da corrida de vai e vem (LEGER et al., 1988), cujas prevalências de inadequações
foram de 92,57% para o gênero masculino, enquanto para o feminino foi de 35,54%.
Independente da prevalência de adolescentes com valores inadequados quanto à sua classificação
entre os gêneros, observa-se uma baixa proporção de escolares que atenderam aos critérios da Zona Saudável.
Segundo Tomkinson e Olds (2007), nos últimos 45 anos está ocorrendo um declínio de -0,36% ao ano da aptidão cardiorrespiratória de crianças e adolescentes em todo o mundo. Esse fato é preocupante, uma vez que
níveis inadequados de aptidão cardiorrespiratória estão associados a elevados índices de colesterol e triglicerídeos, pressão arterial desequilibrada e risco aumentado para a obesidade (EISENMANN et al., 2005). Estudos
têm demonstrado uma relação inversa entre a aptidão cardiorrespiratória e o desenvolvimento de fatores de
risco para doenças cardiovasculares (ANDERSSEN et al., 2007).
Na Tabela 3, são apresentados os valores de associação entre indicadores da aptidão cardiorrespiratória e de IMC. Verificou-se a associação estatisticamente significativa entre as variáveis. Dos escolares
classificados com níveis saudáveis para o IMC, 45,7% também alcançaram os critérios para zona saudável na
aptidão cardiorrespiratória e 54,3% classificou-se em zona de risco à saúde para a aptidão cardiorrespiratória.
Entretanto, a maioria dos adolescentes que apresentou níveis indesejados para o IMC, também não atingiram
os critérios saudáveis para a aptidão cardiorrespiratória (82,2%), enquanto 17% dos escolares na zona de risco
para o IMC obtiveram os níveis desejados para a aptidão cardiorrespiratória.
Tabela 3 – Associação entre Índice de Massa Corporal e Aptidão Cardiorrespiratória dos escolares do município de Joaçaba (2013)
Aptidão Cardiorrespiratória
IMC
Zona Saudável
Zona de Risco à Saúde
Total
Fonte: os autores.

Zona Saudável

Zona de Risco à Saúde

Total

% (n)
45,7 (407)
17,8 (47)
39,3 (454)

% (n)
54,3 (483)
82,2 (217)
60,7 (700)

% (n)
100 (890)
100 (264)
100 (1154)

p
0,000

Esses achados confirmam informações anteriormente produzidas na literatura, que utilizaram, contudo, protocolos de avaliação, pontos de corte e análises estatísticas diferentes (RODRIGUES et al., 2007; LEITE et
al., 2009; BURGOS et al., 2010; ANDREASI et al., 2010; SILVA et al., 2010; RONQUE et al., 2010). As correlações
encontradas no presente estudo entre a aptidão cardiorrespiratória e o IMC indicam que a melhora do desempenho no teste de 6 minutos parece estar associada, pelo menos em parte, a valores desejados para a composição
corporal em adolescentes. Embora o declínio da aptidão cardiorrespiratória possa estar relacionado ao aumento
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da composição corporal, pesquisadores acreditam que a diminuição da atividade física habitual também possa
estar relacionada com a queda do desempenho cardiorrespiratório (TOMKINSON et al., 2003).
Dessa forma, os valores inadequados encontrados para o IMC e a aptidão cardiorrespiratória dos
escolares podem estar diretamente relacionados ao estilo de vida adotado pela sociedade contemporânea, em
que é aumentado o interesse por atividades passivas, ou seja, aquelas ligadas à televisão, videogame e computador (SILVA; LOPES; SILVA, 2007; RIVERA et al., 2010). Níveis adequados de aptidão física relacionada à
saúde nas fases iniciais da vida estão associados a bons indicadores de saúde, e, consequentemente, aliados a
um risco reduzido de desenvolvimento de doenças hipocinéticas e incapacidades funcionais; por esta razão, a
aptidão física resultante de atividade física regular é benéfica para crianças e adolescentes.
Apesar de o estudo apresentar limitações em relação ao delineamento transversal, ausência de infor
mações sobre o nível de atividade física e hábitos alimentares dos indivíduos, os resultados encontrados são
preocupantes. Grande parte dos adolescentes apresentaram valores indesejados para as duas variáveis investigadas, o que pode acarretar em chances aumentadas para o desenvolvimento precoce dos fatores de risco
cardiovascular nessa população (TOMKINSON et al., 2003; EISENMANN et al., 2005).

4 CONCLUSÃO
A associação encontrada neste estudo entre valores de IMC e aptidão cardiorrespiratória sugere que
indivíduos com IMC classificado na zona de risco para a saúde também apresentarão desempenho inferior
para aptidão cardiorrespiratória, o que pode contribuir no desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
provavelmente associadas à exposição de um estilo de vida não saudável.
Embora o presente estudo reflita os resultados de um município de forma restrita, avaliou-se um
grupo que representa 59,49% de toda população de adolescentes nesta faixa etária do município, tornando a
amostra representativa do universo de escolares. Entretanto, em virtude das características étnicas, sociais e
culturais, é preciso cautela ao extrapolar estes resultados para outros grupos. Sugere-se que novas pesquisas
de delineamento longitudinal sejam conduzidas, incluindo a avaliação do estilo de vida dos indivíduos, no
intuito de ampliar a análise das informações obtidas neste estudo.
Tornam-se relevantes, ainda, que políticas públicas visando à promoção de um estilo de vida saudável sejam efetivadas, sendo realizadas de maneira precoce, tanto na escola quanto em outros espaços públicos
e coletivos, objetivando aprimorar e desenvolver os componentes da aptidão física, prevenindo o surgimento
e o desenvolvimento de disfunções de caráter hipocinético. Tais ações são bem mais fundamentadas e aceitas
quando se conhece a magnitude do problema.
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RESUMO
Durante as aulas de Educação Física é possível observar algumas condutas disciplinares que podem ou não
estar ligadas à motivação dos alunos. O objetivo deste trabalho foi investigar as condutas disciplinares nas
aulas de Educação Física. Foram investigados 118 de ambos os sexos do 8º e 9° ano do ensino fundamental
em uma escola pública na cidade de Catanduvas (SC). Foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: o Inventário de Condutas de Disciplina e Indisciplina na Educação Física (ICPIEF) e a Escala de Estratégias para
Manter a Disciplina (SSDS). Os dados foram analisados de forma descritiva. Como resultados, em relação a
condutas disciplinares, as respostas foram positivas. No que diz respeito às estratégias para manter a disciplina, as respostas dos alunos são satisfatórias, pois a maior parte dos alunos está satisfeita com a postura de
seu professor. Conclui-se que a maior parte dos alunos não têm atitudes de indisciplina durante as aulas de
Educação Física, sendo atentos durante a aula; o professor tem facilidade para desenvolver novas habilidades
e despertar ideias, podendo tornar seus alunos praticantes de atividade física nos seus períodos de lazer e
não apenas em sala de aula. Os alunos avaliam como regulares as aulas aplicadas pelo professor, que possui
domínio das turmas.
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Física na escola é um processo de cultura corporal e que tem como finalidade introduzir e integrar o aluno nessa esfera, formando o cidadão que levará para sociedade o que aprendeu, ajudando
a modificar o ambiente que frequenta ou reside. O aluno deverá ser instrumentalizado para usufruir dos jogos,
esportes, danças, lutas e ginástica, em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de
vida (BETTI, 2002).
As aulas de Educação Física podem ser consideradas um meio de incluir os alunos na sociedade,
para isso, o professor precisa estar motivado para transmitir com mais clareza e qualidade os conteúdos, a
fim de que seus alunos aproveitem da melhor forma possível as práticas durante as aulas. O aluno leva para
fora da escola o desejo pelo esporte, promovendo e auxiliando na obtenção de uma vida saudável após sair da
escola (TOELAMA et al., 2000 apud MORENO et al., 2008).
A escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar (FREIRE,
1997). Ao considerar o conhecimento que a criança, o jovem e o adulto trazem quando entram na escola, o
professor os reconhece como sujeitos capazes, com potencial para se apropriar e socializar novos conhecimentos que a escola pode lhes oferecer.
A Educação Física Escolar é uma prática cultural, com uma tradição respaldada em valores. Ela ocorre
historicamente nos mais variados cenários, com diferentes temas e assuntos, que trabalham as mais variadas expectativas culturais e econômicas nos alunos. É justamente isso que faz a Educação Física Escolar ser o que é. Sendo uma prática tradicional, a Educação Física possui certas características, muitas vezes, inconscientes para seus
praticantes. Em outras palavras, existem metodologias da Educação Física que por serem da natureza humana
(caminhar, correr, saltar, rolar) na maioria das vezes são valorizadas pelos alunos, comunidade e direção da escola
por envolverem o sentimento de alegria (DAOLIO, 2003).
Muitos professores se perguntam o que podem fazer para motivar seus alunos, mas se acredita que
poucos vão à busca das respostas. Freire e Scaglia (2003 apud PERFEITO et al., 2008) acreditam que “[...] os
professores deveriam estar preparados, de forma criativa e bem estruturada, oferecendo aprendizagem, a fim
de levar às aulas ministradas, sempre buscando motivar para alcançar os objetivos propostos pela disciplina”.
Com a possível falta de motivação nas aulas o professor contribui para a indisciplina de seus alunos. Este fato,
segundo Daolio (2003), desvaloriza as aulas de Educação Física e lança como pergunta o que a Educação Física
acaba contribuindo no desenvolvimento dos alunos na escola.
Os estímulos utilizados pelo professor durante suas aulas é o que levará seus alunos a participarem
ou não das atividades aplicadas, pois todo aluno almeja aumentar seus níveis de competência física. E quando
alcançam o sucesso atribuem a si a responsabilidade pelo êxito, valorizando sua capacidade e competência na
realização da tarefa (LIMA, 2000).
Para Anton (1989), “[...] a motivação é a razão que dirige a conduta, a força e natureza do esforço
que impulsiona o adolescente para alcançar seus objetivos.” Há desportistas com diferentes interesses: aqueles
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motivados pela necessidade de movimento e liberação de energia; que se satisfazem plenamente com o próprio jogo; que buscam a afirmação de si por meio do êxito pessoal de cada ação; que utilizam o esporte como
forma de compensação de fracassos na família, nos estudos, buscando o êxito em ocasiões de forma constante.
Já Snyders (1988) ressalta que “[...] não é segredo para ninguém que a alegria dos jovens se proclama
bem mais no seu feriado e em sua vida familiar do que na escola.” Existem alunos que protestam contra a escola,
às vezes, rejeitam-na. Suas ambições limitam-se a garantir sua aprovação para a série, eles estudam pela nota e,
frequentemente, confessam isso ingenuamente; no fundo estudam para ter a paz, esperando trabalhar para ter o
salário. Eles não repugnam a escola, não se revoltam contra ela, não têm grandes temores em relação a ela, mas de
preferência esperam que isto passe, como um indício de aceitação. Os alunos esperam criar uma atmosfera simpática com um professor simpático, introduzir na escola um pouco da diversão extraescolar.
Em torno dos aspectos psicológicos, a motivação vem ganhando destaque, sendo relacionada diretamente ao aprendizado e ao treinamento desportivo. Entre os principais fatores motivacionais apresentados
na literatura, o prazer recebe destaque por ser considerado o protótipo da motivação intrínseca (DECI; RYAN,
1985 apud MINELLI et al., 2010), que tem como origem as necessidades e fatores internos do indivíduo, está
relacionada com sua forma de ser. Já na motivação extrínseca a origem são os fatores externos ao indivíduo.
Todas as teorias em que o tema motivação está presente leva-se em destaque a necessidade de motivos
que desencadeiam os movimentos e ações dos alunos, dando-lhe direção para ir à busca de seus objetivos. O motivo pode ser considerado um constructo criado para explicar a origem dos comportamentos dirigidos para algum
objetivo (WINTERSTEIN, 1995).
Considerando a indisciplina observada na escola, é provável que a mesma esteja relacionada à falta
de motivação por muitos alunos encararem a escola como uma obrigação e, dessa forma, não encontram prazer nas aulas, em muitos casos, não entendem o real motivo de estarem na sala e o porquê do conteúdo, com
falta de motivos o aluno trata todos os conteúdos como inúteis não compreendendo bem para que servem,
como afirma Werneck (1987).
A indisciplina não envolve apenas características encontradas fora da escola, mas envolve diretamente
a relação entre o professor e seus alunos, uma ação de grande contribuição é a transmissão de alegria do professor
para com a turma. A troca de sorrisos e expressões alegres são as maiores técnicas de motivação e carisma presentes nos seres humanos, isso quebra uma barreira entre o professor e o aluno, fazendo com que o conhecimento
flua com maior facilidade e clareza.
Fazer elogios também é uma grande forma de motivar o ser humano, pois o elogio é uma forma de
expressar reconhecimento e até mesmo admiração ao bom trabalho realizado (ARAUJO et al., 2001). O aluno
que está motivado se impõe em responsabilidades, aumentando sua vontade de praticar esportes, o desejo
pela prática esportiva, levando-o a compreender seu papel na sociedade, acarretando no cumprimento de suas
tarefas cotidianas com responsabilidade (WENTZEL, 1991 apud MORENO et al., 2012).
Os alunos que possuem responsabilidades durante as aulas têm um papel importante para os colegas, pois aumentam seu nível de persistência, melhorando diariamente suas capacidades e realizando com
prazer as atividades propostas pelo professor (ALLEN, 2003 apud MORENO et al., 2008).
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As aulas de Educação Física despertam e desenvolvem os mais variados sentimentos em cada aluno,
e, dessa forma, tudo fica observável pelo professor, como: as emoções, as alegrias, angústias, desejos que os
levam a competir, incentivar e torcer por seus colegas e tudo isso faz com que as aulas se tornem agitadas, e,
ainda, o tom de voz fica muito mais elevado por parte dos alunos. Porém, algumas vezes, a alegria das crianças
é confundida com indisciplina (BETTI, 1992).
Partindo desse pressuposto, a criança indisciplinada tende a empurrar os demais alunos, ofende e
agride. Por outro lado, observa-se que os alunos que agem de maneira natural durante as atividades propostas não têm nenhuma maldade, apenas incentivam e apoiam os demais colegas. Diante disso, o objetivo deste
estudo foi investigar as condutas disciplinares nas aulas de Educação Física.

2 MÉTODO
Foram investigados 118 de ambos os sexos, com idade entre 14 e 15 anos, do 8° e 9° de uma escola
pública na cidade de Catanduvas (SC), selecionados por conveniência. Os instrumentos foram aplicados nas
aulas de Educação Física, no 1º semestre de 2015, pelo próprio pesquisador.
Para a investigação foram utilizados dois instrumentos: Inventário de condutas de disciplina e indisciplina na Educação Física (ICPIEF), (CERVELLO et al., 2002 apud MORENO; CERVELLÓ, 2010), que investiga a percepção de disciplina e indisciplina dos alunos para com as aulas de Educação Física; e Escala de Estratégias para Manter a Disciplina (SSDS), que investiga as estratégias utilizadas pelos professores para manter
a disciplina durante as aulas de Educação Física (MORENO et al., 1998 apud MORENO; CERVELLÓ, 2010).
O Inventário de Condutas de Disciplina e Indisciplina na Educação Física (ICDIEF) é constituído por
19 itens, dos quais 11 correspondem à indisciplina (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19) e 8 são relacionados à disciplina (1, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 18). As respostas do questionário correspondem a uma escala que varia de 1 (um), que
indica total indisciplina, a 7 (sete) que representa total disciplina do aluno para com a escola.
A escala de estratégias para manter a disciplina (SSDS) é constituída por 24 itens, dos quais 9 são
relacionados às razões de preocupação e responsabilidade do professor (7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24), 7 referem-se à ênfase do professor para as razões intrínsecas (1, 2, 5, 6, 10, 13, 20), 5 itens estão relacionados às razões
externas (3, 11, 15, 21, 23) e 3 itens relacionados à indiferença do professor para manter a disciplina (4, 8, 19).
Nos dois instrumentos, não se considerou a pontuação total obtida pelos sujeitos nos questionários,
mas as registradas por estes em cada uma das subescalas dos instrumentos. Os instrumentos foram concebidos de modo que quanto mais alta for a pontuação obtida pelo indivíduo em determinada subescala, mais
elevada será a sua orientação para os objetivos de realização inerentes a essa mesma subescala.
Os dados foram analisados de forma descritiva. As variáveis foram apresentadas em valores máximos e mínimos, moda e frequência relativa.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi realizada em uma escola pública no município de Catanduvas, SC, com 118 alunos do 8º e
9º ano, sendo que 56 (47,5%) eram meninos e 62 (52,5%) eram meninas, com média de idade 14,6 (+ 0,86) em anos.
Tabela 1 – Medidas descritivas das condutas de disciplina e indisciplina na Educação Física (ICDIEF) dos alunos do ensino
fundamental, Catanduvas, SC (2015)
Condutas

n

Min

Máx

Moda (%)

Proporciona clima agradável

118

1

7

7 (50,8)

Ajuda colegas quando necessário.

118

1

7

7 (40,7)

Seu interesse no assunto é positivo.

118

1

7

7 (55,1)

Faz uso adequado das instalações desportivas.

118

1

7

7 (58,8)

Seu comportamento em sala de aula é correto

118

1

7

7 (44,1)

Participo e coopero com seus colegas.

118

1

7

7 (63,6)

Cumprem regras da classe.

118

1

7

7 (46,6)

Tira proveito para aprender o que é sugerido

118

1

7

7 (29,7)

Apenas faz o que é atraente

118

1

7

7 (30,5)

Interrompe o professor

118

1

7

1 (61,1)

Usa matérias de forma inadequada

118

1

7

1 (58,5)

Não obedece a instruções do professor

118

1

7

1 (68,6)

Não escuta explicações do professor

118

1

7

1 (54,2)

Desaproveita o tempo de aula

118

1

7

1 (52,5)

É agressivo com seus colegas

118

1

7

1 (47,5)

Emprega palavrões com seus colegas

118

1

7

1 (40,7)

Interrompe seus colegas nas atividades

118

1

7

1 (61,0)

Realiza atividades diferentes as da aula

118

1

7

1 (41,5)

Tira sarro dos colegas ao errarem

118

1

7

1 (39,0)

Disciplina

Indisciplina

Fonte: os autores.

Referente às condutas de disciplina dos alunos (Tabela 01) é possível verificar que todos os indicadores apresentam a moda “totalmente de acordo”, demonstrando que os alunos se percebem com boas condutas. Os indicadores relativos ao clima das aulas, ao interesse dos alunos, a participação e ao uso adequado
das instalações desportivas, apresentam frequência da moda acima de (50,0%) e o indicador que se destaca é a
cooperação entre os colegas (63,6%).
A subescala “tirar proveito para aprender o que é sugerido” tem como moda “totalmente de acordo”, apresentando frequência de 29,7%. Neste item chama a atenção a frequência das demais categorias: “bastante de acordo” (25,4%) e em “total desacordo” (11,0%), demonstrando que parte dos alunos faz todas as
atividades, mas a quantidade que só faz o que gosta é relativamente alto.
Em relação às condutas de indisciplina, a maioria dos indicadores apresenta como moda “totalmente
em desacordo” e na percepção dos alunos o indicador relativo à “realização de tarefas atraentes” é o único que
apresentou como moda “totalmente de acordo” (30,5%), o que nos leva a compreender que os alunos fazem
apenas o que lhes é atraente, mas em contra partida o item em “total desacordo” (21,2%) demonstra que a
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maioria faz só o que gosta, mas que também existe um número considerável de alunos que fazem tudo o que
é solicitado pelo professor.
Os professores têm a possibilidade de tomar para si o direito pela direção de sua aula, comprometendo-se em constituir uma sociedade justa, o que dá a eles possibilidades de aplicar as atividades de acordo
com a realidade de seus alunos (DICKEL, 1998).
Para Savani (2005), ter alunos disciplinados é necessário para ministrar boas aulas; o objetivo inicial
da educação é disciplinar os alunos, para depois proporcionar a eles o conhecimento. As aulas de Educação
Física são baseadas em movimentos, mas para aprender os gestos técnicos os alunos precisam ouvir e observar
o professor, dessa forma, o ensino somente acontecerá se o aluno se mantiver atento ao que o professor explica,
respeitando o professor e seus colegas (ESTRELA, 1998).
Para Amado (2001), a indisciplina é uma transgressão aos princípios, regulamentos, contratos e ordens,
que estão em discordância com os objetivos do grupo ou da instituição, causando perturbação às relações sociais
que ocorrem no seu interior. Os alunos disciplinados têm maior facilidade de aprendizado, e, de acordo com os
dados desta pesquisa, pode-se observar que os alunos se consideram disciplinados, bons alunos e respeitosos.
Tabela 2 – Escala de estratégias para manter a disciplina (SSDS) dos alunos do ensino fundamental de Catanduvas, SC (2015)
Estratégias para manter a Disciplina

n

Min

Máx

Moda (%)

Expõe nossas evoluções no fim de cada aula

118

1

7

1 (47,5)

Ajuda-nos a ser responsáveis por nosso progresso

118

1

7

7 (22,9)

Ajuda-nos a compreender os outros

118

1

7

7 (25,4)

Chama atenção para fazermos bem as atividades

118

1

7

7 (35,6)

Faz-nos aprender e a ensinas os outros

118

1

7

7 (23,7)

Ajuda-nos a ser responsáveis por nossas ações

118

1

7

7 (29,7)

Chama atenção para melhorar nossas habilidades

118

1

7

7 (48,3)

Ajuda-nos a nos entendermos e cooperar entre nós

118

1

7

1 (27,1)

Ameaça-nos para sermos responsáveis

118

1

7

1 (48,3)

Faz aulas divertidas

118

1

7

7 (33,1)

Faz aulas interessantes

118

1

7

7 (24,6)

Ensina novas habilidades e jogos

118

1

7

7 (42,4)

Ajuda-nos a querer o progresso dos colegas

118

1

7

6 (22,9)

Faz explicações durante as aulas

118

1

7

7 (30,5)

Faz aulas emocionantes

118

1

7

1 (42,4)

Atrapalha-nos durante a Aula

118

1

7

1 (58,5)

Faz-nos sentirmos mal sobre nossa indisciplina

118

1

7

1 (42,4)

Faz-nos sentirmos desconfortáveis

118

1

7

1 (30,5)

Lembra que só os disciplinados são bons

118

1

7

1 (35,6)

Faz-nos sentir vergonha

118

1

7

1 (55,1)

Ameaça-nos para nos comportarmos

118

1

7

1 (47,5)

Falta de disciplina na turma

118

1

7

1 (44,1)

Para manter a disciplina

118

1

7

1 (42,4)

Pela disciplina da turma

118

1

7

1 (51,7)

Preocupação do professor

Razões intrínsecas

Razões extrínsecas

Indiferença do professor

Fonte: os autores.
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Na escala de estratégias para manter a disciplina (Tabela 2), no que diz respeito às preocupações do
professor durante as aulas, observa-se que na maioria dos itens a moda é “totalmente de acordo”, tendo como
destaque o item “chama a atenção para melhorar nossas habilidades” que apresenta a frequência de 48,3%.
Os itens relativos à preocupação do professor no sentido do “expor a evolução dos alunos no fim das aulas”
(47,5%), “ajudá-los a entender e cooperar com seus colegas” (27,1%), e a realização de “ameaças para com seus
alunos visando a responsabilidade” (48,3%), apresentaram como moda “totalmente em desacordo”, levando
a crer, num primeiro momento que o professor não conversa com seus alunos ao final de suas aulas e que não
defere ameaças, apontando um aspecto positivo.
Nos indicadores relativos à ênfase do professor para as razões intrínsecas, a maioria dos valores
apresenta como moda “totalmente de acordo”. O item relacionado a aulas emocionantes, apresenta como
moda “totalmente em desacordo” (42,4%), o que pode ser reflexo da prática, ou seja, se o professor aplicar atividades com participação contínua e desafiante poderá obter mais esforço e dedicação de seus alunos. Quando
perguntados quanto à figura do professor no sentido de atrapalhar o desenvolvimento das aulas a moda é
“totalmente em desacordo” (58,5%), demonstrando que para os alunos o professor não os atrapalha.
Ao analisarmos os fatores externos, todos os indicadores apresentam como moda “totalmente em
desacordo”, levando-nos a acreditar em aspectos positivos no que diz respeito à postura do professor, demostrando que o professor é comprometido e trabalha de maneira coerente, sem que seus alunos se sintam mal
por cometerem alguns erros.
Nos indicadores relacionados à indiferença do professor quanto à indisciplina, é possível observar
que os valores apresentam como moda “totalmente em desacordo”. Quando perguntados se o professor não
faz nada para manter a disciplina da turma, 42,4% discordam; mas em contrapartida 17,8% dos alunos respondem em “total acordo”, demostrando que não é unânime e o professor não cobra efetivamente a disciplina,
entretanto estes escores, levam a crer que na percepção dos alunos, o professor tem comprometimento e preocupação com o andamento de suas aulas.
O entusiasmo do professor é determinante para o julgamento dos alunos sobre o valor do conteúdo a
ser aprendido, assim como o seu humor, pois não se pode ensinar com indiferença, sem que isso tenha algum
efeito negativo no processo de ensino-aprendizagem (ARAUJO et al., 2001). Dessa forma, é possível observar
no presente estudo que o professor estabelece convívio agradável com seus alunos e, do mesmo modo, tem
preocupação com as atividades e as ações de seus alunos.
É importante mencionar, que esta pesquisa teve um fator limitante que pode ter interferido no resultado, que é fato de não ter uma versão do instrumento com validação para o Brasil. Ressalta-se que o instrumento foi utilizado com uma tradução livre dos autores, acreditando-se que este fator pode ter limitado os
achados da presente pesquisa.
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4 CONCLUSÃO
Segundo Amado (2001), a indisciplina é uma transgressão aos princípios, regulamentos, contratos e
ordens, impossibilitando o professor de realizar seu trabalho, contudo as respostas apresentadas demonstram
que a maior parte dos alunos não apresentam estas atitudes, o perfil disciplinar dos mesmos é considerado
bom, pois nas perguntas relacionados a si e suas condutas disciplinares os alunos se avaliam como disciplinados. Percebe-se que existem relatos de casos de indisciplina, mas de maneira isolada, que a principio não
interferem no decorrer da aula.
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RESUMO
Os jogos são atividades recreativas em que os participantes necessitam seguir regras preestabelecidas, que
devem ser passadas com total clareza e, quando direcionados e conduzidos de maneira adequada, favorecem
momentos de confraternização e integração, além de ser um forte aliado nas aulas de Educação Física para se
trabalhar temas, como equilíbrio emocional, cooperação, aceitação da derrota, sentido de coletividade, capacidades físicas e autonomia dos seus praticantes. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) é uma iniciativa para aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para Educação
Básica. Os bolsistas inseridos no contexto escolar podem desenvolver ações importantes aliando a formação
de professor com os alunos da escola, exercitando experiências oriundas da educação, elaborando e aplicando
atividades sob supervisão, o que corrobora para a qualificação profissional. O presente trabalho tem como
objetivo oferecer bases teóricas sobre jogos pré-desportivos, explanando atividades práticas para diversificar o
repertório de conteúdos nas aulas de Educação Física. Deve-se considerar que a prática de atividades lúdicas
e jogos pré-desportivos, caracteriza-se como uma ferramenta para o profissional de Educação Física provocar
desenvolvimentos físicos, afetivos e cognitivos, além de estimular a imaginação, a criatividade, a cooperação,
a expressividade, a sociabilização, entre outros fatores de suma importância, tendo em vista que possuem
regras mais fáceis de serem compreendidas, adaptáveis pelo professor e acessíveis para diversos grupos, até
mesmo os mais heterogêneos. O repertório de atividades proposto (caçador individual, vôlei às escuras, jogo
dos números, queimada cooperativa, pega-bola, hand-fut, basquete móvel, pega-pega coletivo) entre todas as
suas formas e possibilidades de aplicação, deverá ser analisado, verificando até que ponto os jogos podem ser
realizados, adaptando-os ao grupo específico. Os grandes jogos podem ser utilizados como instrumentos para
aprimoramento estratégico, o trabalho em equipe, e as capacidades físicas e motoras. Além disso, é uma forma
descontraída e lúdica de ensinar a ética, regras e fundamentos das modalidades esportivas, pois as adaptações
nesse contexto favorecem a participação de todos, o que vem a qualificar os aspectos motor, social e afetivo,
intervindo positivamente na motivação dos alunos durante as aulas de educação física. O professor de Educação Física e os acadêmicos do PIBID são fundamentais nesse processo.
Palavras-chave: Educação Física. Grandes Jogos. Jogos pré-desportivos.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos problemas enfrentados no século XXI é o sedentarismo e, associado a ele, surge uma série de
distúrbios, como a obesidade, as cardiopatias e tantas outras doenças que aparecem com índices preocupantes,
principalmente na população de crianças e jovens com idade escolar (ENES; SLATER, 2010). Essas doenças
são, na maioria dos casos, um processo de construção diretamente relacionado com o conjunto de hábitos de
vida adotados desde a infância até a idade adulta (MIRANDA, 2006).
Nesse aspecto, a escola tem um papel fundamental de formar cidadãos capazes de identificar atitudes de riscos, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares que poderiam ser evitadas com hábitos saudáveis. A Educação Física é a área do conhecimento que está diretamente ligada à promoção da saúde e, dessa
forma, o professor precisa propiciar condições favoráveis para que alunos tenham autonomia para realizarem
atividades físicas além das paredes da escola, tenham gosto em praticá-la e, futuramente, tornem-se adultos
mais ativos (DARIDO, 2004).
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa para aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para Educação Básica. Os projetos devem promover a inserção
dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.
A inserção de acadêmicos bolsistas no contexto escolar é fundamental, pois estes podem desenvolver
ações importantes aliando a formação de professor com os alunos da escola, exercitando experiências oriundas
da educação, elaborando e aplicando atividades sob supervisão, o que corrobora para a qualificação profissional.
Nesse contexto surge como uma possibilidade para as aulas de Educação Física a prática de atividades lúdicas e de grandes jogos. O conceito de jogo é vasto e possui mais de um significado dentro da literatura, uma vez que envolve múltiplos comportamentos dos praticantes e dos dirigentes, com várias formas de
materiais utilizados de acordo com seus objetivos.
Awad (2008, p. 13) conceitua jogo como:
Uma atividade natural do homem, essencial para o desenvolvimento infantil. Caracteriza-se pela
presença de regras escolhidas pelo grupo, buscando no desenrolar da atividade um vencedor [...]
É através do jogo que a criança aprende a relacionar-se com o mundo, já que o jogo permite experimentar novas situações provocando os desenvolvimentos físicos, afetivos e cognitivos, além
de estimular a imaginação, a criatividade, a cooperação, a expressividade, a sociabilização, entre
outros fatores de suma importância.

Comumente, os jogos e brincadeiras são associados às crianças, pois é raro imaginar uma criança
que não os façam rotineiramente. Contudo, o ato de brincar e jogar não deve restringir-se somente a esta idade, já que a Educação Física, ao incentivar o seu uso nas mais variadas idades, vem colaborar para que o jogo
continue a ser transmitido de geração a geração, alicerçando esse patrimônio cultural tão importante para a
humanidade (DARIDO, 2012).
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Segundo Ferreira (2003), a partir dos 11 anos o desporto pode ser introduzido nas aulas de Educação Física, todavia seus objetivos devem voltar-se à “educação, a saúde, o lazer e o jogo limpo e não valorizar
a vitória, mas sim a competição em si, o prazer de jogar, desinteressadamente e livremente”, de forma que
aproxime o grupo e seja satisfatório para os participantes, preparando-os para a vida em sociedade, na qual se
depararão com vitórias e derrotas.
Os jogos pré-desportivos nas séries finais do ensino fundamental, como instrumento de introdução de diversas modalidades, tornam a aula mais dinâmica pelo fato de possuírem regras mais fáceis de
serem compreendidas, adaptáveis pelo professor e acessíveis para diversos grupos (AWAD, 2008). Dessa
forma, tornam-se importantes, uma vez que propiciam a interação entre os alunos e uma participação
mais efetiva das turmas heterogêneas e, além disso, servem de instrumento para que o professor consiga
trabalhar temas, como ética, valores e respeito dentro desses jogos.
No jogo pré-desportivo o aluno precisa traçar estratégias para obter êxito e atingir o objetivo, favorecendo a tomada de decisões do que fazer, como fazer e quando fazer, o que possibilita ao jogador comportar-se
de maneira inteligente durante uma partida (GRECO; BENDA, 1998).
No entanto, o professor precisa estar atento à motivação, pois ela não se demonstra na mesma intensidade em todas as pessoas. Assim, faz-se necessário buscar conteúdos diversificados e motivadores, para que
se consiga atender aos interesses contidos nas turmas e os alunos ganhem gosto pela prática da atividade física
(CHICATI, 2000). Atrelado ao exposto, o lúdico desenvolve um papel fundamental na motivação durante as
aulas de Educação Física, sendo que atividades como o pega-pega e suas diversas variações podem ser adotadas como aquecimento e adaptadas para direcionar à determinada modalidade esportiva.
Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo oferecer bases teóricas sobre jogos
pré-desportivos, explanando atividades práticas para diversificar o repertório de conteúdos nas aulas de Educação Física.

2 DESENVOLVIMENTO
A prática de atividades lúdicas e jogos pré-desportivos caracteriza-se como uma ferramenta para
o profissional de Educação Física provocar desenvolvimentos físicos, afetivos e cognitivos, por outro lado,
estimula a imaginação, a criatividade, a cooperação, a expressividade, a sociabilização, entre outros fatores de
suma importância, tendo em vista que possuem regras mais fáceis de serem compreendidas, adaptáveis pelo
professor e acessíveis para diversos grupos, até mesmo os mais heterogêneos (LIMA, 2014).
O repertório de atividades a seguir, dentre todas as suas formas e possibilidades de aplicação, deverá ser analisado, verificando até que ponto pode ser realizado, adaptando-o ao grupo específico.
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2.1 CAÇADOR INDIVIDUAL
a) Material: 1 bola de vôlei ou bola de espuma;
b) Formação: dois alunos são escolhidos para serem caçadores e ficarão dispostos atrás da linha de
fundo da quadra de vôlei, sendo que cada um de um lado. Os demais alunos ficam dentro da
quadra de vôlei dispostos da maneira que acharem melhor;
c)

Desenvolvimento: ao iniciar o jogo os caçadores devem tentar acertar alguém, abaixo da linha
do pescoço e os demais jogadores devem evitar que isso aconteça. Quando o caçador acerta
alguém este vem para o lugar de caçador e o caçador vai para dentro da quadra. Nesse jogo
ninguém é retirado;

d) Variação: em um segundo momento, os caçadores ficam até o término e quem é acertado fica
fora do jogo. Vencem os dois últimos que não foram acertados pelos caçadores, que na próxima
rodada serão os caçadores.

2.2 VÔLEI ÀS ESCURAS
a) Material: 1 bola de vôlei, rede de vôlei e uma lona preta ou TNT preto;
b) Formação: duas equipes uma em cada lado da quadra de vôlei;
c)

Desenvolvimento: jogo com as mesmas regras do vôlei, no qual as equipes não podem ver a
equipe adversária ou a trajetória da bola, até que ela passe para o seu lado da quadra (devido a
um pano preto, lona, ou similar que estará fixado na rede).

d) Variação: para tornar o jogo mais lúdico o professor pode permitir que a bola quique no chão
cada vez que ela passar de um lado para outro.

2.3 JOGO DOS NÚMEROS
a) Material: 2 arcos, 2 bolas de basquete;
b) Formação: os alunos formam duplas, ficando um na frente do outro. Em seguida, o professor
coloca uma das filas sobre a linha lateral da quadra de vôlei e a outra fila sobre a outra linha
lateral da quadra de vôlei;
c)

Desenvolvimento: cada aluno recebe um número, seguindo a ordem da fila. Na outra fila se distribuem os mesmos números, porém fazendo com que o número 1 de uma fila fique na diagonal
do número 1 da outra fila e atentando-se para que as filas tenham o mesmo número de alunos,
ou, caso contrário, um aluno corresponde por dois números. Exatamente ao centro da quadra
de futsal o professor coloca dois arcos com bolas de basquete dentro. O professor fala o número
e os dois alunos que receberam esse número devem sair correndo pegar a bola de basquete que
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corresponde à sua fila e fazer a cesta do outro lado da quadra em que está. Cada aluno tem direito apenas a três arremessos e o primeiro que fizer a cesta pontua para a sua coluna;
d) Variação: o mesmo jogo pode será utilizado com o objetivo de fazer gol no futsal e no handebol.

2.4 QUEIMADA COOPERATIVA
a) Material: 6 bolas de vôlei ou de espuma;
b) Formação: os alunos se dividem em duas equipes, cada equipe tem um caçador que ficará atrás
da linha de fundo da quadra de vôlei (aqui denominada por quadra de jogo) da outra equipe;
c)

Desenvolvimento: o jogo tem por objetivo ir queimando seus adversários. Contudo, na queimada cooperativa os alunos que são queimados ficam fora da quadra de jogo, na sua lateral,
mas podem auxiliar o caçador, inclusive acertando quem está dentro da quadra de jogo, porém
somente podem pegar bolas vindas diretamente do caçador e que não tenham caído no chão.
Conforme a lateral vai ficando com um número considerável de alunos, aumenta-se o tamanho
da quadra. Além do caçador, os demais jogadores podem queimar também quando uma bola
estiver do lado da sua quadra. O jogo acaba quando uma equipe zera o número de jogadores
dentro da quadra. Cada vez que o caçador joga a bola, visando acertar alguém, e o aluno consegue segurar a bola, este pode escolher alguém que está na lateral da quadra e trazer novamente
para o jogo.

d) Variação: este jogo pode ser realizado sem caçadores definidos. O professor coloca todas as
bolas sobre a linha que divide a quadra de futsal e os alunos ficam atrás da linha de fundo da
quadra de vôlei. Cada equipe elegerá quatro pessoas para correrem. Ao sinal do professor apenas as quatro pessoas de cada equipe correm para pegar a bola. Após pegarem a bola afastam-se
a uma distância estipulada pelo professor e já podem começar o jogo, a partir desse momento
todos podem “queimar”.

2.5 PEGA-BOLA
a) Material: 2 arcos e 2 bolas de basquete;
b) Formação: os alunos formam duas equipes que jogam dentro dos limites da quadra de futsal,
sendo uma equipe para cada lado da quadra. Dentro de cada gol coloca-se uma bola de basquete;
c)

Desenvolvimento: o jogo começa com o objetivo de pegar a bola dentro do gol adversário sem
ser pego por ninguém. Quando alguém é pego congela no lugar, podendo ser salvo a qualquer
momento por alguém da sua equipe. Dentro da área do futsal nenhum aluno pode ficar, exceto
no caso de a outra equipe ir em direção ao gol. Quando a bola é pega dentro do gol o jogo torna-se um jogo de basquete, com as regras do basquete sem adaptações. Contudo, a cesta deve
ser feita na tabela oposta do lado que o aluno pegou a bola e a equipe tem direito apenas a um
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arremesso. Como é um jogo de basquete caso a equipe perca a bola a outra equipe tem direito
a um arremesso. O jogo acaba quando alguém arremessa. Pegar a bola vale 1 ponto, acertar o
arremesso vale 2 pontos;
d) Variação: em vez de tornar-se um jogo de basquete, o aluno que pegou a bola pode apenas arremessar uma vez, sendo que se acertar o arremesso ganha um ponto extra para a equipe.

2.6 HAND-FUT
a) Material: 1 bola de vôlei;
b) Formação: duas equipes;
c)

Desenvolvimento: o jogo se inicia no centro da quadra com a bola ao alto. Durante o jogo, de um
lado da quadra usa-se apenas o pé e as regras do futsal. Do outro lado da quadra apenas a mão
e as regras do handebol. O objetivo é fazer o gol, respeitando as regras do jogo;

d) Variação: em um primeiro momento o gol pode ser feito apenas pelas meninas, depois apenas
pelos meninos, em seguida, todos podem fazer o gol.

2.7 BASQUETE MÓVEL
a) Material: 2 arcos e uma bola de vôlei;
b) Formação: o professor divide os alunos em duas equipes e escolhe um aluno de cada equipe para
segurar um arco cada. Todos os alunos podem se deslocar por todo o espaço da quadra de futsal;
c)

Desenvolvimento: ao sinal do professor os alunos que estão com o arco podem se movimentar
por toda a quadra de jogo, evitando que a equipe adversária acerte a bola dentro do arco, entretanto, não podem erguer o arco, que deve permanecer durante o jogo junto à cintura. Os demais
precisam seguir as regras do basquete e tentar acertar a bola dentro do arco do seu adversário,
todavia, não é permitido arremessar, devendo apenas depositar a bola no arco. Para iniciar a
atividade, recomenda-se utilizar bola de vôlei e sempre orientar os alunos quanto aos riscos de
machucar o colega;

d) Variação: dois alunos ficam em cima de uma cadeira, um do lado oposto do outro. Os demais
devem fazer ponto arremessando a bola para o colega da sua equipe que está na cadeira. O
ponto torna-se válido quando a bola é segurada, não pontuando quando ela bater no aluno e
depois cair, não é permitido que o aluno desça da cadeira para tentar segurar a bola. Para o jogo,
utilizam-se as mesmas regras do basquete.
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2.8 PEGA-PEGA COLETIVO
a) Material: dois coletes e duas bolas de vôlei;
b) Formação: duas equipes, espalhadas pela quadra. Cada equipe elege alguém que será o corredor, identificado com colete;
c)

Desenvolvimento: cada equipe recebe uma bola de vôlei. Em seguida, os corredores se espalham pela quadra. Cada equipe deve fazer passes com o objetivo de tentar aproximar-se do corredor da equipe adversária e tocá-lo com a bola, sem jogá-la. Vence a equipe que pegar primeiro.
No jogo não é permitido correr com a bola na mão, tampouco jogar a bola no fugitivo;

d) Variação: o jogo pode ser feito com uma bola apenas, sem divisão de equipes, com um ou dois
fugitivos e com regras adaptadas para que todos participem, por exemplo, a bola deve passar
por todos antes, caso contrário, quando o fugitivo for pego não será válido.

3 CONCLUSÃO
Os grandes jogos podem ser utilizados como instrumento para o aprimoramento estratégico, o trabalho em equipe e as capacidades físicas e motoras. Além disso, é uma forma descontraída e lúdica de ensinar
a ética, regras e fundamentos das modalidades esportivas, pois as adaptações nesse contexto favorecem a
participação de todos, o que vem a qualificar os aspectos motor, social e afetivo, intervindo positivamente na
motivação dos alunos durante as aulas de Educação Física.
O papel do professor nesse contexto é de buscar formas de tornar a aula mais prazerosa, a tal ponto que
todos os alunos possam ser inseridos nas atividades, buscando funções e atribuições para cada aluno durante os
jogos, respeitando as individualidades, mas buscando sempre a qualificação das capacidades físicas dos alunos e
promovendo um ambiente favorável para que o gosto pela atividade física perdure ao longo da vida.
Neste contexto, o PIBID surge para que os acadêmicos vivenciem de forma efetiva o cotidiano da
escola no exercício da docência compartilhada, contribuindo para que entrem no mercado de trabalho com
um conhecimento prático, que se faz tão importante quanto o teórico. Assim, presenciar e participar nas ações
dentro da escola proporciona aos bolsistas do PIBID experiências significativas, que, se não fosse o referido
programa, teriam apenas quando fossem atuar sozinhos. Dessa forma, a vivência prática da realidade escolar
só tem a contribuir, tanto para os acadêmicos bolsistas quanto para os alunos, que receberão profissionais que
já possuem experiência na área.
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RESUMO
A população brasileira no decorrer dos anos vem modificando alguns hábitos alimentares e de vida, o que
provocou alterações significativas do peso corporal e distribuição de gordura, expondo cada vez mais jovens
e adolescentes a riscos de doenças cardiovasculares, anteriormente vistas apenas em adultos e idosos. Este trabalho tem como objetivo correlacionar a composição corporal e a pressão arterial de adolescentes estudantes
do município de Herval d’Oeste (SC). Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo e analítico.
A população foi 147 adolescentes regularmente matriculados em escolas públicas do município de Herval
d’Oeste (SC). A amostra foi de 124 adolescentes e destes 55 são do sexo masculino e 69 do sexo feminino, com
idade entre 11 e 14 anos. Os estudantes foram avaliados por meio do cálculo de Índice de Massa Corporal
(IMC) e aferição da pressão arterial. A escola foi informada com antecedência sobre a pretensão de realização
da pesquisa, bem como os objetivos do estudo. Os dados apontam que junto aos indivíduos investigados
existe uma relação linear entre a composição corporal, obtida por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e a
pressão arterial sistólica e diastólica; todavia essa correlação demostrou-se, tanto para os meninos quanto para
as meninas, como fraca. Avaliando as correlações entre a pressão arterial sistólica e diastólica com o IMC, foi
possível observar que a pressão arterial sistólica apresentou correlações maiores com esta variável em ambos
os sexos e no valor total. Se compararmos os meninos com as meninas no que diz respeito à pressão arterial
sistólica encontramos correlação maior no sexo masculino, o que não equivale na pressão arterial diastólica,
na qual a correlação feminina é maior. A correlação entre a composição corporal e a pressão arterial da amostra estudada apresentou-se fraca, todavia possui significância estatisticamente. Não é possível afirmar que o
aumento da pressão arterial está diretamente ligado à composição corporal, isso porque a literatura demostra
que a hipertensão é multifatorial, ou seja, pode ter origem pelo conjunto de fatores associados ou o agravo de
um ou mais. Nesse sentido, no que diz respeito à composição corporal destes adolescentes, não foi encontrado
alto índice de sobrepeso e obesidade, tampouco níveis elevados de pressão arterial, o que se tivéssemos encontrado poderia causar uma hipertensão.
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1 INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade vem aumentando no decorrer dos anos o que contribui para uma exposição mais intensa a riscos de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTS) como diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. A diminuição da atividade física, a mudança nas quantidades de alimentos ingeridos
e o maior consumo de alimentos pobres em nutrientes e em fibras e de alta densidade energética provocam
alterações significativas no peso corporal e distribuição da gordura ocasionando o aumento progressivo de
sobrepeso ou obesidade da população (JARDIM et al., 2007; VEDANA et al.; 2008).
A obesidade é considerada um fator de risco importante para o desenvolvimento de hipertensão, o
que constitui um problema de saúde crescente na população pediátrica mundial. Com o aumento da prevalência de crianças brasileiras obesas é previsível, entre outras complicações, o incremento da hipertensão arterial
(SANTOS et al., 2003).
A literatura define hipertensão como uma síndrome idiopática causada pela presença de níveis tensionais elevados e normalmente associados a distúrbios metabólicos, hormonais e hipertrofia cardíaca e vascular (NEGRÃO; BARRETTO, 2006).
Nesse sentido, os indivíduos hipertensos encontram-se em uma condição na qual a pressão arterial
está elevada de maneira crônica acima dos níveis considerados desejáveis para a idade e o tamanho da pessoa,
impondo uma grande tensão sobre as artérias e as arteríolas sistêmicas, fazendo com que no decorrer do tempo
o coração aumente de tamanho e as artérias e arteríolas apresentem cicatrizes, endureçam e tornem-se menos
elásticas. Eventualmente, isso pode levar à aterosclerose, ao infarto do miocárdio, à insuficiência cardíaca, ao acidente vascular cerebral e à insuficiência renal. O sobrepeso é definido como um peso corporal que excede o peso
normal ou padrão de determinada pessoa, baseando-se em sua estatura e constituição física. A obesidade refere-se à condição em que o indivíduo apresenta uma quantidade excessiva de gordura corporal. O índice de massa
corporal (IMC) é um padrão frequentemente utilizado para estimar a obesidade (WILMORE; COSTILL, 2001).
O excesso de massa corporal pode ser responsável por 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial
(MION JÚNIOR, 2007). Nesse sentido é preciso ficar atento, pois além da obesidade existem outros fatores de risco
que desencadeiam a hipertensão arterial, sendo que podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis.
São exemplos de fatores não modificáveis a hereditariedade, idade e sexo e de fatores que se pode modificar a
obesidade a dieta (excesso de ingestão), uso de contraceptivos, tabagismo, dentre outros (SILVA; SOUZA, 2006).
Estudos indicam que a prevalência das doenças cardiovasculares (DVC) vem crescendo significativamente no decorrer dos anos e, com isso, é de fundamental importância desenvolver e implementar estratégias
populacionais de prevenção dos múltiplos fatores de risco que possam desencadear a hipertensão arterial, para
promoção da saúde e a prevenção de doenças que possam acomodar esses indivíduos (SOUZA et al, 2008).
As crianças vêm se tornando cada vez mais vulneráveis ao excesso de peso devido a sua rotina alimentar calórica e com baixo valor nutricional e a insuficiência de atividade física. Esse é um fator agravante,
pois a literatura apresenta evidências no sentido de que as DVC manifestadas na idade adulta podem ter origem na infância e adolescência. Portanto jovens que eventualmente venham a apresentar fatores de risco, com
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o avanço da idade tendem a apresentar maior predisposição ao desenvolvimento das DCV, por isso, surge à
necessidade de conhecer o perfil populacional (SILVA; GIORGETTI; COLOSIO, 2009).
Nesse contexto, a obesidade pode ser encarada como uma situação duplamente problemática para o
organismo, já que é uma doença por si própria e também um fator de risco para várias outras doenças (FERREIRA; AYDOS, 2010). Dessa forma, ações de promoção da saúde relacionadas com mudanças de estilo de
vida representam a possibilidade de prevenção mais efetiva da ocorrência de eventos cardiovasculares. Os
estudos relativos à detecção dos indicadores de risco em populações jovens são essenciais para o acompanhamento dos indivíduos que apresentam maior risco de alterações na idade adulta (ARAUJO et al, 2008).
Assim, por a obesidade se tratar de um fator de risco de hipertensão arterial sistêmica que pode ser
controlado pelos indivíduos por sua estreita correlação com o estilo de vida, tanto uma quanto a outra podem
ser evitadas, minimizadas ou tratadas com a adoção de hábitos saudáveis (CARVALHO et al, 2013).
Diante do exposto, o estudo foi realizado buscando responder ao seguinte problema de pesquisa:
Existe correlação entre a pressão arterial e a composição corporal dos adolescentes do município de Herval
d’Oeste (SC)?
O objetivo deste estudo foi correlacionar a composição corporal e a pressão arterial de adolescentes
estudantes do município de Herval d’Oeste (SC).

2 MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo e analítico. A população foi de 147 adolescentes regularmente matriculados em escolas públicas do município de Herval d’Oeste (SC). A amostra
foi constituída de 124 adolescentes, sendo 55 do sexo masculino e 69 do sexo feminino, com idade entre 12
e 14 anos. As razões pelas quais não foi feita coleta em toda a população, foi em virtude de eles não estarem
presentes nas datas das coletas.
A escola foi informada com antecedência sobre a pretensão de realização da pesquisa, bem como
sobre os objetivos do estudo. Estes foram avaliados no ambiente escolar de forma individual, com a presença
de um funcionário responsável pelos alunos da escola, neste caso, o professor de educação física.
A massa corporal foi mensurada por meio de uma balança de marca Welmy, com estadiômetro, com
os avaliados em pé, de frente para a escala de medidas em posição ortostática, de frente para o avaliador. O
avaliado subia na plataforma, colocando um pé de cada vez e posicionava-se no centro, estando com o menor
número possível de roupas. Na estatura os avaliados ficaram em posição ortostática, pés descalços e unidos,
cabeça no plano de Frankfurt, e o avaliador ficava ao lado direito do avaliado. O cursor tocava o ponto mais
alto da cabeça no final de uma inspiração. O instrumento utilizado para avaliar a estatura foi um estadiômetro (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). Para critérios de avaliação do IMC, foi utilizada a tabela PROESP-BR
(GAYA; SILVA, 2012).
A medida da pressão arterial foi realizada na posição sentada, com o braço direito apoiado sobre uma
mesa, à altura do coração, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxa37
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do, certificando-se que o aluno não estivesse com a bexiga cheia, que não tivesse praticado exercícios físicos de 60
a 90 minutos antes, não ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado até 30 minutos antes da medida.
Posicionava o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4° espaço intercostal), apoiado,
com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. O procedimento de aferição da pressão
arterial foi feito por uma enfermeira cedida pelo posto de saúde da comunidade na qual a escola está inserida.
Foi realizada apenas uma aferição por aluno e todas as coletas foram feitas no período matutino.
Depois de realizadas todas as coletas os dados foram lançados para uma planilha do excel e um cálculo de IMC foi realizado (IMC= kg/m2); na sequência os dados foram depositados em um banco de dados,
para o tratamento estatístico. Para a análise dos dados foi utilizada a estatística de correlação de Pearson.

3 RESULTADOS
Foi aplicado o teste de homogeneidade que comprovou se tratar de uma amostra homogênea, partindo-se, assim, para a etapa de correlação, sendo adotada a correlação de Pearson (r). Para Filho e Silva Júnior
(2009, p. 119):
O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de -1 a 1. O sinal indica direção positiva ou negativa do
relacionamento e o valor sugere a força da relação entre as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1)
indica que o escore de uma variável pode ser determinado exatamente ao se saber o escore da outra.
No outro oposto, uma correlação de valor zero indica que não há relação linear entre as variáveis.

Dancey e Reidy (2005) apontam para uma classificação de r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte). Nesse contexto entende-se que quanto mais perto de 1 (independente do sinal)
maior é o grau de dependência estatística linear entre as variáveis. No outro oposto, quanto mais próximo de
zero, menor é a força dessa relação.
Com base no exposto, os dados apontam que com os indivíduos investigados existe uma relação
linear entre a composição corporal, obtida por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e a pressão arterial
sistólica e diastólica; todavia essa correlação demostrou-se, tanto para os meninos quanto para as meninas,
como fraca conforme observado na Tabela 1.
Avaliando as correlações entre a pressão arterial sistólica e diastólica com o IMC, foi possível observar que a pressão arterial sistólica apresentou correlações maiores com esta variável em ambos os sexos e
no valor total. Se compararmos os meninos com as meninas no que diz respeito à pressão arterial sistólica,
encontramos correlação maior no sexo masculino, o que não equivale na pressão arterial diastólica, na qual a
correlação feminina é maior, conforme observado na Tabela 1.
Tabela 1 – Correlação entre IMC e pressão arterial sistólica e **correlação entre IMC e pressão arterial diastólica
Sexo

Pressão arterial Sistólica e IMC*

Pressão Arterial Diastólica e IMC**

Meninos

0,445

0,126

Meninas

0,376

0,288

Total

0,402

0,209

Fonte: os autores.
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4 DISCUSSÃO
Um estudo realizado por Carneiro et al. (2003), com 499 pacientes, homens e mulheres, com sobrepeso e obesos e com diagnóstico de normotensos e hipertensos, que trata da influência da distribuição da
gordura corporal sobre a prevalência de hipertensão arterial e outros fatores de risco cardiovascular em indivíduos obesos, demostra que o aumento significante na prevalência de hipertensão arterial foi observado com o
aumento do IMC. Todavia, cabe ressaltar que a amostra estudada na pesquisa supracitada era de indivíduos já
com IMC mais intensificado o que não se assemelha com os valores de IMC da amostra estudada neste artigo.
O mesmo estudo, quando comparou o impacto do aumento do IMC sobre a prevalência de hipertensão arterial, mostrou-se maior nos indivíduos mais jovens. Neste subgrupo, a chance de um indivíduo com
obesidade grau 3 ser também portador de hipertensão é mais de sete vezes maior que a chance de um indivíduo que apresenta apenas sobrepeso (razão entre chances = 7,58) (CARNEIRO et al., 2003).
Em relação à correlação entre a pressão arterial e a composição, um estudo realizado em Fortaleza
– Ceará, sobre a análise de indicadores de risco para hipertensão arterial em crianças e adolescentes, relata
haver uma correlação positiva estatisticamente significante entre a pressão arterial sistólica e diastólica e o
IMC (ARAUJO et al., 2008). Pesquisas desse gênero vêm sendo desenvolvidas há alguns anos, em 1995. Costa
e Sichieri (1998) trataram desse tema em seu estudo, que avaliou 1.668 pessoas em seus domicílios; destes 736
eram adolescentes. Neste estudo pôde-se observar que o IMC apresentou correlação tanto com a pressão arterial sistólica quanto com a pressão arterial diastólica, entre meninos e meninas. Observe-se que as correlações
destes estudos corroboram com os encontrados nos adolescentes (Tabela 1).

5 CONCLUSÃO
A correlação entre a composição corporal e a pressão arterial da amostra estudada apresentou-se fraca, porém possui significância estatisticamente. Não é possível afirmar que o aumento da pressão arterial está
diretamente ligado à composição corporal, isso porque a literatura demostra que a hipertensão é multifatorial,
ou seja, pode ter origem pelo conjunto de fatores associados ou o agravo de um ou mais. Nesse sentido, no que
diz respeito à composição corporal destes adolescentes, não foi encontrado alto índice de sobrepeso e obesidade, e nem níveis elevados de pressão arterial, o que se tivéssemos encontrado poderia causar uma hipertensão.
Embora os resultados encontrados neste estudo não transmitam, no presente, um alerta de perigo, é
preciso ter em mente que os diversos fatores que acarretam no aparecimento da doença, como tabagismo, hereditariedade, alcoolismo, alto teor de cloreto de sódio na alimentação, inatividade física, entre outros, podem estar
presentes na realidade destes adolescentes. Nesse sentido fica evidente a necessidade de desenvolver outros estudos que abranjam os itens citados, visando ao conhecimento e, se necessário, ao tratamento precoce da doença,
que hoje gera grandes gastos para os cofres públicos, sem contar, é claro, na qualidade de vida da população.
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Outro fator que merece destaque é o cuidado, por parte das escolas, em manter sob seu controle
dados que possam evitar que seus alunos fiquem propensos a riscos durante a atividade física. Para tanto,
pesquisas do gênero precisam ser inclusas nesse ambiente, seja por meio dos professores, dos órgãos públicos
responsáveis pela educação e saúde, de acadêmicos que se disponham a analisar tais fatos, entre outros.
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RESUMEN
La adolescencia es la etapa de la vida con mayor desenvolvimiento de las capacidades físicas en ella ocurren
los diversos cambios físicos, biológicos y sexuales que afectan su desarrollo. La fuerza está estrechamente
ligada con el potencial genético y el ambiente de cada individuo, la dermatoglifia se basa en la lectura de las
diversas combinaciones de marcas genéticas distribuidas en las huellas digitales por tanto se utilizó un instrumento computarizado capaz de identificar dichas marcas denominado Lector Dermatoglifico. La investigación envuelve todos los alumnos de 6º a 9º año de las 14 escuelas de enseñanza pública y privada del municipio
de Joaçaba, totalizando 2200 escolares tomando una muestra de 961 divididos en dos grupos los Excelente 749
y Débiles 212. Para el procesamiento y análisis de las huellas digitales se utilizó la Dermatoglifia método propuesto por Cummins y Midlo (1961), y validado por Nodari Júnior (2009) por medio de Lector Dermatoglifico. Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 20.0, se aplicó
la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Mann-Whitney no paramétrico y la prueba
paramétrica T. Por último, la prueba de Chi-cuadrado para comparación de variables. Se muestra que existe
diferencia significativa para las figuras de las huellas digitales, la utilización del análisis de residuos permitió
observar que los individuos con debilidad abdominal presentan LR en MDT4 en relación a los excelentes.
Discusión: El uso inédito del Lector Dermatoglifico en la investigación da mayor precisión en los resultados
ya que este es 400% más preciso que el método tradicional. Por lo tanto los portadores de esta marca tienen
una mayor posibilidad de tener problemas de la musculatura abdominales y de columna de la región lumbar.
Palabras clave: Fuerza. Dermatoglifia. Adolecentes.
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1 INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una etapa de la vida que comprende entre las edades de los 10 a los 19 años,
definición dada por la Organización Mundial de la Salud indica que; se caracteriza como periodo transitorio
entre la infancia y la fase adulta del ser humano. La palabra adolescente proviene del latín “adolecere” que
significa crecer o madurar, y dependiendo de la manera cómo transcurre esta etapa, se define en gran medida
la calidad de vida de las siguientes fases del ciclo vital y el grado de desarrollo del potencial humano. En la
adolescencia ocurren las modificaciones, corporales, emocionales, sociales y sexuales que forman los trazos
del fenómeno biológico de la pubertad (OMS, 2013).
En los adolescentes, las capacidades físicas son de fundamental importancia una de ellas es la fuerza, se considera a esta la principal ya que proporciona la sustentación para nuestro cuerpo y da la base para el
desarrollo de las otras capacidades, se ha observado que los niveles de las mismas se mantienen proporcionales
desde la infancia hasta la madurez y se deteriora con la edad y la falta de actividad física, por lo tanto guarda una
estrecha correlación con el potencial del individuo, desde la perspectiva de la salud es importante detectar en etapas vitales como la adolescencia a las personas con bajos niveles de esta, ya que la flaqueza de la misma pueden
ser un buen predictor de enfermedades o limitantes funcionales futuras (REDONDO; GALDÓ; GARCÍA, 2008).
El punto máximo del desenvolvimiento de las cualidades motoras ocurre a partir de los 14 años y
para esto es necesario la utilización de distintas cargas de trabajo (VOLKOY, 1989). El desarrollo físico es una
cualidad natural del hombre la cual es de carácter individual y está influenciada por el ambiente en el que se
desenvuelve cada individuo, el proceso de crecimiento es de vital importancia, por esto la etapa de la adolescencia resulta fundamental para el desarrollo de las capacidades físicas ya que los cambios morfológicos,
fisiológicos, bioquímicos y psicológicos que ocurren en esta etapa inciden de manera positiva o negativa, estos
son denominados periodos críticos, sensibles o sensitivos del crecimiento (SOTO; ANJUDAR, 2000).
La fuerza puede definirse como la capacidad o cualidad de un musculo o grupo de músculos de
ejercer tensión contra una resistencia. Esta depende esencialmente de la potencia contráctil del tejido muscular (LAURENCE, 1986). Es fundamental comprender que para el desenvolvimiento de la misma tenemos a la
genética como un factor determinante, donde cada ser humano tiene etapas y formas distintas de desarrollo,
así como los factores genéticos que los afectan (ROSA; GAYTE, 2003).
Fisiológicamente la manifestación de la fuerza primordialmente depende de la formación de reflejos
condicionados que da lugar a una gran concentración de impulsos que estimulan la inhibición y la excitación
coordinadas, así como la contracción muscular. El sistema nervioso central es de gran importancia para las
manifestaciones de la misma en el musculo ya que esta requiere de la perfección de la coordinación neuromuscular para el total desarrollo del potencial de este durante el máximo esfuerzo requerido. Se ha comprobado
que un musculo bien entrenado puede llevar a cabo cargas de trabajo hasta con un 80% de las miofibrillas con
las que se cuenta, este porcentaje puede sufrir variaciones acorde a los impulsos nerviosos, interviniendo con
ello una mayor cantidad de miofibrillas aumentando el potencial de estas (VEGA, 2007).
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Con lo antes expuesto el estudio se enfoca en la fuerza abdominal, comprobaron en estudio que esta
cualidad específica dependerá fundamentalmente de la rigidez de la musculatura de esta zona y esto se logra
en gran medida con un aumento de la presión intra-abdominal, debido a las diversas funciones que esta estructura muscular desempeña se considera fundamental en las acciones vitales del organismo, ya que al verse
deterioradas disminuye significativamente la cualidad de vida del individuo y esto a su vez repercutirá en su
salud (GRILLNER; NILSSON; THORSTENSSON, 1978, p. 275-283; MANSO; SILVA, 2008).
Se puede observar con base en los textos encontrados que la fuerza es una sumatoria entre las potencialidades genéticas y el ambiente en el que los individuos se desenvuelven, en estos casos se evalúa a los
sujetos en vivo, como también su potencial genético y desarrollo embrionario, existen una gran cantidad de
marcas que quedan distribuidas en diversas combinaciones en las huellas digitales, la dermatoglifia es una
herramienta que mide las capacidades físicas y desarrollo del feto, basándose en la lectura de dichas marcas y
el desciframiento de las múltiples combinaciones de las mismas, y con esto se comprende mejor la importancia del papel de la madre en la vida uterina y en las etapas criticas del embarazo (NODARI JÚNIOR, 2009).
La base de esta herramienta son los dermatoglifos y los podemos definir como el conjunto de surcos epidérmicos que se encuentran en las palmas y dedos de las manos así como la de los pies. La dermatoglifia proviene del latín
Dermo, que significa “piel” y del griego glypha, “gravado”. Las huellas digitales se forman desde el 3ro hasta 6to meses
de gestación y estas no se modifican ni se alteran a lo largo de la vida, permanecen constantes y no sufren variación
alguna con la edad, nutrición, clima o factores posnatales, por ello son de gran utilidad en el estudio de la genética, la
composición corporal, las capacidades físicas y el desarrollo del sistema nervioso central (CUMMINS; MIDLO, 1961).
La dermatoglifia y las capacidades físicas se asocian por diversos factores como el nivel de vectores
de estado físico, el desarrollo del somatotipo, el potencial genético y la aplicación en las acciones motrices. El
tipo específico de capacidad física se define por el sistema dominante al momento del suministro de energía,
dándoles a estas una serie de valores, siendo utilizados en ellos los dermatoglifos como característica principal. Tanto la velocidad como la fuerza dominante, son determinadas por factores complejos donde existe el
predominio del bucle. En lo que concierne a la coordinación neuromuscular esto lo determinan los patrones
de hélice. La utilización de los criterios de evaluación del potencial físico inherente relacionados con valores
informáticos requiere de una serie de operaciones sucesivas. Es posible la utilización de los signos particulares
de los dedos como un fenotipo holístico que aclare las variabilidades del individuo (ABRAMOV, 2003).
Los conocimientos sobre la fuerza y los factores que lo influye son de gran relevancia y podemos constatar que tanto como los factores ambientales como los genéticos determinan en gran medida su desarrollo en
la adolescencia donde esta llega a alcanzar su pico máximo, destacando que la herencia parece afectar más esta
cualidad que al metabolismo. La dermatoglifia recientemente ha sido muy investigado por su fuerte relación con
las características humanas e incluso la embriología, tiene como característica principal líneas casi paralelas que
forman diferentes configuraciones a la vista distinguibles como la cantidad de líneas en las manos, la variabilidad de diseños y la cantidad de líneas totales (MACHADO; FERNANDES; FERNANDES FILHO, 2010).
El objetivo de este trabajo es correlacionar fuerza abdominal y dermatoglifia de niños y adolescentes del municipio de Joaçaba(SC), Brasil.
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2 MÉTODO
Fue realizado un estudio transversal con características descriptiva y analítica. La investigación envuelve todos los alumnos de 6º a 9º año, que frecuentan regularmente las 14 escuelas de enseñanza pública y
privada del municipio de Joaçaba, totalizando 2200 escolares.
Fue hecho un contrato previo con la dirección de las escuelas y profesores de Educación Física para
que la colecta de datos fuera realizada en las escuelas, en las canchas deportivas o en el patio de las escuelas,
durante los horarios de clases de Educación física. Para conocer los datos relacionados con las aptitudes físicas
de los escolares fue utilizada una batería de testes propuestos por la Projeto Esporte Brasil – PROESP (GAYA
et al., 2007), en lo que se refiere a los Teste de resistencia abdominal (sit up) Material: colchonetas y cronómetro. Orientación: El sujeto evaluado se posiciona en cubito dorsal con las rodillas flexionadas a 45 grados y con
los brazos cruzados sobre el tórax. El evaluador, con las manos, asegura los tobillos del estudiante fijándolos al
suelo. A la señal el alumno inicia los movimientos de flexión de tronco hasta tocar con los codos en los muslos,
regresando a posición inicial (no es necesario tocar con la cabeza la colchoneta a cada ejecución). El alumno
deberá realizar el mayor número de repeticiones complejas en 1 minuto. Anotación: el resultado es expresado
por el número de movimientos complejos realizados en 1 minuto.
El análisis dermatoglifico fue realizado por el protocolo propuesto por Cummins y Midlo (1961), por
medio de Lector Dermatoglifico validado por Nodari Júnior et al. (2008).
Para el procesamiento y análisis de las huellas digitales por el Método Dermatoglifico, fue utilizado
un sistema informatizado para la lectura dermatoglifica, o sea, lector constituido de un scanner óptico de
rodamiento, que colecta, interpreta la imagen y construye, en código binario, un diseño, que es capturado
por software específico de tratamiento y reconstrucción de imágenes reales y binarizadas en blanco y negro.
A partir de este periodo, la intervención del evaluador ocurre en la marcación de los puntos núcleo y delta,
cuando, entonces, el software hace la identificación cualitativa de la imagen y cuantitativa de líneas, generando una planilla informatizada resultando los datos procesados (NODARI JÚNIOR et al., 2008).
Este estudio fue aprobado bajo el protocolo número 057/2011, por el Comité de Ética en Investigaciones en Seres Humanos de la Universidad del Oeste de Santa Catarina- UNOESC/HUST conforme a las
normas para Realización de Investigaciones en Seres Humanos- Resolución 196/96 del Consejo Nacional de
Salud de 10/10/1996 de acuerdo con el Tratado de Helsinki.
Los datos fueron procesados en Statistical Package for the Social Science (SPSS), versión 20.0, posibilitando la realización de las estadísticas descriptiva y analítica.
En la comparación entre los dos grupos y sus variables cuantitativas, para observar la distribución
de normalidad, fue utilizado un teste de Kolmogorov - Smirnov. Después de la aplicación del teste se observó
una distribución no normal de los datos. Como referencia se utilizó un Teste no paramétrico denominado
Mann-Whitney para su comparación entre variables continuas (sumatorio de cantidades de líneas por dedo,
por mano y ambas manos).
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El nivel de significancia adoptado de p≤0,05, esto es, 95% de probabilidades para las afirmativas o las
negativas, denotadas durante las investigaciones.
Para la comparación de variables categóricas, fue utilizado un teste Chi-cuadrado y, cuando el teste mostro diferencia significativa, prosiguió a Análisis de Residuos para seleccionar las diferencias entre los grupos.

3 RESULTADOS
Realizadas las observaciones de distribución no normal de las variables cuantitativas, por medio
del teste de Kolmogorov-Smirnov, fue realizado el teste no paramétrico Mann-Whitney, para comparación de las
variables numéricas, los resultados encontrados demuestran que la cantidad de líneas y los diseños, de seis
variables posibles de las huellas digitales, no se encontró diferencia significativa en los Grupo de Excelentes,
cuando son comparamos con un Grupo Debil, conforme se observa en la Tabla 1.
Tabla 1 – Media de cantidad de líneas de las huellas digitales de los dedos de las manos izquierda y derecha, SQTLE, SQTLD,
SQTL y no se encontró diferencia significativa en un Grupo Excelentes, cuando los comparamos con un Grupo Debil.
Media

Media Excelentes

Débiles

p

MESQL1

13,8±5,5

13,2±5,4

0,324

MESQL2

9,0±5,5

8,6±5,8

0,343

MESQL3

10,2±5,4

10,1±5,2

0,762

MESQL4

12,7±5,3

12,6±5,6

0,345

MESQL5

11,1±4,8

10,9±4,5

0,496

MDSQL1

15,7±5,3

15,3±5,5

0,384

MDSQL2

9,4±5,6

8,9±5,6

0,236

MDSQL3

10,3±4,7

9,9±5,0

0,272

MDSQL4

12,8±5,0

12,5±5,3

0,544

MDSQL5

11,0±4,9

10,9±4,8

0,709

SQTLE

56,9±20,4

55,4±20,7

0,359

SQTLD

59,2±19,1

57,5±20,2

0,282

116,1±38,4

113,0±39,6

0,300

SQTL
p≤0,05
Fuente: los autores.

Las características observadas en los Grupos Excelente, cuando comparamos al Grupo Débil, demostraron una cantidad de líneas indistinta, que puede estar relacionada a una mayor cantidad de figuras complejas, una vez que cuanto mayor el distanciamiento del núcleo en relación a la delta, mayor el distanciamiento
existente marcado por la Línea de Galton.
Para las variables categóricas o resultado de teste de Chi-cuadrado demostró diferencia significativa
entre los grupos en cuanto variables de las huellas digitales, conforme observamos en la Tabla 2.
Tabla 2 – Diferencia significativa entre las figuras de los dedos de la mano derecha e izquierda encontrada cuando comparamos
un Grupo Excelente y un Grupo Debil.
MET1

MET2

MET3

MET4

MET5

MDT1

MDT2

MDT3

MDT4

MDT5

0,824

0,356

0,944

0,975

0,725

0,058

0,942

0,459

0,022

0,902

*

p≤0,05
Fuente: los autores.
*
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Una vez identificada diferencia significativa de las variables categóricas entre el Grupo Excelente y
Grupo Debil, fue realizado un análisis de residuos ajustados para verificar cual figura representa valor de significancia en los grupos, pudiendo así determinar la marca de impresione digítale predominante y diferente
en el Grupo Excelentes, cuando comparamos a el Grupo Debil.
Observada la diferencia significativa entre las figuras manifiestas por los grupos a partir de Chi-cuadrado, se optó por la recomendación hecha por Pereira (2001) en realizar el Análisis de Residuos Ajustados.
En este caso, los datos fueron comparados entre sí, se observaron los valores padrón mayor que 1,96, ósea,
todos los resultados encontrados superiores a los padrones demuestran la presencia de diferencia significativa entre los grupos en las cuales las figuras de las huellas digitales son más frecuentes en el Grupo Debil
conforme se observa en la Tabla 3.
Tabla 3 – Análisis de Residuos Ajustados, con valor padrón de 1,96, a partir de Teste Chi-cuadrado de las variables categóricas
como diferencia significativa entre Grupo Excelente y Grupo Débil.
Figuras de las Huellas Digitales
Excelentes

MDT4

Débiles

A

LR

LU

W

0,6

-3,0

0,6

0,1

-0,6

3,0

-0,6

-0,1

Fonte: os autores

Las huellas digitales en las que fueron encontradas las diferencias significativas, tienen un padrón de
figura predominante en el Grupo Débil comparado con el Grupo Excelente, ósea, se observa en la Tabla 3 que
el padrón de huellas digitales para el Grupo Débil presenta mayor cantidad de LR en MDT4.

4 DISCUSIÓN
Se encontraron distintos artículos con referencia al tema de Dermatoglifia y Fuerza. Realizaron una investigación de “El perfil dermatoglifico y somatotipo de los atletas de voleibol masculino en las categorías adulto, Juvenil e Infantil-Juvenil, convocados por la Confederación Brasileña de Voleibol (C.B.V.)”, Los grupos fueron
compuestos por: 12 atletas (Adultos-2004), 12 Atletas (Juvenil-2003), y 14 Atletas (Infantil-Juvenil-2004) en él se
muestra; el tipo de diseños y cantidad de líneas encontradas en los dedos de las dos manos, se determina que la
baja presencia de Arcos (solamente 25 de 410 posibles) y la predominancia de Bucle sobre el Verticilo, muestran
características propias de jugadores de Voleibol apareciendo una gran incidencia de Bucle ( Marca característica
de fuerza explosiva), y Verticilos (Marca característica de coordinación) (ZARY; FERNANDES FILHO, 2007).
Se observó en la investigación que existieron limitantes en la elaboración del trabajo, una de ellas es
la escasa cantidad de atletas evaluados y el método de colectar los datos se limitó a utilizar, tinta, papel y lupa
para observar las marcas características y el conteo de número de líneas, esto provoco que no se generara una
estadística descriptiva y cuantitativa adecuada de la investigación (ZARY; FERNANDES FILHO, 2007).
Autores publicaron el artículo “Relación entre la dermatogliﬁa, las cualidades físicas y el nivel maduracional de estudiantes adolescentes de ambos los sexos” (KLEIN; FERNANDES FILHO, 2003). Se evaluó
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un total de 122 adolescentes de entre 10 y 13 años de edad, de ambos sexos, los cuales fueron divididos por
género y nivel de maduración por medio del método propuesto por Matsudo y Matsudo (1991, p. 18-35) y para
analizar las marcas de las huellas digitales se elaboró en base al protocolo de Cummins Y Midlo (1942) donde
se utilizó el método tradicional de tinta, papel y lupa, con esto se rebeló que no se encontró diferencia significativa, los grupos púber presentaron mejores resultados por su ganancia de masa muscular y se mostró como
resultado lo siguiente: AL, ALW, 10L y L>W (ZARY; FERNANDES FILHO, 2007). Lo cual según los autores
indica fuerza, potencia y velocidad, dándole a este una correlación directa con el test de resistencia abdominal
(MALINA; BOUCHARD, 2002), resultando con esto una semejanza entre los grupos pre y púber.
Se encuentra en este artículo (ZARY; FERNANDES FILHO, 2007) una mayor cantidad de individuos
evaluados, en él se realizaron varios test como el de Student, el cual mide nivel de maduración y hasta qué
grado este infiere en las variables, fue elaborado también el test Chi-cuadrado para determinar la diferencia
significativa donde los resultados positivos tendrán que ser mayores que (p<0,05). Una de las limitantes que
se tuvo en el trabajo fue la utilización del método tradicional de colecta dermatoglifica ya que este es muy
antiguo e incluso ya fue inclusive revisto por el propio Cummins y Midlo (1961), también los datos obtenidos
fueron comparados entre edad de maduración y esto dio como resultado que se tuviera resultados similares
entre los grupos ya que su edad no tenía mucha variación y por consiguiente no mudo el resultado.
En su texto “ Finger dermatoglifia y capacidades físicas” Abramova habla en relación a las colectas de
datos realizados en el Instituto del Deporte Ruso con sede en Moscú, más de 2,000 atletas y miembros de la población general con distintos niveles de estado físico, así como diversas disciplinas deportivas fueron los evaluados,
encontrando una relaciona de la baja condición fisca con la presencia de arcos y falta de crestas, da valores de bucle
unidireccional y de hélice a los que mostraron mayor aptitud física, con esto realizo especificaciones tales como dar
valores de bucle para la velocidad, a la coordinación neuromuscular asigno figura hélice y en tanto el equilibrio será
establecido por una alta cantidad total de numero de crestas en ambas manos, en el estudio se considera irrelevante
la raza y la etnia del atleta, sin embargo se realizó un análisis comparativo entre los atletas de diferente sexo de las
misma disciplinas o deportes semejantes, llegando a concluir que existe dimorfismo sexual en la subpoblaciones de
atletas, esto indica que los fenotipos con valores mínimos de signos totales y el predominio de los patrones de arco
en los patrones de hélice se correlacionan con las bajas cualidades físicas y el tamaño corporal (ABRAMOV, 2003).
Este estudio mostro de manera más directa y especifica los valores que se le da a cada cualidad física
sin embargo no especifica en cuál de los dedos fue encontrado y a pesar de tener una población numerosa no
se cuenta con datos importantes como, de qué manera fueron realizadas las colectas de las huellas digitales,
que deportes compararon y en que subgrupos se dividió la investigación (ABRAMOV, 2003).
Mientras que autores establecen que el Bucle es una marca característica de la fuerza16, estudio muestra resultados semejantes con valores AL, ALW, 10L y L>W lo cual indica fuerza, potencia y velocidad (KLEIN;
FERNANDES FILHO, 2003), por su parte otro autor indica los mismos valores bucle unidireccional (presilha)
y de hélice (verticilo) a los que mostraron mayor aptitud física, concordando en que la fuerza tiene una marca
característica con valor de Bucle, pero a su vez discrepa en el hecho que tal valor se asigna a las personas con
características físicas excelentes, tomando esto en consideración se estableció una comparación de resultados y
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se puede observar que incluso concordando los autores entre si las investigaciones muestras ciertas limitantes
consistentes entre ellas que nos hablan de una falta de precisión en la toma de los datos así como un amplio
rango en la distribución de las variables, lo que resulta contundente en todas es que el número de líneas en
ninguna represento significancia para dar valores de fuerza (ABRAMOV, 2003).
Por lo tanto una vez analizadas estas limitantes se encontró que esta investigación tiene una muestra
significativa y análisis estadístico robusto, fue realizado por el método propuesto por Cummins y Midlo (1961),
y de forma innovadora se realizó la colecta de datos por medio de Lector Dermatoglifico® validado por Nodari
Júnior et al. (2008), lo cual nos permite tener una mayor precisión al momento de evaluar, por consiguiente se
crearon planillas de datos exactas dado el hecho que esta herramienta es 400% más precisa que el método tradicional y por medio de tratamientos estadísticos propuestos fue posible encontrar si existe diferencia significativa, cual es esa diferencia y donde está dicha diferencia. En este caso se observó que existe una diferencia entre el
grupo flaco cuando se compara con un grupo excelente dando como resultado que los individuos con flaqueza
abdominal son caracterizados por predominio de Bucle radial (LR) del cuarto dedo de la mano derecha (MDT4),
llegando a estas conclusiones por medio de la utilización inédita en trabajos de dermatoglifia de un análisis de
residuos con el cual se pudo constatar dichas diferencias, identificar y ubicar cual era esta, dando esto una mayor
sustentación a la investigación y una precisión de un 95% de efectividad y confiabilidad en los resultados.

5 CONCLUSIÓN
El trabajo aquí presentado demuestra que existe diferencia significativa entra las huellas digitales
de las personas que tienen excelencia de fuerza abdominal y las personas que son flacas de fuerza abdominal
cuando es utilizada la dermatoglifia y el teste de fuerza abdominal de 1 minuto, esta diferencia es observada por medio de tratamiento estadístico relatando que existe diferencias significativa para las figuras de las
huellas digitales, la utilización inédita en investigaciones de dermatoglifia del análisis de residuos permitió
observar que los individuos de Debilidad abdominal presentan LR en MDT4 en relación a los excelentes.
Esto permite considerar que los portadores de esta marca tienen una mayor posibilidad de tener problemas de la musculatura abdominales y de columna de la región lumbar en función de esa debilidad abdominal.
Nuevos trabajos diferenciando hombres de mujeres, con distintos rangos de edades y protocolos son sugeridos
por este trabajo, para que se observe otras relaciones posibles entre dermatoglifia y distintas capacidades físicas.
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RESUMO
A aptidão física relacionada à saúde recebe influências multifatoriais, ou seja, está diretamente ligada ao genótipo e ao fenótipo ao qual o indivíduo está exposto. O presente estudo teve como objetivo verificar a correlação
entre a aptidão cardiorrespiratória com a dermatoglifia. A amostra foi constituída por 924 escolares, de instituições de ensino público e privado, com idades entre 10 e 17 anos, do município de Joaçaba, Santa Catarina,
Brasil. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada por meio do Teste de Corrida/Caminhada dos 6 minutos,
consoante manual do PROESP-BR e quanto às variáveis dermatoglíficas, foi utilizado o método proposto por
Cummins e Midlo, que conta atualmente com a estruturação de software de coleta e de análise automatizada,
validado por Nodari Júnior e colaboradores. O resultado encontrado demonstra que a quantidade de linhas
dos desenhos, em MESQL5 e MDSQL4, é significativamente maior no grupo denominado Nível de Alta Aptidão Física, quando comparados ao grupo denominado Nível de Baixa Aptidão Física. Deve-se considerar
cautelosamente que a prevalência de atividade física e fatores a ela associados podem interferir no resultado,
bem como, sugere-se que novos estudos correlacionando outras variáveis possam elucidar e corroborar com
as pesquisas em dermatoglifia.
Palavras-chave: Antropometria. Aptidão Física. Adolescente. Dermatoglifia.
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1 INTRODUÇÃO
Caracterizada por ser um componente da biologia humana, a cineantropometria está relacionada,
etimologicamente, com a medida do ser humano em movimento, e caracteriza-se por ser uma concepção
das ciências que abordam áreas do conhecimento e desenvolvimento humano (BÖHME, 2000; SANDOVAL,
2012), este se tratando de um processo de mudanças contínuas e sequenciais ao longo da vida. Monitorar o
crescimento e o desenvolvimento possibilita a observância do estado de saúde dos indivíduos em distintos
períodos de sua vida (HAYWOOD; GETCHELL, 2009; BERGMANN et al., 2005).
A aptidão física relacionada à saúde recebe influências multifatoriais, ou seja, está diretamente ligada
ao genótipo e ao fenótipo ao qual o indivíduo está exposto. Esses dois fatores estão relacionados com as possibilidades de qualificação da aptidão cardiorrespiratória (EISENMANN et al., 2013; MAHAR; PLOWMAN;
CURETON, 2013).
Menor capacidade cardiorrespiratória associa-se a fatores de risco de doenças vasculares e cardíacas,
enquanto melhorias na aptidão cardiorrespiratória parecem incidir positivamente no desenvolvimento de
conexões neurológicas necessárias para uma adequada aprendizagem motora e intelectual de crianças e adolescentes. Em adultos, elevados níveis de capacidade cardiovascular reduzem as perdas neurais associadas ao
envelhecimento e agem na função de proteção contra a disfunção cognitiva (CHEATUM; HAMMOND, 2000;
FLORINDO; RIBEIRO, 2009; BAPTISTA, 2011). Reconhecidamente as doenças cardiovasculares são apontadas
como as principais causas de morte no mundo, representando todo ano cerca de 17 milhões de pessoas, especialmente ataques cardíacos (WHO, 2015).
Em crianças e adolescentes os níveis de aptidão cardiorrespiratória estão inversamente associados
aos fatores de risco para o desencadeamento de doenças crônicas, tais como a hipertensão arterial, hiperinsulinemia, perfil lipídico. Estima-se que a diminuição da prática de atividade física seja a principal causa do
declínio do desempenho aeróbio em adolescentes, e, baixos níveis de aptidão física durante essa fase tendem a
prolongar-se à vida adulta, bem como os fatores de risco para doenças cardiovasculares estão presentes desde
o período intrauterino, inclusive relacionando o baixo peso ao nascimento com possíveis desenvolvimentos
de doenças, aumentando assim, consubstancialmente, o risco de morbidade e mortalidade (PATE et al, 2006;
SBC, 2005; ZHANG, 2005).
Fatores genéticos podem influenciar diretamente nas funções pulmonares, cardíacas e circulatórias,
entre outras, que estão associadas a um genótipo bem dotado e a condições de vida favoráveis desde a concepção, movimentação do feto, pressão intrauterina, sendo assim, quando o ambiente intrauterino é desfavorável pode corroborar com alterações no crescimento e desenvolvimento embrionário e fetal (ZHANG, 2005;
BOUCHARD, 1984).
A partir do segundo e terceiro trimestre do período embrionário são formadas e exteriorizadas pelas
células dérmicas as papilas dos dedos, palmas das mãos e planta dos pés geneticamente determinadas, imutáveis durante a ontogenia, uma vez que não se modificam fisiologicamente, e individuais, sendo após a décima
nona semana que surgem as cristas epidérmicas. Observando-se que, é também neste período que ocorre o
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desenvolvimento do sistema nervoso central, o que reforça o entendimento de que os dermatoglifos são procedentes dos mesmos folhetos que originam o tecido nervoso (VECCHIO; GONÇALVES, 2011; PENROSE, 1963;
BRACHA et al., 1992; KOVALCHUK, 2004).
As impressões digitais possuem componentes genéticos significativos e, essas elevações na pele,
corrugações dermopapilares dígito-palmares, são também conhecidos como dermatoglifos, objetos de investigação da Dermatoglifia, uma importante ferramenta de avaliação de marcadores genéticos imutáveis e de desenvolvimento embrionário, e, extremamente viável quando abordadas grandes populações (KOVALCHUK,
2004; KAHN et al., 2008; CUMMINS; MIDLO, 1961).
Diante desta perspectiva, este estudo objetiva relacionar a dermatoglifia aos indicadores de aptidão
física relacionada à saúde, constituindo-se assim, em um importante referencial acerca das condições de saúde
dos adolescentes, possibilitando que ações intervencionistas possam ser implementadas mediante o resultado
obtido.

2 MÉTODO
A amostra do presente estudo foi constituída por 924 escolares, das instituições de ensino público e
privado, com idades entre 10 e 17 anos, do município de Joaçaba, Santa Catarina, Brasil.
As variáveis utilizadas para análise foram os índices do teste de aptidão cardiorrespiratória e a dermatoglifia dos escolares. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada por meio do Teste de Corrida/Caminhada
dos 6 minutos, que, é alternativo ao teste de 12 minutos, aos indivíduos que não são capazes de realizar esforços por muito tempo em alta intensidade (ENRIGHT, 2003). Sendo assim, os alunos foram classificados consoante propõe o manual do Projeto Esporte Brasil – PROESP-BR (2009), quais sejam em fracos, razoáveis, bons,
muito bons e excelentes, entretanto o grupo designado bom foi excluído, e, os grupos excelente e muito bons
foram aglutinados no grupo denominado Nível de Alta Aptidão Física, totalizando 296 alunos e, os grupos
cujos resultados corresponderam à razoável e fraco, foram incorporados em um grupo com a denominação
de Nível de Baixa Aptidão Física, com 628 alunos.
Quanto à Dermatoglifia, foi utilizado o método proposto por Cummins e Midlo (1961), que conta
atualmente com a estruturação de software de coleta e de análise automatizada, por intermédio do Leitor
Dermatoglífico® validado por Nodari Júnior e colaboradores (2014). O Leitor Dermatoglífico foi utilizado
para analisar o padrão genético por meio da coleta das impressões digitais, em que, trata-se de um processo
informatizado para a leitura dermatoglífica, que conta com um leitor constituído de um scanner óptico de rolamento, que em suas funções coleta, interpreta e constrói a imagem em código binário, um desenho capturado
pelo software específico para tratamento e reconstrução de imagens reais e binarizadas em branco e preto. No
estágio posterior é que acontece a intervenção do avaliador, marcando os pontos núcleo e delta, quando então,
o software faz a identificação qualitativa da imagem e quantitativa das linhas. Os dados processados resultam
uma planilha informatizada.
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As análises estatísticas foram processadas no Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão
20.0, sendo estabelecido o nível de significância de p≤0,05, ou seja, 95% de probabilidade para as afirmativas
e/ou negativas, denotadas durante as investigações. Na comparação entre os dois grupos e suas variáveis
quantitativas, para observar a distribuição de normalidade, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Na
observação de distribuição não normal, aplica-se para inferência o Teste Não Paramétrico Mann-Whitney para
as comparações entre variáveis numéricas: mão esquerda, somatório da quantidade de linhas do dedo 1 – polegar (MESQL1), mão esquerda, somatório da quantidade de linhas do dedo 2 – indicador (MESQL2), mão
esquerda, somatório da quantidade de linhas do dedo 3 – dedo médio (MESQL3), mão esquerda, somatório
da quantidade de linhas do dedo 4 – anular (MESQL4) e mão esquerda, somatório da quantidade de linhas do
dedo 5 – mínimo (MESQL5); somatório da quantidade total de linhas da mão esquerda (SQTLE); mão direita,
somatório da quantidade de linhas do dedo 1 – polegar (MDSQL1), mão direita, somatório da quantidade de
linhas do dedo 2 – indicador (MDSQL2), mão direita, somatório da quantidade de linhas do dedo 3 – dedo médio (MDSQL3), mão direita, somatório da quantidade de linhas do dedo 4 – anular (MDSQL4) e mão direita,
somatório da quantidade de linhas do dedo 5 – mínimo (MDSQL5); somatório da quantidade total de linhas
da mão direita (SQTLD); somatório da quantidade total de linhas – ambas as mãos (SQTL).
Para a comparação de variáveis categóricas: Arco (A), caracterizado por ser um conjunto de cristas
que não apresentam núcleo e delta, Presilha Radial (LR), Presilha Ulnar (LU), ambas com uma curvatura semifechada, e Verticilo (W), figura que apresenta caracteristicamente dois deltas, desenho da mão esquerda, dedo
1 (MET1), dedo 2 (MET2), dedo 3 (MET3), dedo 4 (MET4) e dedo 5 (MET5) e, da mão direita, dedo 1 (MDT1),
dedo 2 (MDT2), dedo 3 (MDT3), dedo 4 (MDT4) e dedo 5 (MDT5), foi utilizado o teste Qui-quadrado.
Este trabalho atende às Normas para Realização de Pesquisa em Seres Humanos – Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996 e a Declaração de Helsinki. Foi aprovado com no parecer de
nº 057/2011, de 21/06/2011, pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNOESC/HUST. O
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos responsáveis dos participantes da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a observação de distribuição não normal das variáveis quantitativas, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, foi realizado o teste não paramétrico Mann-Whitney, para comparação das variáveis numéricas, o resultado encontrado demonstra que a quantidade de linhas dos desenhos, em MESQL5 e MDSQL4, é
significativamente maior no grupo denominado Nível de Alta Aptidão Física, quando comparados ao grupo
denominado Nível de Baixa Aptidão Física, conforme observado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Somatório da quantidade de linhas das impressões digitais dos dedos da mão esquerda e direita, quando comparados os grupos Nível de Alta Aptidão Física e Nível de Baixa Aptidão Física
Alta Aptidão Física

Baixa Aptidão Física

P

MESQL1

13,67

13,22

0,486

MESQL2

8,92

8,43

0,265

MESQL3

10,11

9,58

0,259

MESQL4

12,92

12,34

0,139

MESQL5

11,44

10,55

0,017*

SQTLE

57,05

54,12

0,103

MDSQL1

15,41

15,25

0,924

MDSQL2

9,03

8,85

0,765

MDSQL3

10,29

9,73

0,171

MDSQL4

13,04

12,21

0,033*

MDSQL5

11,13

10,55

0,118

SQTLD

58,91

56,55

0,152

SQTL

115,96

110,71

0,123

p<0,05
Fonte: os autores.

Para as variáveis categóricas o resultado do teste de Qui-quadrado demonstrou que não há diferença
significativa entre os grupos, conforme observado na Tabela 2.
Tabela 2 – Diferença entre as figuras dos dedos da mão direita e esquerda, quando comparados os grupos Nível de Alta Aptidão Física e Nível de Baixa Aptidão Física.

MET1

MET2

MET3

MET4

MET5

MDT1

MDT2

MDT3

MDT4

MDT5

0,157

0,118

0,286

0,021

0,443

0,193

0,752

0,466

0,064

0,489

p<0,05
Fonte: os autores.

Os resultados encontrados neste estudo indicam que a quantidade de linhas dos desenhos, em MESQL5 e MDSQL4, é significativamente maior no grupo denominado Nível de Alta Aptidão Física quando comparado ao grupo de Nível de Baixa Aptidão Física, diferentemente do concluído pela pesquisa de Martin,
Jinks, Berry e Loesch (1982), que analisou a diversidade e a assimetria nas contagens das cristas dos dedos
de 221 pares de gêmeos monozigóticos e dizigóticos poloneses, e demonstrou diferença considerável entre
as contagens médias de linhas dos dedos, sendo que os dígitos I e IV apresentaram mais linhas em relação
ao restante dos dedos, e os dígitos II e III exibem menos linhas que os demais. Considerando a contagem dos
dígitos em posição anatômica nos dois estudos.
Sugere-se que diferenças étnicas possam ser responsáveis pelos distintos resultados dos estudos
citados acima. De acordo com a pesquisa de Jantz (1976), quando relacionadas diferenças étnicas com dermatoglifia de amostras de grupos de 133 homens e 132 mulheres norte-americanos brancos, 100 homens e 118
mulheres norte-americanos negros e 102 homens e 56 mulheres de uma tribo de africanos senegaleses, em que
os primeiros apresentaram maior número de linhas, os africanos demonstraram menor número de linhas entre
a população do estudo e, o grupo de negros americanos contou com valores intermediários aos dois grupos.
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Consoante estudo dermatoglífico de Meier, Goodson e Roche (1987), realizado de acordo com a
metodologia tradicional de Cummins e Midlo, 83 homens e 104 mulheres foram separados em grupos que
considerava a maturação dos indivíduos, embasadas no pico de crescimento para o sexo masculino e na idade
da menarca para as meninas. Ao serem comparadas com variáveis dermatoglíficas, foram encontradas diferenças significativas, havendo hipóteses de que indivíduos que apresentam maturação tardia demonstram
quantidade superior de verticilos e, também, no somatório de linhas dos dedos.
Quanto à relação de aptidão física com dermatoglifia, Abramova, Nikitina, Chafranova (1995), sugerem que modalidades esportivas que exigem dos seus atletas resistência e velocidade são caracterizadas
pelo aumento do somatório de linhas, conclusão esta que corrobora com o resultado do presente estudo, que
considerou o desempenho em teste de resistência cardiorrespiratória como determinante para a separação dos
grupos, em que os alunos que apresentaram um alto nível de aptidão física demonstraram diferença significativa em MESQL5 e MDSQL4 quanto ao somatório de linhas, quando comparado aos alunos com desempenho
inferior.
Pesquisa em dermatoglifia realizada por Díaz e Espinoza (2008) com 29 indivíduos de amostra, sendo
eles 15 homens e 14 mulheres, com idades entre 12 e 17 anos, integrantes do Centro de Iniciação e Especialização
Esportiva de Atletismo da Primeira Região, concluiu que indivíduos do sexo masculino, velocistas, apresentaram correlações mais elevadas na potência e no VO2máx, em relação ao somatório da quantidade de linhas em
todos os dedos, quando comparados aos atletas fundistas. Correlação esta não encontrada quando comparadas
mulheres velocistas às fundistas. Embora o protocolo utilizado seja o proposto por Cummins e Midlo, as impressões digitais para análise foram coletas por método antiquado com tinta e papel, que não conta com precisão e
fidedignidade contidos no Leitor Dermatoglífico® validado por Nodari Júnior e colaboradores (2014).
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005), ressalta o quão importante são as intervenções nas
escolas e a aplicação de estratégias que elevam o nível de atividade física, principalmente como atuante na
prevenção, ou até mesmo no controle, de fatores de riscos cardiovasculares. Convém destacar que o incentivo
dos pais precocemente à prática e a adoção de um estilo de vida saudável, reflete positivamente na atividade
dos filhos na infância e na adolescência. Consoante a SBC (2005), estudos considerando a atividade física como
controle dos fatores de risco cardiovascular têm observável importância nas últimas décadas, principalmente
com a prevalência dos índices altos de sobrepeso e obesidade. É clarividente a associação entre melhores indicadores de aptidão cardiorrespiratória e a prática regular de atividade física (SOUZA et al., 2013).

4 CONCLUSÃO
O resultado encontrado demonstra que a quantidade de linhas dos desenhos, em MESQL5 e MDSQL4, é significativamente maior no grupo denominado Nível de Alta Aptidão Física, quando comparados ao
grupo denominado Nível de Baixa Aptidão Física.
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Deve-se considerar cautelosamente que a prevalência de atividade física e fatores a ela associados
podem interferir no resultado, bem como, sugere-se que novos estudos correlacionando outras variáveis possam elucidar e corroborar com as pesquisas em dermatoglifia.
O teste de aptidão cardiorrespiratória em ambientes clínicos é de difícil acesso a maioria das crianças
e adolescentes – por isso, utilizar ferramentas e métodos validados de baixo custo são importantes para identificar indivíduos que estão em situação de risco.
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RESUMO
Algumas células sofrem alterações podendo se tornar células cancerígenas, outras podem ser herdadas de um
defeito genético, que se propagam de formas distintas, desenvolvendo esta patologia. A dermatoglifia é uma
área de pesquisa que consiste no processo de identificação das impressões digitais como marcas genéticas. O
instrumento informatizado intitulado Leitor Dermatoglífico permite atender a esta premissa. A população do
estudo foi de 127 indivíduos, contudo a amostra é de 50 portadores diagnosticados e 50 como grupo controle. O protocolo escolhido para analisar as impressões digitais foi o Dermatoglífico, proposto por Cummins e
Midlo (1961), validado por Nodari Júnior, (2009). Os dados foram tratados no Statistical Package for the Social
Science (SPSS) 20.0, foi aplicado o teste de normalidade, de Kolmogorov-Smirnov, o teste não paramétrico Mann-Whitney, e paramétrico Teste T. Por fim o teste Quiquadrado para comparação de variáveis categóricas. O
presente estudo demonstrou que são observadas diferenças significativas na quantidade de linhas em MESQL3, MESQL5 e SQTLE sendo maior a grupo de homens diagnosticados com câncer de próstata quando comparados ao grupo controle. Já existem indicativos da dermatoglifia como ferramenta auxiliar na identificação
de potencialidades genéticas para o Câncer de próstata, fato observado no mundo acadêmico. Levando em
consideração a reduzida amostra, estudos com um número maior de portadores do câncer de próst6ata para
comparação com um grupo controle e distintas etnias, deverão ser realizados, tornando-o mais fidedigno.
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1 INTRODUÇÃO
A definição mais antiga encontrada na literatura que se dá ao câncer é tumor, que advém da palavra
cancrum, que significa caranguejo. Do seu sinônimo karkinos do grego, vem carcinoma, que é a neoplasia ou
tumor, sendo este sua forma mais conhecida (SABBI, 2000).
O corpo humano funciona como uma sociedade onde os integrantes destas podem ser conhecidos como
células, as quais se reproduzem por fracionamento celular e organizam-se em conjunto que cooperam entre si (ALBERTS et al., 2010). Apoiadas por fatores ambientais e internos como substâncias químicas, hormônios, algumas
das células sofrem alterações e iniciam o processo no qual se tornam células cancerígenas (NIEMAN, 1999).
O câncer de próstata apresentou-se como uma das três causas da mortalidade dentro população estudada. No Brasil, o câncer de próstata é o sexto mais comuns em homens e representa cerca de 10% do total de cânceres.
Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento (GUERRA et al., 2005).
Existem diversas formas para o tratamento do câncer, podendo ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea, variando estes de acordo com cada caso (INCA, 2012).
A propagação de um o câncer como uma patologia depende de mutações somáticas, podendo ser
herdados de um defeito genético caracterizado pela multiplicação anormal das células e a capacidade que as
mesmas possuem de se espalhar pelo organismo, as quais com acumuladas mutações podem desenvolver esta
patologia (ALBERTS et al., 2010).
A dermatoglifia é uma área de pesquisa que vem se desenvolvendo e tem se apresentado como uma forte
ferramenta para prognóstico de doenças. Consiste no processo de identificação das impressões digitais como marcas genéticas, por meio de desenhos que se estabelecem entre a décima segunda e a vigésima semana de gestação.
A análise inclui o tipo de desenho, a quantidade de linhas nos dedos das mãos (a quantidade de cristas dentro do
desenho), a complexidade sumária dos desenhos e a quantidade total de linhas (NODARI JÚNIOR, 2009).
Como já existem indicativos da dermatoglifia como ferramenta auxiliar na identificação de potencialidades genéticas para o Câncer de próstata, fato esse observado no mundo acadêmico, faz-se necessário
uma investigação na população brasileira (RODRIGUEZ et al., 1992). O instrumento informatizado intitulado
Leitor Dermatoglífico permite atender a esta premissa, qual seja, amostras numerosas em menor tempo e com
maior precisão, uma vez que na validação deste processo ficou estatisticamente demonstrado que o leitor dermatoglífico é mais rápido e mais preciso (NODARI JÚNIOR, 2009).
A partir da possibilidade de investigação do estudo entre dermatoglifia e o câncer de próstata, questiona-se: Existem marcas raras, ou mesmo um padrão dermatoglífico que indique uma relação entre as impressões digitais de portadores de câncer de próstata?

2 MÉTODO
A população do estudo foi de 127 indivíduos diagnosticados com câncer de próstata diagnosticados
pelo Setor de Oncologia do HUST (Hospital Universitário Santa Terezinha), em Joaçaba, Santa Catarina, contu62
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do, após considerar os critérios de inclusão, a amostra foi de 50 portadores diagnosticados com esta patologia
comparados com um grupo controle também composto por 50 indivíduos do mesmo sexo, sem diagnóstico de
câncer de próstata em idade similar na média e desvio padrão, retiradas de forma aleatória do banco de dados
dermatoglíficos do Laboratório de Aspectos Prognósticos e de Intervenção na Saúde e na Performance Humana.
Como critérios de inclusão foram considerados todos os homens diagnosticados com a neoplasia de
próstata que frequentam o Setor de Oncologia do HUST de Joaçaba e que apresentaram o TCLE assinado. Os
critérios de exclusão foram: a) recusa em participar do estudo; b) ausência de alguma das falanges; c) ausência
às consultas no dia da coleta de dados.
O protocolo escolhido para analisar as impressões digitais destes indivíduos foi o Dermatoglífico,
proposto por Cummins e Midlo (1961), por intermédio do Leitor Dermatoglífico® validado por Nodari Júnior,
(2009). Para a captura, marcação e análise das impressões digitais, utilizou-se um processo informatizado, o
qual é constituído de um scanner que coleta, interpreta e a constrói a imagem, formando um desenho, que
é capturado por um software específico de tratamento e reconstrução de imagens reais. A interferência do
avaliador ocorre na marcação dos pontos onde o mesmo discriminará núcleo, delta e quantidade de linhas,
gerando a planilha informatizada com os dados quantitativos e qualitativos da amostra.
Para coleta das impressões digitais foi enviado à entidade e responsáveis o termo de consentimento
livre e esclarecido, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Oeste de Santa Catarina e Hospital Universitário Santa Teresinha, conforme resolução nº 466/12.
Os dados foram tratados no Statistical Package for the Social Science (SPSS) 20.0, o qual possibilitou a comparação do grupo em suas variáveis quantitativas (somatório da quantidade de linhas), ainda analisou-se a homogeneidade ou heterogeneidade dos grupos entre si, para este foi aplicado o teste de normalidade, observando
o teste de Kolmogorov-Smirnov. Após a aplicação deste utilizou-se como conclusão o teste não paramétrico Mann-Whitney, para as variáveis que se apresentaram de maneira não-normal, enquanto o Teste T, para aquelas que
apresentaram-se de como normal. Para a comparação de variáveis categóricas, foi utilizado o teste Quiquadrado.
Para a amostra tornar-se mais fidedigna o nível de significância adotado foi de p≤0,05, isto é, 95% de
probabilidade para as afirmativas e/ou negativas, denotadas durante as investigações.

3 RESULTADOS
Os resultados apresentados para as variáveis quantativas são a descrição das frequências, as diferenças entre os grupos e a análise dos resíduos ajustados dos desenhos Arco (A), Presilha Radial (LR), Presilha
Ulnar (LU) e Verticilo (W). As variáveis quantitativas foram analisadas por meio da média, número de linhas
e diferenças significativas.
Para a comparação de distribuição de normalidade dos dados coletados entre os dois grupos, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e neste tratamento observou-se distribuições paramétricas e não paramétricas,
considerando valores de p≤0,05 para variáveis normais e p≤0,05 para variáveis não normais, conforme Tabela 1.
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Tabela 1 – Distribuição de normalidade entre o grupo de homens CA e o GC, sendo (*) não normais.
p
MESQL1

0,017*

MESQL2

0,002*

MESQL3

0,001*

MESQL4

0,005*

MESQL5

0,102

SQTLE

0,012*

MDSQL1

0,117

MDSQL2

0,009*

MDSQL3

0,045*

MDSQL4

0,200

MDSQL5

0,122

SQTLD

0,092

SQTL

0,076

p<0,05
Fonte: os autores.

Por conseguinte, para a análise das variáveis quantitativas, realizou-se a média da quantidade de
linhas, para melhor discriminar qual dos dois grupos estudados apresentam as distinções com a interferência
do teste não paramétrico Mann-Whitney e o paramétrico Teste T, representado na Tabela 2.
Tabela 2 – Média da quantidade de linhas das impressões digitais dos dedos da mão esquerda e direita, e valor de p determinado no Mann-Whitney(**) e no Teste T entre o grupo de homens CA e o GC
Média GC

Média CA Próstata

p

MESQL1**

14,56

15,92

0,192

MESQL2

9,38

10,56

0,332

MESQL3

9,84

12,90

0,009*

MESQL4**

12,52

14,58

0,144

MESQL5

11,26

13,40

0,044*

SQTLE**

57,56

67,36

0,020*

MDSQL1

16,68

17,04

0,753

MDSQL2

9,60

9,98

0,972

MDSQL3**

11,12

11,48

0,804

MDSQL4

12,50

14,14

0,091

MDSQL5

12,06

13,14

0,351

SQTLD

61,96

65,78

0,342

SQTL

119,52

133,14

0,077

**
**

**

p<0,05
Fonte: os autores.
*

Tabela 3- Diferença entre as figuras dos dedos da mão direita e esquerda do grupo de homens CA e do GC

MET1

MET2

MET3

MET4

MET5

MDT1

MDT2

MDT3

MDT4

MDT5

0,650

0,224

0,244

0,328

0,410

0,601

0,856

0,741

0,721

0,745

p<0,05
Fonte: os autores.
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Para a comparação das variáveis qualitativas, foi utilizado o teste Qui quadrado, que demonstrou
que não há diferença significativa entre os grupos, em todas as variáveis das impressões digitais dos dez dedos
da mão, conforme observado na Tabela 3.
Tabela 3 – Diferença entre as figuras dos dedos da mão direita e esquerda do grupo de homens CA e do GC
MET1

MET2

MET3

MET4

MET5

MDT1

MDT2

MDT3

MDT4

MDT5

0,650

0,224

0,244

0,328

0,410

0,601

0,856

0,741

0,721

0,745

p<0,05
Fonte: os autores.

No presente estudo observou-se que a diferença significativa está na quantidade de linhas de dedos
específicos, ou seja, o somatório das linhas em MESQL3, MESQL5 e SQTLE é maior para o grupo dos homens
portadores de CA de próstata do que no GC, o qual se tornou após a realização das médias, como na Tabela 2.

4 DISCUSSÃO
Homens com idade acima de 45 anos podem ter o câncer de próstata sem saber o diagnóstico. Sendo
assim este CA se torna um problema de saúde pública que pode ser evitado através de procedimentos simples,
fazendo desta uma prioridade na atenção primária masculina (PAIVA; MOTTA; GRIEP, 2010).
Em uma revisão com clínicos e dermatologistas foi comprovado que as alterações cutâneas, assim
como as alterações de pele não devem ser ignoradas para o diagnóstico precoce, pois muitas destas podem se
tornar contribuições, até mesmo para um diagnóstico precoce (YUSTE-CHAVES; UNAMUNO-PÉREZ, 2013).
Estudo como o realizado nos Estados Unidos com o DNA extraído do sangue dos pacientes, com o
intuito de tornar uma pesquisa de qualidade, demonstrou que existe alteração genômica em indivíduos que
apresentam esta determinada doença (BERGER et al., 2011).
O presente estudo constatou que a dermatoglifia, sendo esta uma ferramenta para prognóstico de
doenças, distingue os dois grupos estudados perante a quantidade de linhas, sem esquecer que estão presentes
em maior número para o grupo que possui o diagnóstico da doença.
Estudo realizado com 32 pacientes com câncer de próstata e 32 de grupo controle sem diagnóstico,
com o propósito de estabelecer padrões dermatoglíficos, observou que as diferenças estão em ambas às mãos
o que variam entre elas é a porcentagem nas figuras de presilhas e verticilos. Comprovando assim como o
presente estudo, diferenças genéticas (RODRIGUEZ et al., 1992).
Pode-se ressaltar que em ambos os estudos citados houve diferença significativa, todavia vale lembrar
que se trata de dois grupos distintos etnicamente, o que interfere em um resultado correspondente. O mesmo
pode ser comprovado em um estudo realizado na Índia, onde foram comparados dois clãs, um com 192 pessoas
e outro com 100, ambos com homens e mulheres, que obteve como resultado diferença significativa os desenhos
palmares, demonstrando que sexo e diferenças étnicas interferem no resultado do estudo, que foram também
analisados pelo protocolo proposto por Cummins e Midlo (1961) (SEN; KANCHAN; MONDAL, 2011).
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5 CONCLUSÃO
Os resultados apresentados pelo presente estudo demonstram que a partir da dermatoglifia, são observadas diferenças significativas na quantidade de linhas em MESQL3, MESQL5 e SQTLE das mãos do grupo de
homens diagnosticados com câncer de próstata quando comparados ao grupo controle do mesmo sexo e idade.
Vale ressaltar que levando em consideração a divergência da amostra, estudos com um número maior de portadores do câncer de próstata para comparação com um grupo controle e distintas etnias, deverão ser realizados.
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EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA: A PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO SÉTIMO ANO SOBRE PROBLEMAS
DE COMPORTAMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO
A violência, tanto a verbal quanto a física, especialmente nas aulas de Educação Física, tornou-se um grande
problema no contexto escolar. A Educação Física deve assumir entre seus objetivos um papel social e transformador, de uma educação preocupada com a formação de atitudes e valores para que, desse modo, possamos
conviver em sociedade sem agredir ou prejudicar o outro. O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção
de alunos e professores sobre a influência da Educação Física no processo de adaptação de alunos com problemas de comportamento no ambiente escolar. A pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal e do tipo
descritivo. A amostra foi composta por 117 alunos do 7º ano de uma escola da rede municipal de ensino de
Campos Novos. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados três instrumentos, sendo eles: questionário sociodemográfico, escala de vitimização e agressão entre pares e um instrumento específico para as aulas
de Educação Física, construído a partir de observações e relatos de situações que ocorrem nas aulas. Após a
análise dos resultados, percebe-se que a agressão e a violência se manifestam de diversas maneiras e fazem
parte do cotidiano escolar dos adolescentes que participaram da pesquisa. Do total de entrevistados, 75,51%
afirmam já ter identificado situações de violência durante as aulas. Outro número que chama a atenção é o
alto percentual de alunos repetentes, totalizando 40,81%. Os resultados demonstram também a percepção dos
alunos em relação às atitudes dos professores quando ocorre algum episódio desagradável relacionado à violência durante as aulas. Entre as respostas obtidas quanto às providências que o professor toma, encontram-se:
49% levam para a direção, seguidos por separa e conversa com, fica brava, não sabe o que fazer e deixa brigar,
o que revela certo despreparo diante de tal circunstância.
Palavras-chave: Violência. Escola. Agressividade. Educação Física.
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1 INTRODUÇÃO
A expansão da violência, que tem crescido de forma banal e aterrorizante, está se tornando habitual no cotidiano. No âmbito escolar, especialmente nas aulas de Educação Física, ela é presente e associada a
inúmeros elementos geradores de tal comportamento, entre eles, a falta de condições materiais e humanas,
ausência de estrutura familiar, insatisfação quanto à forma de aplicar as atividades da disciplina, desinteresse
na participação das aulas e competitividade excessiva.
Educação Física é um espaço privilegiado para se trabalhar com diferentes tipos de comportamentos
e emoções, entretanto, nem sempre isso acontece de forma organizada, tampouco planejada pelo professor de
Educação Física. Em decorrência desse fato, estamos constantemente envolvidos em situações que produzem
reações agressivas, e, muitas vezes, não sabemos lidar com elas. O ambiente escolar deve oferecer aos alunos
uma estrutura capaz de auxiliar no desenvolvimento da emoção, da afetividade e da cooperação, do respeito
às individualidades e às diversidades.
O presente estudo objetiva investigar a percepção de alunos e professores sobre a influência da
educação física no processo de adaptação de alunos com problemas de comportamento no ambiente escolar.

2 REVISÃO DE LITERATURA
A escola e seus profissionais formam um universo propício ao desenvolvimento do aluno, bem como
de criar condições para que ocorram aprendizagens significativas e interações nos diferentes domínios do
processo de ensino-aprendizagem. Essas interações devem ser entre professor e aluno, aluno e aluno, professor e professor, direção e toda a comunidade escolar, sendo, principalmente, o meio em que o aluno convive
(ABRAMOVAY; RUA, 2002).
Na visão de Fernandes, Luch e Carneiro (1993), além da escola ensinar variadas disciplinas, tem a
obrigação de transmitir valores, atitudes e interesses, mesmo àqueles que são difíceis de serem postos em prática, entre eles, a igualdade social para todas as pessoas, amor e amizade.
No entender de Tiba (1996), a escola pode ser uma segunda chance educativa que os pais devem
aproveitar para complementar a educação de seu filho. Ele diz respeito à educação de alguns pais, que, ou são
bonzinhos ou omissos, deixando os filhos livres para fazerem o que bem entendem, tornando-os agressivos,
mesquinhos e vaidosos; existem também os pais violentos, que na realidade estão ensinando os filhos a serem
violentos e não os estão educando, ou seja, percebe-se que esse comportamento agressivo tem origem na família, resultando em uma educação errônea por parte dos pais.
Tanto a violência quanto a agressividade envolvem déficit de empatia do agressor à medida que, ao
produzir intencionalmente dano ao outro, este não se sensibiliza nem reconhece o medo ou pavor desse outro
(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003). A empatia é considerada como produto evolutivo do modo de organização familiar dos seres humanos e animais, aparecendo desde a mais tenra idade, o seu desenvolvimento
depende primariamente das condições de socialização da criança no contexto familiar. Se esse ambiente não
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for favorável, ou a criança conviver em meio à negligência ou abusos, podem ocorrer os déficits de empatia,
que propiciam o comportamento agressivo (EMERY, 1989; MAIN; GEORGE, 1985 apud DEL PRETTE; DEL
PRETTE, 2003).
Abramovay e Rua (2002) identificaram alguns fatores que estão diretamente ligados à violência nas
escolas:

a) Entre os alunos: baixa autoestima, falta de perspectivas em relação ao futuro e de percepção do
lugar da escolaridade em sua vida profissional, alguns traços de personalidade, contexto familiar marcado pela falta de diálogo, violência doméstica, falta de interesse dos pais no desenvolvimento escolar dos jovens, desejo de se fazer no grupo de referência e formas de representar e
viver a masculinidade;
b) Quanto às escolas: atmosfera de trabalho escolar ou qualidade de ensino medíocre, problemas
nas relações entre professores e alunos, falta de ênfase em valores na educação ministrada, resultados escolares ruins – maior repetência entre os alunos que se envolvem em atos de violência; exposição à mídia e programas de violência; tipo de comunidade e vizinhança e o grau de
violência encontrado.

Sendo a violência um problema da sociedade como um todo, especialmente, quando atinge determinados patamares de intensidade, ela repercute no meio escolar, de várias maneiras e por inúmeras razões
(PINO, 2007).
Segundo Guimarães (1994), a aula de Educação Física caracteriza-se como um espaço de conflitos,
muitas das intervenções do professor, em vez de gerarem uma prática educativa, têm efeitos contrários e concebem mecanismos de repressão e violência simbólica.
A Educação Física escolar tem como objetivo o desenvolvimento global de cada aluno, procurando
formá-lo como indivíduo participante; deve visar à integração desse aluno como ser independente, criativo,
capaz, uma pessoa verdadeiramente crítica e consciente, adequada à sociedade em que vive; mas esse objetivo
deve ser atingido por meio de um trabalho também consciente do educador, que precisa ter uma visão aberta
às mudanças necessárias do processo educacional (PICCOLO, 1995).
Melo (2006) afirma que é tarefa dos professores de Educação Física se envolverem em um rotina
escolar que permita situar claramente seus conteúdos de ensino e sua organização nos diferentes ciclos de
escolarização, diferente da linearidade dos conteúdos, que se repetem de forma hegemônica em todos os níveis escolares, bem como dissipar a ideia, muitas vezes cristalizada na escola, de que a Educação Física é um
apêndice curricular, caracterizada, principalmente, pela organização de atividades complementares e não pela
função precípua de tratar pedagogicamente o acervo da cultura de movimento como conhecimento pedagógico de que os alunos devem se apropriar e ressignificar no seu convívio social.
Segundo Dias (1996), a Educação Física tem um valor em si mesmo e faz parte de uma prática coletiva que pode facilitar mudanças de atitude e/ou de comportamento. Nesse caso, além da prática, o indiví69
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duo passa a ter uma consciência corporal que vai lhe proporcionar, por meio da socialização, intercalada de
momentos de reflexão, o sentido da unidade do corpo. Desse modo, o conhecimento do corpo, aliado a uma
experiência multissensorial e psicomotora, produz aspectos de valia em relação ao indivíduo e à conduta,
enriquecendo, ao mesmo tempo, o seu comportamento social.
A Educação Física voltada para a formação da cidadania dos alunos deve ser crítica ao modelo que
reproduz “[...] a marginalização, os estereótipos, a individualidade, a competição discriminatória, a intolerância com as diferenças, dentre outros valores que reforçam as desigualdades e o autoritarismo.” (RESENDE;
SOARES, 1997).
Verderi (2002) afirma que interpretar e compreender as manifestações emocionais e corporais dos
alunos como um ser participativo de uma sociedade, suas atitudes, relações interpessoais, um ser contextualizado, que transforma e é transformado pelo seu ambiente, faz parte de nossos princípios educacionais.
Investigar a percepção de alunos e professores sobre a influência da Educação Física no processo de
adaptação de alunos com problemas de comportamento no ambiente escolar pode contribuir com uma melhoria nas relações interpessoais no ambiente da escola de forma a minimizar os processos de exclusão dos alunos
com características comportamentais diferentes.

3 MÉTODO
A pesquisa caracterizou-se como um estudo transversal e do tipo descritivo. A amostra foi composta por 117 alunos de uma escola da rede municipal de Campos Novos, matriculados no 7º ano do ensino
fundamental, com idades de 12 a 15 anos. Outro aspecto considerado para a seleção dos alunos diz respeito à
assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelos pais e/ou responsáveis.
Como instrumentos de coleta de dados foram aplicados três questionários individuais. O primeiro
instrumento consiste em um questionário sociodemográfico, utilizado para coletar informações, como idade,
sexo, escolaridade e questões ligadas ao ambiente familiar.
O segundo instrumento refere-se à Escala de Agressão e Vitimização entre Pares Evap. (CUNHA &
WEBER, 2007). É caracterizada por enunciados que relatam atitudes e comportamentos agressivos que podem
ocorrer na escola, considerando os últimos seis meses como período de análise. As dezenove questões estão divididas em três categorias: agressão direta, agressão relacional e vitimização. Os itens da escala são avaliados
em escala Likert, tendo cinco possibilidades de resposta (nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre e sempre)
para os comportamentos estudados.
O terceiro instrumento foi um questionário elaborado especificamente para as aulas de Educação Física, após conhecimento e relatos de algumas situações que acontecem durante as aulas. Caracteriza-se por questões que visam à percepção dos alunos referente a situações que podem ocorrer durante as aulas, como identificar situações desagradáveis ou de violência, se o aluno já foi agressor ou agredido física e verbalmente e também
compreender a frequência de participação, o grau de interesse e atitudes dos professores diante dos casos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre o público-alvo do estudo, foram aplicados 117 questionários com alunos do 7º ano da escola
Santa Julia Billiart. Do total de entrevistados, 32,66% são do sexo feminino e 67,34 do sexo masculino. Em
relação ao fator repetência, 40,81% afirmaram serem repetentes pelo menos uma vez. Quanto à faixa etária os
alunos são classificados nos seguintes estratos: 12 anos 57,14%; 14 anos 22,44%; 13 anos 14,85%; 15 anos 6,12%.
Na sequência apresentam-se dados quanto à escala de Agressão e Vitimização entre Pares (EVAP), que
permite a identificação de três diferentes categorias de análise: a agressão direta, a agressão relacional e a vitimização. Entre estas formas de agressão, inclui-se a agressão física direta, que é o ato de revidar, que ocorre em
resposta a ataques iniciados por outros.
Tabela 1 – Agressão Direta – percentual obtido por meio do questionário EVAP pelos alunos da escola Santa Julia Billiart, Campos Novos – SC, 2015
Agressão direta
Eu provoquei colegas
Eu briguei quando um colega me bateu primeiro ou
fez algo que eu não gostei
Eu dei empurrão, soquei ou chutei colegas
Eu ameacei ferir/bater ou outro tipo de ameaça aos
colegas
Eu xinguei colegas
Fonte: os autores.

Nunca

Quase nunca

Às vezes

Quase sempre

Sempre

%
20,51

%
12,82

%
51,29

%
15,39

%
0

38,47

15,39

35,90

5,12

5,12

41,02

25,64

28,20

0

5,12

69,23

10,25

5,39

0

5,12

20,51

30,57

46,15

0

2,57

A Tabela 1 aponta as respostas que os alunos atribuíram a cada uma das questões correspondentes
à agressão direta.
Ao analisar a tabela, o maior percentual de respostas “nunca”, com 69,23%, foi atribuído ao ato de
ameaçar ferir/bater ou outro tipo de ameaça, seguido por dar um empurrão, socar ou chutar colegas com
41,02% das respostas. No quesito “às vezes”, os maiores índices foram encontrados em provocar colegas, seguido por xingar colegas, com 51,29% e 46,15%, respectivamente.
A agressão relacional diz respeito a comportamentos que prejudicam o relacionamento da vítima
com outras pessoas, incluindo entre esses comportamentos apelidos, exclusão e incentivo a brigas.
Tabela 2 – Agressão Relacional – percentual obtido por meio do questionário EVAP pelos alunos da escola Santa Julia Billiart,
Campos Novos – SC, 2015
Agressão relacional
Eu excluí colegas de grupos ou brincadeiras
Eu coloquei apelidos em colegas que eles não
gostaram
Eu incentivei colegas a brigarem
Eu disse coisas sobre colegas para fazer os outros
rirem
Eu roubei ou mexi nas coisas dos colegas
Fonte: os autores.

Nunca
%
58,98

Quase nunca
%
15,39

23,07

Quase sempre
%
0

Sempre
%
2,57

56,41

10,25

28,20

5,12

0

58,98

15,39

20,71

5,12

0

51,28

12,82

25,64

7,70

2,57

97,43

0

2,57

0

0

Às vezes %
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Para representação deste tipo de violência foi utilizada a Tabela 2. Analisando esta categoria, o maior
índice de respostas “nunca” ocorreu na questão em que foram perguntados se já haviam roubado ou mexido
nas coisas dos colegas, com 97,43%, seguido por excluir colegas de grupos ou brincadeiras e também encorajar
ou incentivar colegas a brigarem, ambos com 58,98% das respostas.
Se somados os dados de às vezes, quase sempre e sempre nas questões 1, 2 e 4 é possível afirmar
que nestas questões mais de 30% dos alunos assumem que já se portaram de maneira inadequada com seus
colegas. Por um lado, este é um índice alto, mas também demonstra que eles têm consciência de que eventualmente fazem “coisas” erradas em relação aos seus colegas.
A vitimização se aplica a todos os comportamentos agressivos dos quais o participante tenha sido alvo.
Tabela 3 – Vitimização – percentual obtido por meio do questionário EVAP pelos alunos da escola Santa Julia Billiart, Campos
Novos – SC, 2015
Vitimização
Os colegas me provocaram
Eu fui empurrado, socado ou chutado por colegas
Colegas ameaçaram me ferir, bater ou outros tipos de ameaças
Colegas roubaram, mexeram ou estragaram minhas coisas
Eu fui xingado por colegas
Colegas me excluíram de grupos ou brincadeiras
Colegas colocaram apelidos em mim que não gostei
Colegas disseram coisas sobre mim para outros rirem
Afastei-me de colegas que foram zoados por medo de ser a
próxima vítima
Fonte: os autores.

Nunca
%
15,39
69,23
66,67
38,46
43,59
53,84
43,59
41,02
79,92

Quase
nunca %
30,77
7,70
17,94
12,82
28,20
20,51
3,08
25,64
7,70

Às vezes
%
8,47
15,39
15,39
43,59
23,08
17,95
25,64
25,64
12,82

Quase
sempre %
5,12
5,12
0
5,12
0
0
0
2,57
2,57

Sempre
%
10,25
2,57
0
0
5,12
7,70
7,70
5,12
0

Ao verificar as respostas obtidas por meio dos questionários (Tabela 3), constata-se que a frequência
de respostas “nunca” foi mais expressiva (com 76,92%) quando perguntados se alguma vez já se afastaram de
outros colegas por medo de que fossem a próxima vítima. O segundo maior índice de frequência de respostas
“nunca” foi observado quando perguntados se foram empurrados, socados ou chutados por colegas, com o
total de 69,23% das respostas dos participantes. No que diz respeito às respostas “às vezes” para a vitimização,
43,59%, o maior percentual foi constatado quando questionados se colegas já roubaram, mexeram ou estragam
seus pertences. Na opção “sempre”, os maiores índices observados foram de 7,7%, em que os participantes
afirmaram terem sidos excluídos de grupos ou brincadeiras e receberam apelidos que não gostaram.
Apesar da assunção comum de que a vitimização entre pares no espaço escolar seja normativa e inofensiva durante a infância e adolescência, pesquisas têm demonstrado que este é um problema que pode causar
danos severos ao bem-estar dos estudantes, devendo ser considerado um grave problema de saúde pública,
tendo em vista suas consequências e custos para os estudantes envolvidos e para a sociedade (FEDER, 2007).
O bullying é descrito como um comportamento agressivo intencional que ocorre repetidamente em
um relacionamento interpessoal, caracterizado por um desequilíbrio real ou percebido que envolve o poder e
a força (OLWEUS; LIMBER, 2010 apud SECCO, 2014).
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Considera-se alvo de bullying o indivíduo exposto, de forma repetida e durante algum tempo, às
ações negativas perpetradas por um ou mais alunos. Entende-se por ações negativas as situações em que
alguém, de forma intencional e repetida, causa dano, fere ou incomoda outra pessoa. Em geral, a vítima não
dispõe de recursos, status ou habilidade para reagir ou cessar o bullying (LOPES NETO, 2005).
Para Tognetta (2005), neste contexto de causadores e vítimas de bullying, ambos precisam de ajuda.
Por um lado, as vítimas sofrem uma deterioração da sua autoestima e do conceito que tem de si, por outro, os
agressores também precisam de auxílio, visto que sofrem grave deterioração de sua escala de valores e, portanto, de seu desenvolvimento afetivo e moral.
O terceiro questionário aplicado foi específico para as aulas de Educação Física. Os alunos foram
questionados sobre vários aspectos que ocorrem nas aulas, entre eles, o interesse e participação dos alunos nas
aulas, se já sofreram agressões físicas ou verbais, se já foram os agressores e também sobre outras situações desagradáveis que ocorrem durante as aulas. Quando perguntados sobre a frequência que participam das aulas,
79,6% afirmaram sempre participar, 20,4% afirmaram participar somente às vezes. A tabela a seguir apresenta
os resultados do questionário.
Tabela 4 – Distribuição dos índices de percepção dos alunos sobre as aulas de Educação Física
Aulas de Educação Física
Identificou situações de violência
Já foi agredido verbalmente
Já agrediu alguém verbalmente
Já foi agredido fisicamente
Já agrediu alguém fisicamente
Acontecem situações desagradáveis na aula
Fonte: os autores.

Sim %
75,51
18,37
14,29
10,20
4,09
85,71

Não %
24,49
81,63
85,71
89,90
95,91
14,29

Analisando a Tabela 4, percebe-se que 75,51% dos alunos já identificaram situações de violência
nas aulas e 85,71% afirmaram que acontecem situações desagradáveis, mas apenas 4,09% admitiram que em
algum momento foram agressores físicos; somente 14,29% afirmaram terem agredido os colegas verbalmente.
Sposito (2001) indica que ocorreram mudanças no padrão da violência no decorrer do tempo.
Na década de 1980 eram mais comuns os atos de vandalismo: a violência contra o patrimônio, com as
depredações e invasões dos prédios escolares. A partir da década de 1990, ganham destaque as agressões
interpessoais, principalmente, entre os alunos. Além disso, se na década de 1980 a violência era encontrada, em sua maioria, nas escolas de grandes centros urbanos, na década seguinte se encontra também em
municípios de pequeno e médio porte.
Outra informação interesse obtida por meio do questionário foi em relação à atitude do professor
quando acontecem situações de violência, conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Principais atitudes adotadas por professores de Educação Física diante de uma situação de violência

Fonte: os autores.

A realidade escolar cotidiana mostra que mesmo com a aplicação de formulações preventivas, os
problemas de comportamento acabam surgindo. Isso não significa o fracasso deste tipo de formulações, mas
sim a evidência do emaranhado das relações interpessoais no seio de grupos dotados de um destino e um propósito comum; sua escolaridade e os processos de ensino-aprendizagem que a configuram (GOTZENS, 2003).
A indisciplina escolar apresenta diferentes expressões atualmente; tornou-se mais complexa e “criativa”. Garcia (1999) coloca que “Para os professores, parece ficar cada vez mais difícil de equacionar e resolver
o problema de um modo efetivo.”
A violência escolar tem se apresentado de diferentes maneiras. Não é algo que surge e que termina
dentro das salas e escolas. As crianças e jovens estão cercados por diversas formas de violência, verbal, familiar, física, que podem se manifestar em diferentes níveis.

5 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos mostram que a violência está presente no ambiente escolar e nas aulas de
Educação Física. Um fato revelado por meio dos dados coletados e que chama a atenção, segundo uma grande
parcela dos participantes, é que eles afirmam que acontecem situações desagradáveis nas aulas e já presenciaram tal fato, porém o percentual de alunos que admitem ter sofrido algum tipo de agressão, seja ela física, seja
verbal, quando comparados, são considerados baixos.
Mediante a análise dos instrumentos, pode-se observar que os alunos identificam e têm consciência
de que seus atos e condutas em relação aos colegas são negativos e podem causar danos morais e físicos, além
disso, percebem o quanto essas atitudes podem atrapalhar as aulas, porém, este comportamento é mantido.
Na visão dos alunos, quando acontecem situações desagradáveis ou de violência durante as aulas, os
professores, em sua maioria, não atuam com formas didáticas de modo a aproveitar o momento para trabalhar
com sentimentos ou com mudanças de comportamentos. Segundo os alunos, a maioria dos professores assu74
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me posturas de distanciamento e descompromisso, sendo mais fácil quando acontece alguma situação levar
os alunos à direção do que resolver o problema de forma dialógica e pedagógica.
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ESTILO DE VIDA DOS ADOLESCENTES DO MEIO OESTE CATARINENSE
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RESUMO
Nas últimas décadas percebe-se uma inadequação no estilo de vida dos indivíduos, inclusive nos adolescentes.
Essa inadequação pode gerar problemas com a qualidade de vida, principalmente nos aspectos de saúde. O
objetivo deste estudo foi investigar o estilo de vida dos adolescentes do ensino médio no meio oeste catarinense. O estudo caracteriza-se como pesquisa de natureza aplicada, analítica, transversal, de cunho quantitativo.
Participaram da pesquisa 171 adolescentes com idades de 11 a 15 anos, de ambos os sexos, estudantes da rede
privada e pública de ensino de Joaçaba e Luzerna. Para a determinação do estilo de vida foi utilizado o questionário autoadministrado Estilo de Vida Fantástico, proposto pela Sociedade Canadense para a Fisiologia do
Exercício (CSEP) em 1998. O instrumento foi traduzido e validado por Rodriguez-Añez, Reis e Petroski (2008).
Como resultados nas variáveis avaliadas nos adolescentes apresentam-se: Nutrição (81,28%), atividade física
(41,52%), tipo de comportamento (50,30%), sono, cinto de segurança e stress (47,37%) de inadequação para
critérios de saúde. Por outro lado, o cigarro e drogas obtiveram índices de 100% de adequação para critérios
de saúde. Quando se observa a classificação geral no estilo de vida dos adolescentes na tabela 1 percebe-se
que os indivíduos do sexo masculino apresentam maior nível de excelência na classificação do estilo de vida
com 27,49% em relação ao feminino. Conclui-se, portanto, que mudanças no comportamento dos adolescentes
devem ser propostas, pois ter um estilo de vida adequado somente aumenta a qualidade de vida, além de
proporcionar um bem-estar físico e mental.
Palavras-chave: Adolescentes. Estilo de vida. Qualidade de vida.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Nahas (2006), estilo de vida é um conjunto de ações habituais que refletem os valores,
as atitudes e oportunidades em nossas vidas. Ter um estilo de vida correto, além de ser muito importante para
a saúde é, também, prioridade na vida das pessoas que buscam bem-estar.
Adquirir hábitos saudáveis, recentemente, vem sendo uma prioridade para se ter uma vida mais duradoura, algumas pessoas já são adeptas, outras ainda lutam contra esses hábitos, prejudicando a si próprio. A
promoção da atividade física desde a infância e adolescência tem um significado no que diz respeito à prevenção
do sedentarismo na idade adulta, contribuindo para uma qualidade de vida melhor (LAZZOLI et al., 1998).
Segundo Pieron (2004), saúde e atividade física estão relacionadas. Portanto, quando se trata da saúde, é preciso entender a devida importância que tem a contribuição da atividade física para esta área e que está
associada a uma redução do nível de risco ao qual cada pessoa está sujeito durante a vida.
É na adolescência que vários processos se desenvolvem, como valores, que são aprendidos na família e com o meio social em que eles vivem, podendo tomar suas decisões, seus hábitos relacionados ao estilo de
vida, como a prática de atividades, consumo de álcool e bebidas alcoólicas (COSTA et al., 2004).
No dia a dia se adotam comportamentos que acabam prejudicando a qualidade de vida das pessoas. De acordo com o Comportamento de Risco à Saúde (CRS), o consumo excessivo de algumas substâncias,
como as bebidas alcoólicas, o uso de drogas e insuficiência de atividade física são situações identificadas nos
adolescentes, onde o estilo de vida destes acaba sendo prejudicado por maus hábitos (FARIAS; LOPES, 2004).
Conforme Cotrim, Carvalho e Gouveia (2000), o uso de substâncias, como álcool, cigarro, hábitos alimentares, a prática de atividades físicas é um assunto que vem sendo ao longo dos tempos bastante estudado
na literatura, além dos fatores que contribuem para isso.
Segundo Ferreira et al. (2007), a fase da adolescência engloba as categorias sociocultural, biopsicológica e cronológica; também, mudanças diversas ocorrem no corpo que as refletem, como o crescimento somático e desenvolvimento de habilidades psicomotoras, inclusive, os hormônios mudam as formas de expressão.
Este trabalho teve com objetivo investigar o estilo de vida dos adolescentes do ensino médio de escolas particulares de Joaçaba.

2 MÉTODO
O estudo caracteriza-se como pesquisa de natureza aplicada descritiva, analítica, transversal de
cunho quantitativo. A amostra foi composta por 171 adolescentes com idades de 11 a 15 anos, de ambos os
sexos, estudantes da rede privada e pública de ensino de Joaçaba e Luzerna, SC. Para a determinação do estilo
de vida foi utilizado o questionário autoadministrado Estilo de Vida Fantástico, proposto pela Sociedade Canadense para a Fisiologia do Exercício, em 1998. Esse questionário faz parte de um conjunto de procedimentos
que constituem a bateria de testes denominada Plano Canadense de Avaliação da Atividade Física, Aptidão e
Estilo de Vida. Esse plano tem por objetivo avaliar os principais componentes da aptidão física relacionada à
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saúde e ao estilo de vida, com base em critérios referenciados. O instrumento foi traduzido e validado por Rodriguez-Añez, Reis e Petroski (2008). O instrumento possui 25 questões, divididas em nove domínios, que são:

a) família e amigos;
b) atividade física;
c)

nutrição;

d) tabaco e tóxicos;
e) álcool;
f)

sono, cinto de segurança, stress e sexo seguro;

g) tipo de comportamento;
h) introspecção;
i)

trabalho.

As duas escolas tiveram como critério de seleção a intencionalidade e os alunos a adesão para responder o questionário. Para a aplicação do questionário a pesquisadora foi até as escolas solicitar autorização
da direção e do(a) professor(a) de Educação Física. No momento seguinte foi feita a leitura do questionário
para melhor entendimento dos alunos, cada aluno respondeu individualmente, no período de aula de Educação Física, em sala de aula. Para o tratamento estatístico foi utilizada a estatística descritiva por meio de tabelas
com os dados expressos em frequência percentual nas categorizações. O instrumento apresenta cinco classificações na obtenção dos resultados que são: excelente, muito bom, bom, regular, necessita melhorar. Neste
estudo caracterizou-se os resultados encontrados em duas categorias, sendo: adequado (excelente, muito bom
e bom), inadequado (regular, necessita melhorar).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos na pesquisa foram distribuídos em duas tabelas, apresentando os resultados
na Tabela 1 das variáveis da classificação total, na Tabela 2 sobre as variáveis de cada domínio do questionário
estilo de vida fantástico.
Tabela 1 – Valores Percentuais da classificação geral do Estilo de Vida dos adolescentes

Excelente
Muito bom
Bom
Regular
Necessita melhorar
Total geral
Fonte: os autores.

Feminino
n
7
47
25
7
0
86

%
4,09
27,49
14,6
4,09
0
50,29

Masculino
n
47
52
24
3
0
85

%
27,49
30,41
14,04
1,75
0
49,71
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Pode-se observar na Tabela 1 que o estilo de vida dos adolescentes de ambos os sexos na sua maioria
está adequado, pois na categoria excelente, muito bom e bom a classificação nos mostra a porcentagem mais
elevada. Isso significa que os domínios apresentados no questionário estilo de vida fantástico tiveram pontos
positivos. A classificação da variável muito bom apresentou o maior índice de qualidade. Já na variável excelente o sexo masculino com 27,49% (47) está em diferença com o sexo feminino 4,09% (7), apresentando maior
porcentagem, o que mostra que os meninos estão com um maior nível de excelência do que as meninas. Por
outro lado, não se encontrou nenhum adolescente classificado na categoria necessita melhorar, apresentando
resultados positivos.
A pesquisa de Grigollo (2009) também foi realizada na região do meio-oeste catarinense e na classificação geral teve uma diferença com o atual trabalho, a variável excelente com 7,83% para o sexo feminino e
masculino 7,06% e na variável muito bom teve uma porcentagem boa, sendo 55,76% para o sexo masculino e
55,42% para o sexo feminino; esses percentuais estão no nível de classificação adequado. Já no índice de inadequação em ambos os trabalhos no item necessita melhorar o resultado obtido foi igual a 0% para ambos os
sexos.
Tabela 2 – Classificação dos resultados obtidos por domínio do questionário estilo de vida fantástico
Domínio

Inadequado

Adequado

n

%

n

%

Família e amigos

18

10,52

153

89,48

Atividade física

71

41,52

100

58,48
18,72

Nutrição

139

81,28

32

Cigarro e drogas

0

0

171

100

Álcool

1

0,58

170

99,42

Sono, cinto de seg. e stress

81

47,37

90

52,63

Tipo de comportamento

86

50,30

85

49,70

Introspecção

40

23,40

131

76,60

Função

17

9,95

154

90,05

Fonte: os autores.

Percebe na Tabela 1 que nos resultados dos nove domínios, a Nutrição apresenta maior índice de
inadequação em relação à adequação com 81,28%, o que demonstra que a alimentação desses adolescentes
precisa ser revista porque está prejudicando a qualidade de vida dos mesmos. Por outro lado, no domínio
Cigarro e drogas encontrou-se um resultado de adequação de 100%, o que mostra que eles são conscientes do
que o seu uso pode causar e trazer malefícios para a saúde. Atividade física é um item que apresenta bastante
preocupação com o resultado, apresentando, na Tabela 2, 41,52% (71) de inadequação, quando comparado a
critérios de saúde.
Sono, cinto de segurança e stress apresentou um número bem significante e preocupante, com 47,37%
(81) de inadequação dos adolescentes pesquisados, pois não estão preocupados com possíveis danos para suas
vidas e o que pode acarretar uma simples atitude. Tipo de comportamento apresenta 50,30% (86) de inadequação sendo mais um dado relevante na pesquisa.
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Para Silva e Oliveira (2013), a prática de atividades físicas regularmente reflete na qualidade de
vida das pessoas, modificando e proporcionando um estilo de vida mais ativo, mudando hábitos e atitudes
comportamentais, levando a se ter uma melhor condição geral de bem-estar e saúde. A educação física, entre
outras profissões da saúde, tem uma função social ressaltante dentro do processo educativo em prol de um
estilo de vida saudável, independente de idade, sexo, condição econômica.
No trabalho de pesquisa de Grigollo (2009), na variável atividade física, apresenta 44,59% de inadequação. No domínio sono, cinto de segurança e stress 90,29% e no domínio cigarros e drogas 87,65% dos
pesquisados apresentaram índices de adequação. Tipo de comportamento com 81,28% de adequação e 18,72%
de inadequação, tanto esse item quanto o de nutrição, com 68,83% de adequação. Comparando os trabalhos
destacam-se diferenças significativas.
Comparando com o trabalho de Silva et al. (2012), os dados são preocupantes, principalmente, no
domínio atividade física, com 51,6% de inadequação, tipo de comportamento 45,5%; nutrição 48,4%; no domínio cigarro e drogas; sono, cinto de segurança e stress não mostrou alto grau de inadequação.
De acordo com os dados da pesquisa de Junior e Lopes (2004), a proporção de jovens insuficientemente ativos foi elevada, principalmente, entre as moças (78,3%) em comparação aos rapazes (52,1%). Cerca
de dois em cada três escolares (69,7% dos rapazes e 64,3% das moças) relataram não consumir frutas diariamente. O consumo diário de verduras não foi referido por 74,3% dos rapazes e 65,8% das moças. A prevalência
de fumantes foi maior nas moças (10,8%) do que nos rapazes (6,8%). O uso regular de bebidas alcoólicas foi
referido por 38% dos jovens (40,8% dos rapazes e 35,4% das moças).
Conforme aponta Luchtemberg (2003), estudos realizados nos últimos tempos mostraram que o consumo de maconha, cocaína, crack tem aumentado, mas os dados que se mostraram mais preocupantes, e que
estão no auge das drogas mais utilizadas, é o álcool e o tabaco, vindo a ocasionar, por meio do uso inadequado
de bebida alcoólica, acidentes de trânsito.
Jacobson, Eisenstein e Coelho (1998) colocam a respeito do estado nutricional dos adolescentes que
nessa fase da vida o conteúdo alimentar e o gasto de energia acabam ocasionando impacto na saúde dos mesmos,
o que pode trazer problemas, como a anorexia nervosa, a obesidade, a bulimia, hipertensão, entre outros. Com
isso, hábitos alimentares e rotina de exercícios podem potencializar ou prejudicar o estilo de vida quando adulto.

4 CONCLUSÃO
Nas variáveis: nutrição; sono, cinto de segurança, stress; tipo de comportamento; atividade física,
apresentaram resultados elevados de inadequação para os critérios de saúde, dados preocupantes que necessitam ser tratados principalmente com políticas públicas, na tentativa de reverter esse quadro apresentado
Com os resultados obtidos no trabalho é possível ressaltar a importância de se ter um estilo de vida
adequado, fazendo uma alimentação balanceada, controlando o uso de bebidas alcoólicas, uso de cigarros,
tendo um comportamento de harmonia com as outras pessoas e hábitos frequentes de atividade física.
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Considerando que todas as variáveis que estão na tabela de uma forma ou outra tem influência na
qualidade de vida, em um estilo de vida adequado, os adolescentes devem começar desde cedo com hábitos
saudáveis, que proporcionem seu bem-estar físico e mental.
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RESUMO
As academias ao ar livre são utilizadas pela comunidade em geral com o intuito de promover a saúde, além de
outros benefícios relacionados ao lazer e à socialização. O objetivo do estudo foi investigar o funcionamento
de academias ao ar livre nos municípios da região da Ammoc (SC). Este trabalho caracteriza-se como estudo
de campo e descritivo. A coleta de dados foi realizada em seis municípios da região da Ammoc – SC que possuem academias ao ar livre. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário adaptado aos responsáveis
nos municípios pela gerência dessas academias. O questionário foi composto por questões referentes a informações sobre o funcionamento das academias ao ar livre. Também foi realizada uma observação informal,
pela pesquisadora, nessas academias em cinco dias da semana em horários distintos. Nesses momentos, foram
registradas informações sobre a utilização dos aparelhos pelos usuários, entre outras informações. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unoesc. Os participantes do estudo acreditam que as academias ao ar livre possam proporcionar benefícios para os usuários. Quatro municípios possuem orientação do
profissional de Educação Física atuando nas academias ao ar livre. Existe uma grande quantidade de usuários
idosos, seguido por crianças e adultos que nem sempre são supervisionados por um profissional de Educação
Física. Algumas pessoas sentem dificuldades na execução dos exercícios devido à ergonomia dos equipamentos, condição que não pode ser modificada. Muitas crianças permanecem nesses locais exercitando-se, e os
usuários, de forma geral, utilizam os equipamentos sem conhecimentos. Salienta-se, portanto, que o poder
público deve preocupar-se com a orientação para a prática adequada dos exercícios nesses locais, apesar de
não ter sido possível verificar, com este estudo, os reais benefícios à saúde da população.
Palavras-chave: Academias ao Ar Livre. Exercício físico. Saúde.
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1 INTRODUÇÃO
As Academias ao Ar Livre (AALs) são compostas por um conjunto de aparelhos similares ao de
uma academia de musculação convencional. O usuário se adapta ao aparelho, utilizando o peso do próprio corpo. Os aparelhos são constituídos de tubos de metal ou aço maciço, que são fixos e não permitem
ajustes. Pelo motivo das AALs serem projetadas em aparelhos que não permitem ajuste para cada estatura
humana, sua ergonomia dificulta a realização das atividades executadas pelos usuários (BEM; TOCCHIO;
SOUZA, 2012).
Conforme Gata et al. (2012), no ano de 2005, quando o Ministério da Saúde lançou o Programa Brasil Saudável, que surgiu para cumprir o compromisso do Brasil com as diretrizes previstas pela “Estratégia
Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”, lançada em 2004 pela Organização Mundial da
Saúde, de modo a melhorar a qualidade de vida da população mundial por meio da prática de atividade física,
as AALs foram implantadas no país.
Muitas pessoas não possuem condições financeiras para frequentar uma academia de ginástica convencional e, por esse motivo, acabam tendo uma vida menos ativa. Segundo Bem, Tocchio e Souza (2012), além
das AALs promoverem a prática de exercício físico, facilitam também o acesso da população em geral por não
ter nenhum custo em frequentá-las. Elas são implantadas em bairros, praças e áreas centrais da maioria das
cidades. As AALs, segundo Wendlingetet al. (2010), priorizam o público dos idosos, mas existem orientações
para que elas sejam utilizadas por pessoas maiores de 12 anos de idade.
A promoção da saúde exige um grande investimento (embora menor que o tratamento da doença)
e as AALs fazem parte de uma programação de estratégias das quais, espera-se, que resultem em uma melhora na saúde e qualidade de vida da população. São recomendações do Colégio Americano de Medicina do
Esporte para a prática de atividades físicas para a saúde que o indivíduo acumule 30 minutos de atividade
física de intensidade moderada em pelo menos cinco dias por semana, ou vigorosa intensidade de atividade
física pelo menos três dias por semana, e treinamento de força muscular pelo menos duas vezes por semana
(NAHAS, 2013).
De acordo com Wendlinget et al. (2010), as AALs têm como objetivo oferecer, aos usuários, a possibilidade da prática de atividade física e/ou exercício físico para a promoção da saúde, melhorando a qualidade
de vida e sua condição física em um ambiente ao ar livre. Também destaca que a realização de exercícios, nas
AALs, implica na orientação profissional sobre a utilização adequada dos equipamentos, bem como sobre
as demais informações inerentes aos exercícios físicos, e as atividades físicas realizadas nesse espaço, pois
as AALs não são apenas ferramentas para que a pessoa possa se movimentar, mas agregam um conceito de
treinamento ao movimento.
É de extrema importância que as políticas públicas proporcionem condições para a orientação dos
usuários das AALs. Conforme Lima (2011), se a maioria das prefeituras assumisse a responsabilidade das
AALs, talvez elas fossem mais benéficas aos usuários, pois, dificilmente, esses locais possuem um profissional
habilitado instruindo as pessoas sobre como exercitar-se. O poder público deveria propor avaliações na
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população para garantir segurança e qualidade aos usuários; assim, poderá oferecer soluções aos problemas
reais relacionados ao sedentarismo e à qualidade de vida na promoção da saúde da população.
É importante, antes de iniciar qualquer atividade física, o indivíduo receber orientação ideal para
não serem cometidos excessos durante a realização dos exercícios, realizando-os, então, de forma gradativa.
Para isso, é necessária a presença de um profissional qualificado a fim de proporcionar um resultado positivo
na saúde das pessoas. Para Barreto, Amorim e Amorim (2012), as AALs crescem a cada dia no país, atraindo
pessoas à prática de exercícios; porém muitos se exercitam incorretamente com uma má postura, a qual pode
resultar em problemas de coluna, lesões em articulações do tornozelo, joelho, quadril, cotovelos, ombros, e,
talvez, agravando problemas já existentes. A atuação de um profissional capacitado para a orientação dos
exercícios nas AALs é imprescindível para a minimização ou eliminação do risco de acidentes devido ao mau
uso dos equipamentos.
Em muitas cidades, as AALs são vistas como o fim de todos os problemas relacionados ao sedentarismo, mas não se pensa de que forma a população irá utilizar esses aparelhos, quais são seus objetivos e o que
realmente desejam alcançar. Para Gata et al. (2012), grande parte da população utiliza esse ambiente como forma de melhorar a saúde, alcançar perda de peso, melhorar o condicionamento físico e sua qualidade de vida.
Apenas poucos afirmam ser a AAL uma ferramenta de lazer e convívio social. As AALs são definidas como
uma política de qualidade de vida, mas nem sempre essa ferramenta resolve os problemas da população nos
quesitos de lazer e atividade física, pois não basta apenas se exercitar nesses locais sem nenhum programa de
orientação alimentar, cuidados médicos e orientação profissional para obter o resultado desejado.
A presença do profissional de Educação Física nas AALs está sendo obrigatória em muitas cidades
do país. De acordo com o Presidente do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, Antonio Eduardo
Branco, é necessário que as AALs tenham orientação realizada por profissionais especializados (profissionais
de Educação Física). No município de Santos (SP), a presença de um profissional de Educação Física é obrigatória nas AALs, determinada por Lei Municipal a fim de evitar prejuízos à saúde dos usuários (BRASIL, 2012;
BRASIL, 2013).
Muitas prefeituras têm implantado as AALs em suas cidades e são poucos os estudos publicados
sobre o tema. Pretende-se contribuir para que as informações coletadas possam servir de subsídio para que o
poder público possa ampliar os investimentos nessa área. Assim, o objetivo do estudo foi investigar o funcionamento das AALs nos municípios da região da Ammoc – SC.

2 MÉTODO
O estudo se caracteriza como estudo de campo. É também uma pesquisa aplicada e descritiva. Fazem parte da Ammoc (Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense) treze municípios. Dos municípios desta região que possuem AALs, foram investigados seis municípios (Capinzal, Herval d´Oeste, Joaçaba,
Lacerdópolis, Luzerna e Ouro).
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O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário adaptado (BEM; TOCCHIO;
SOUZA, 2012) aplicado aos responsáveis pelas AALs dos respectivos municípios. O questionário é composto
por oito questões fechadas e oito abertas.
Para a coleta de dados, inicialmente, foi apresentado o questionário ao responsável pela direção das
AALs nas prefeituras, e posteriormente indicado por este diretor o responsável pelas AALs para responder
o questionário. O responsável pela implantação e/ou administração/supervisão das AALs (ou quem este
indicasse) foi investigado. A pesquisadora explicou o propósito do estudo sendo que os sujeitos eram livres
para participar ou não da pesquisa e os indivíduos que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Também foi realizada a observação informal do funcionamento de cinco AALs
selecionadas aleatoriamente entre os municípios que fizeram parte do estudo. Nessas academias, a observação foi realizada pela pesquisadora em cinco dias da semana em horários distintos. Esta observação durou o
tempo de aproximadamente 1h30min nesses momentos, foram registradas informações sobre a utilização dos
aparelhos pelos usuários, tempo que permanecem no local, vestimentas que os indivíduos estavam usando, se
havia orientação do Profissional de Educação Física entre outras. Devido aos problemas sazonais da região, a
coleta dos dados foi efetivada no mês de outubro do ano de 2013 pela organizadora deste trabalho.
Para a análise dos dados, foi realizada a apreciação, classificação e organização das informações
coletadas, categorizando e efetivando a descrição delas pela relevância apresentada. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) com o nº 360.708/13
e seguiu as normas de ética em pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS RESPONSÁVEIS PELAS AALS
Com este estudo buscou-se investigar o funcionamento das Academias ao Ar Livre nos municípios
da região da Ammoc – SC. Seis municípios foram investigados (Capinzal, Herval d’ Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna e Ouro).
Foram entrevistados os responsáveis pela implantação e/ou administração/supervisão das AALs.
Responderam o questionário um secretário da Saúde, um chefe de gabinete do prefeito, um professor de Educação Física (que atua nessas academias), um secretário de Administração, um superintendente da Fundação
de Esportes e uma coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Entre todos os municípios entrevistados, soma-se a implantação de 21 AALs. Elas se encontram em
funcionamento pelo período de dois meses a cinco anos e uma está em processo licitatório. Essas AALs foram
implantadas nos municípios por meio de recursos de emenda parlamentar, recursos próprios dos municípios
ou subvenções de deputados e do estado.
Quando questionados sobre o principal motivo da instalação da AAL no município, todos os responsáveis responderam que proporcionaria uma melhora na qualidade de vida dos moradores. A ideia de
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implantar as AALs partiu de diferentes entidades dos municípios, entre elas, cita-se a Equipe da Saúde e Administração do município, Secretaria da Saúde, Administração Municipal, Enfermeira Coordenadora da ESF.
Em um dos municípios, a AAL foi implantada a partir de uma reivindicação da população e, em outro, foi por
meio de uma solicitação de um professor de Educação Física.
Na questão que investiga sobre o que realmente a pessoa que está respondendo ao questionário acredita que a AAL pode proporcionar aos moradores do município, cinco participantes da pesquisa responderam
que ela proporciona qualidade de vida à população e um participante acredita que a AAL possa contribuir
com o condicionamento físico da população. Com a implantação das AALs, há um aumento na participação
de atividades físicas, e esta participação não se restringe somente a idosos. Entretanto, essa faixa etária passa
a ser mais motivada a realizar exercícios nestes locais.
Em um estudo de Esteves et al. (2012), o objetivo foi analisar as características morfofuncionais de
usuários de Academias da Terceira Idade (ATIs) na cidade de Maringá (PR). O estudo contou com 86 indivíduos (28 homens e 58 mulheres). Os parâmetros morfofuncionais foram divididos em antropométricos (Índice
de Massa Corporal e a Relação Cintura-Quadril) e funcionais (níveis pressóricos). Foi possível concluir que o
período de três a seis meses de prática nas ATIs não foi capaz de produzir mudanças significativas nos parâmetros morfológicos de indivíduos acima de 60 anos, independente do gênero. Modificações na função cardiovascular sinalizam importantes reduções nos níveis pressóricos, indicando que a prescrição individualizada e
a regularidade de atividade física são essenciais para a obtenção de melhoras expressivas.
No que se refere à existência de mais benefícios ou mais riscos para a saúde das pessoas com a utilização das AALs, os participantes de cinco municípios alegaram ser mais benéfica à população e não apontaram nenhuma consideração; porém um entrevistado respondeu que, caso a AAL não disponha de um profissional de Educação Física, pode haver mais riscos do que benefícios à população do município.
Após deixar uma vida sedentária e optar por um estilo de vida saudável, o indivíduo irá perceber
muitos benefícios, tanto na saúde física, como mental. No estudo de Cardoso et al. (2012), o objetivo foi avaliar
o impacto da prática regular de exercícios físicos na população idosa nas ATIs e sua influência na qualidade de
vida desses indivíduos, tendo como amostra 200 idosos das ATIs de Maringá-PR e que praticavam exercícios
físicos regulares há, no mínimo, dois meses. Nesse estudo, foi aplicado um questionário que apontou que a realização de exercícios físicos regulares nas ATIs, juntamente com outras atividades, foi benéfica para os idosos,
melhorando o desempenho nas atividades diárias e, consequentemente, a qualidade de vida.
A maioria dos participantes dos municípios conhece a faixa etária do público de maior frequência
nas AALs, com exceção de uma cidade. Quanto à atuação do profissional de Educação Física nas AALs, são
contratados ou concursados pela prefeitura municipal. Quatro municípios dispõem de profissionais de Educação Física atuando nas AALs, um município alega não possuir profissional de Educação Física auxiliando
os praticantes nesse local e outro aponta não ter conhecimento sobre o profissional; porém existem estudos e
projetos para a atuação deles nesses locais.
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Conforme Wendlinget al. (2010), como os exercícios nas AALs são de fácil execução, espera-se que
os usuários realizem os movimentos corretamente, por isso, as estratégias para orientação sobre a correta utilização dos equipamentos são de extrema importância, principalmente no período de implantação das AALs.
As AAL sem que há profissional de Educação Física na instrução dos exercícios possuem, no momento, um professor que, em dois municípios, atua pela manhã e à tarde e, em outro município, apenas pela
manhã; num outro, somente pela tarde. Esse profissional é contratado com carga horária de 20 a 40 horas
semanais. Quando questionados sobre como consideram a atuação de um profissional de Educação Física nas
AALs, todos os participantes dos municípios responderam que sua participação na orientação dos exercícios,
nesses locais, é de fundamental importância.
Dentre as considerações apontadas pelos entrevistados, destaca-se um município que subsidia em
80% o valor das sessões em duas academias particulares para atletas, idosos e para pessoas que possuem alguma indicação médica. Em outras AALs, foi implantado um programa de treinamento de força com pesos
livres. O entrevistado alega que as AALs limitam a progressão de treinamento, restringindo, também, a melhoria das capacidades físicas da população do município.
A progressão de treinamento é importante para que o indivíduo sempre esteja em ganho, seja qual
for seu objetivo. De acordo com Tribess e Virtuoso Júnior (2005), os princípios gerais para ganhos na saúde
são os mesmos para pessoas de todas as idades e capacidades funcionais, independentemente da existência de
fatores de risco ou doenças. Eles fundamentam-se na(s) modalidade(s) apropriada(s), intensidade, duração,
frequência e, principalmente, na progressão da atividade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, retardar as alterações fisiológicas, melhorar a capacidade motora e proporcionar benefícios sociais, psicológicos
e físicos para o praticante.

3.2 OBSERVAÇÕES REALIZADAS PELA PESQUISADORA
Foram realizadas observações em cinco AALs sem quatro diferentes municípios. A pesquisadora
permaneceu por cerca de 1h e 30min em cada AAL. As observações ocorreram em dias da semana e nos finais
de semana em horários diferentes. A partir das observações, foi possível identificar o tipo de público, os tipos
de aparelhos e quantidades, uso dos equipamentos, tempo de permanência, existência de profissionais de
Educação Física nessas academias, entre outros fatores.
Em todas as AALs observadas, havia uma placa com instruções sobre o nome e a utilização dos equipamentos. Apenas em duas AALs a placa contraindicava o uso dos equipamentos pelas crianças. Uma AAL
indicava, na placa, o número do telefone dos bombeiros em caso de emergência. Também foi observado que,
em outra AAL, a placa sugeria um exemplo de treinamento, a frequência que o usuário poderia permanecer na
academia, os benefícios que ela proporciona e as musculaturas que podem ser trabalhadas, bem como uma série
de doze alongamentos que poderiam ser realizados antes de iniciar as atividades nos equipamentos. As AALs
observadas, de forma geral, compreendem um grande público de idosos do gênero feminino e uma pequena
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quantidade do gênero masculino em uma faixa etária a partir de, aproximadamente, 60 a 65 anos de idade,
seguido por crianças e adultos.Em nenhum momento, foi observado a frequência de adolescentes nesses locais.
Durante a observação realizada num sábado no período matutino, verificou-seque quase todos os
aparelhos estavam ocupados por idosos e crianças acompanhadas pelos responsáveis. Os idosos, que realizavam exercícios nos equipamentos, não possuíam um direcionamento, ou seja, não havia contagem nas séries e
repetições de exercícios, a postura para a realização dos exercícios era inadequada, pois não havia orientação
profissional naquele dia. Algumas crianças e idosos não estavam com vestimentas apropriadas para a prática
de exercícios. Dentre os frequentadores desse dia, alguns permaneceram por cerca de 1h, outros um pouco
mais de tempo. Nesse dia, de forma geral, foi constatada, aproximadamente, essa situação em todas as academias observadas; exceto em uma que não teve público.
A orientação profissional nas AALs é de fundamental importância para que os indivíduos realizem
corretamente os exercícios, sabendo quais realizar, em quanto tempo, com quantas séries e/ou repetições.
Bem e Tocchio (2012), em seu estudo, concluíram que, apesar da iniciativa de se disponibilizar gratuitamente
novas alternativas para a prática de atividade física como as AALs, as políticas públicas não disponibilizam
um número de profissionais suficientes e capacitados para o atendimento à população, ou seja, para que um
projeto possa ser completo em seus objetivos, as autoridades dos municípios deveriam estar atentas em como
a população realmente se beneficiará deles, indo além de uma simples implantação de aparelhos.
Em outros três dias que foram realizadas as observações no período vespertino, nos dois primeiros
dias úteis da semana e também numa sexta-feira, observou-se, em duas AALs, a orientação de um profissional de Educação Física com um público apenas de idosos. Em um primeiro momento, antes da realização das
atividades na AAL com a orientação do professor de Educação Física, foi feita uma série de alongamentos e,
em seguida, os idosos realizaram os exercícios nos equipamentos da AAL com orientação desse profissional.
Percebeu-se que os idosos realizavam as atividades com contagem do número de repetições com muita facilidade e prazer. Em contrapartida, mesmo com a orientação profissional nessa academia, observou-se a dificuldade de alguns idosos na realização dos exercícios devido à ergonomia dos aparelhos. É proposta por Gata et
al. (2012) a orientação do profissional de Educação Física nas AALs nos horários de maior fluxo para prestar
orientações aos usuários desse recurso. Em relação às vestimentas que os idosos usavam nesse dia, estavam de
acordo com a atividade proposta. O tempo de execução das atividades foi de, aproximadamente, 1h. Em uma
terceira AAL, não houve orientação e o público de maior frequência também foi de idosos. Foi observado que
estavam com roupas apropriadas para a prática. Em outras duas AALs, não houve público.
Em um domingo, no período matutino, em três AALs, houve pouca participação das pessoas. Percebeu-se que os indivíduos, quando chegavam à AAL, estavam vindo de outras atividades como ciclismo,
caminhadas, corridas entre outras, e realizaram os exercícios na AAL por, no máximo, 30 minutos.Em outras
duas AALs, não houve público nesse dia, havia, porém, algumas crianças brincando nos equipamentos e elas
ocupavam quase todos os aparelhos. Também não havia orientação profissional nesse dia.

91

Luciane Giceli Rafagnin, Marly Baretta

Segundo Gata et al. (2012), dentro dos conceitos do lazer, atividade física, treinamento e saúde, pode-se constatar que as AALs não possuem um projeto-base para sua instalação, ou seja, essa ferramenta foi
imposta à sociedade por meio de um programa de política pública sem embasamento teórico.
Em algumas AALs, os responsáveis organizam grupos e disponibilizam horários para realizar as
atividades nesses locais com orientação profissional; porém outras não possuem orientação.

4 CONCLUSÃO
As AALs estão disponíveis em quase todas as cidades do país, incluindo os municípios da região da
Ammoc – SC que foram pesquisadas. As AALs foram implantadas por meio de uma iniciativa de diferentes
entidades ou pela própria população dos respectivos municípios investigados. Esses locais beneficiam, principalmente, o público que não possui condições financeiras para frequentar uma academia tradicional.
De acordo com a observação realizada, entende-se que as AALs foram planejadas para atender a um
público heterogêneo. Por esse motivo, verificou-se que se deve ter muito cuidado na realização das atividades
nesses equipamentos, pois esses aparelhos não atendem às características de cada corpo, por não terem como
ser ajustados, o que pode acarretar em prejuízos à saúde.
Apesar das AALs possuírem placas que indicam os equipamentos e a utilização dos mesmos, ainda
não é o suficiente. Em algumas AALs dos municípios pesquisados, não há orientação do profissional de Educação Física; porém sua função é de fundamental importância para que possa orientar os usuários de forma
adequada ao realizar os exercícios.
Quanto à realização dos exercícios pelos usuários das AALs, percebeu-se que algumas pessoas (sem
a orientação profissional) realizavam os exercícios de forma irregular e com postura inadequada, além de,
muitas vezes, as vestimentas não estar de acordo com a realização das atividades. Em contrapartida, mesmo
com a orientação profissional nas AALs, observou-se a dificuldade de algumas pessoas na realização dos exercícios devido à ergonomia do aparelho.
Apesar de duas AALs observadas alertarem, por meio de um aviso às crianças, que os aparelhos não
eram adequados para essa faixa etária, ainda assim existia a utilização deles pelas crianças em quase todas as
AALs. É preciso ter muito cuidado, pois existem AALs específicas para crianças, o que não foi encontrado nas
cidades pesquisadas.
Em relação ao público encontrado, houve pouca participação de pessoas de, aproximadamente, 14
a 45 anos. Esse fato talvez aconteça em virtude da progressão de treinamento, pois as AALs limitam essa
progressão e, por esse motivo, essas pessoas, que acredita-se possuam outros objetivos, não encontram os
resultados esperados.
Deve-se levar em conta que as AALs estão sendo implantadas em parques e praças dos municípios, e
muitas vezes em espaços inapropriados para a execução do exercício físico neste local. As AALs não possuem
um projeto oficial para sua implantação e utilização, pois, ela foi criada sem um embasamento teórico. Quando se quer alcançar um objetivo em relação ao exercício físico, à saúde e estética corporal é preciso abordar
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temas como o princípio da individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência
e volume-intensidade no que as AALs não proporcionam aos praticantes. Na implantação de uma AAL deve-se salientar antes de tudo a capacitação do profissional de Educação Física na orientaçãodos exercícios aos
usuários amenizando os riscos à saúde dos mesmos. Outro fator importante seria manter o profissional de
Educação Física para dar atendimento aos indivíduos nas AALs nos horários de maior fluxo.
Recomenda-se que sejam realizadas mais pesquisas nessa área, que a atuação do profissional de
Educação Física fique em primeiro plano antes de se pensar em instalar uma AAL em um determinado local.
Também que a comunidade seja consultada antes da instalação da AAL para que, assim, um maior número
de usuários possam se utilizar de seus equipamentos. Quanto aos benefícios que as AALs proporcionam à
população, não se sabe até que ponto elas sejam positivas mesmo com a orientação profissional, pois esses
locais implicam em questões ergonômicas dos aparelhos e a progressão do treinamento que é essencial para
se obter ganhos em saúde.
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RESUMO
O bullying pode ocorrer em diversos lugares, entre eles, no ambiente escolar e nas aulas de Educação Física.
Essas aulas, que promovem o desenvolvimento de algumas competências e capacidades dos alunos, ao mesmo tempo podem causar a exclusão deles pelas suas características físicas ou psicológicas. Este estudo teve o
objetivo de investigar a ocorrência de bullying nas aulas de Educação Física de acordo com o índice de massa
corporal dos alunos. A pesquisa é classificada como aplicada, quantitativa e descritiva. Foi realizada em uma
escola da rede estadual de ensino, no município de Tangará, com 216 alunos. A coleta de dados foi realizada na
escola pela pesquisadora, por meio de questionários e aferição de peso e altura dos investigados. Os pais dos
alunos foram informados sobre o estudo e assinaram uma autorização permitindo a participação dos filhos.
Os adolescentes foram convidados a participar do estudo. Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística
descritiva. Observou-se que as meninas são as maiores vítimas de bullying e os meninos são os maiores agressores. De acordo com a classificação do índice de massa muscular realizado neste trabalho, os alunos obesos
são as maiores vítimas e os agressores de bullying são aqueles que apresentam baixo peso. A agressividade nas
escolas e também nas aulas de Educação Física é um grande problema. O professor de Educação Física precisa
estar atento, buscando encontrar meios que possam solucionar as dificuldades ocasionadas pelo bullying.
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1 INTRODUÇÃO
Entende-se a Educação Física como uma disciplina escolar que atrai os estudantes devido à diversidade e riqueza de atividades que são desenvolvidas no transcorrer das aulas. Essas atividades podem promover um entusiasmo maior por parte dos estudantes que delas participam, tornando-os participativos e
competitivos. Por vezes, a competição pode resultar em desentendimentos. Esses desentendimentos podem
desencadear vários fatores, entre eles a agressão física, moral ou psicológica, surgindo, assim, o que está presente nas escolas, o bullying.
O termo bullying é uma palavra de origem inglesa, que é adotada em muitos países e definida como
o desejo de maltratar uma pessoa com violência e também discriminá-la (FANTE, 2005 apud BONFIM et al.,
2012). Na escola, a violência também encontra diversas maneiras de se manifestar. Ela acontece com professores, funcionários e alunos, não definindo sexo e idade para revelar-se. Qualquer pessoa envolvida no meio
escolar pode sofrer sinais de bullying (BOTELHO; SOUZA, 2007).
O comportamento violento causa preocupação. A agressividade nas escolas é um grande problema.
O bullying e a vitimização representam diferentes tipos de envolvimentos em situações de violência. O bullying
é uma forma de afirmação de poder interpessoal através de agressões e a vitimização de uma ou mais pessoas
que sofrem com ele (LOPES NETO, 2005).
O bullying é sempre exercido por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia. Ele tem como
objetivo intimidar ou agredir outra pessoa. Além das brincadeiras de mau gosto, podem surgir alguns comportamentos ligados à agressividade, refletindo dentro do ambiente escolar ou fora dele, sem, muitas vezes,
que o professor perceba o que está acontecendo, resultando, assim, em estudantes revoltados e envergonhados, querendo afastar-se até da escola pelo fato de sentirem-se agredidos. Pode se identificar a ocorrência
de bullying com as crianças ou adolescentes a partir de determinados sinais, como a queda no rendimento
escolar, a ansiedade, além de poder sofrer de algum tipo de trauma que influencie na personalidade. Devido
ao bullying, muitos alunos abandonam a escola na tentativa de se livrar das pressões sofridas, pelo fato dos
problemas não serem resolvidos, e, já, outros alunos abandonam aos poucos, faltando às aulas e se isolando
por medo de serem as próximas vítimas (CUNHA, 2011).
Para Fante (2005 apud BONFIM et al., 2012), o bullying acontece em todas as escolas, independentemente da classe social, natureza ou localização geográfica, basta somente as pessoas estarem juntas nesse local.
Nas aulas de Educação Física, pelo fato da interação entre os alunos ser maior do que qualquer outra disciplina, ele pode ser mais frequente. Todo professor, e não é diferente com o professor de Educação Física, tem uma
tarefa importante no desenvolvimento de suas aulas, que é a de observar se algum aluno seu está sendo vítima
de bullying. Deve, então, tomar atitudes que venham a solucionar o problema existente. Essa atitude sempre
precisa ser tomada em conjunto com a equipe multidisciplinar de sua escola.
A Educação Física, que prioriza movimentos com o corpo dos alunos, deveria atender ao desenvolvimento deles de forma igualitária, mas há casos de alunos que estão fora de padrões corporais que são considerados ideais para a sociedade. Esses casos se sentem isolados e excluídos das aulas e têm a consciência de
96

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL...

que são excluídos pelo fato de estar acima do peso. Também, alguns alunos ainda acreditam que aqueles que
estão fora do padrão não possuem habilidades e isso prejudica a autoestima deles, fazendo com que se isolem
em todos os momentos da convivência em grupo (GASPAR; KOGUT, 2008).
Os alunos precisam muito do contato com diferentes atividades, sejam elas básicas, que envolvem
o pular, saltar e correr, sejam as atividades mais complexas. A disciplina de Educação Física exige que o aluno utilize sua capacidade psicomotora e cognitiva para a realização das atividades propostas. Dessa forma,
os alunos com menos habilidade são facilmente identificados e tornam-se mais vulneráveis a perseguições,
agressões, intimidações, discriminações, exclusões das atividades e comentários maldosos (MUNARIN, 2007).
Se, por um lado, a Educação Física pode despertar nos alunos sentimentos de cooperativismo, companheirismo e inclusão, por outro, tendem a ser criadas situações de competitividade, agressividade e discriminação em meio às quais as práticas de bullying podem surgir. Sobretudo em relação aos alunos que estão
acima do peso ou que tem pouca habilidade nos esportes. Pelo fato da disciplina ser em ambiente livre e amplo, os alunos se sentem com mais liberdade, pois não estão alinhados e nem sentados em suas cadeiras, em
um espaço delimitado e reduzido sob o controle dos professores de sala de aula (MATOS; ZOBOLI; MEZZAROBA, 2012). Os alunos maiores podem subjugar os menores. Assim, não são apenas os alunos obesos ou com
sobrepeso que podem sofrer bullying; as meninas, os baixinhos, os magrinhos, todos que estão no ambiente
escolar podem ser ameaçados.
As pessoas que são maltratadas possuem, normalmente, algumas características físicas e se sentem
vulneráveis às ações dos agressores. Elas acabam se tornando vítimas muitas vezes sem defesas, possuem
uma autoestima baixa, têm dificuldades de aprendizado, concentração e, na maioria das vezes, têm o desejo
de vingança (ANTUNES; ZUIN, 2008; BONFIM et al., 2012; LOPES NETO, 2005).
Considera-se alvo de bullying o aluno exposto durante algum tempo a alguma forma de ação negativa repetitiva. Entende-se como ação negativa o fato de incomodar ou ferir o aluno. O alvo tem como característica ser inseguro e pouco sociável, sua autoestima é baixa pelas críticas que recebe, tem poucos amigos,
é retraído, infeliz, sofre pela vergonha, tem medo, depressão e ansiedade. Entre os agressores, observa-se a
predominância do sexo masculino. No papel de vítima, não há diferenças entre os sexos. Nas meninas, pode
haver dificuldade em se identificar o bullying pelo fato de estar relacionado ao uso de formas mais sutis. A
redução de fatores de risco pode prevenir o comportamento agressivo entre os alunos (LOPES NETO, 2005).
Os autores do bullying têm o comportamento agressivo influenciado por fatores familiares como a prática
de maus-tratos e explorações, e também fatores individuais como a hiperatividade, impulsividade, dificuldades
de atenção e baixo desempenho escolar. O autor se torna tipicamente popular, demonstra comportamentos de
agressão e percebe sua agressividade como uma qualidade, tem opiniões positivas sobre si mesmo, é geralmente
mais forte do que seu alvo, e sente o prazer e a satisfação em dominar (LOPES NETO, 2005).
A população jovem brasileira está aumentando de peso de forma preocupante. Dados da Pesquisa
de Orçamentos Familiares indicam que 91,7% dos jovens entre 10 e 19 anos se encontram acima do peso e
mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos apresentam excesso de peso (IBGE, 2009). Com o crescimento da
obesidade constatada na pesquisa, percebe-se uma das causas importante para o surgimento do bullying nas
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aulas, embora não seja um fenômeno exclusivo da escola, apenas existem, nela, problemáticas que favorecem
a sua ocorrência. O que torna o problema de sobrepeso preocupante é que adolescentes obesos apresentam
maior probabilidade de se tornarem adultos obesos também. Normalmente, o conteúdo de gordura corporal
aumenta na vida adulta, fato que acarreta sérios problemas de saúde e aumenta a possibilidade de morbidades
ou de morte prematura (DIONNE; TREMBLAY, 2003).
Diante disso, entende-se a necessidade de se investigar a ocorrência de bullying nas aulas de Educação Física de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), que pode resultar em casos de bullying na escola.
O professor de Educação Física, sendo um dos mediadores do processo ensino/aprendizagem, poderá encontrar meios que possam solucionar, juntamente com os estudantes, o problema, sempre lembrando que deverá
haver o trabalho também com os demais professores e familiares dos alunos.

2 MÉTODO
A pesquisa é classificada como aplicada quanto à natureza. Quantitativa quanto à abordagem do
problema, descritiva quanto aos objetivos. Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como uma pesquisa de campo.
Foram investigados alunos de uma escola estadual de Tangará (SC). Constituíram a população deste
estudo 216 alunos adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 13 a 19 anos, que correspondem ao 1º, 2º
e 3º ano do ensino médio. Todos os alunos dessas turmas participaram da pesquisa.
A coleta de dados foi realizada na escola durante o período de aula pela pesquisadora, por meio de
questionários e aferição de peso e altura dos investigados.
Os alunos responderam ao questionário KIDSCAPE (2005 apud MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011),
que foi adaptado, enfatizando-se a ocorrência de bullying nas aulas de Educação Física. O questionário é
utilizado pela instituição inglesa com o mesmo nome, e já foi validado no Brasil. Seu foco é a segurança das
crianças, com ênfase na prevenção dos danos causados pelo bullying. Os participantes do estudo tiveram seu
peso e altura aferidos de acordo com os procedimentos preconizados pela literatura (PETROSKI, 2003). Posteriormente, foi realizado o cálculo do IMC para classificar os alunos de acordo com os valores sugeridos por
Conde e Monteiro (2006).
Foi encaminhado o projeto de pesquisa à 7ª Gerência Regional de Educação, para avaliação. No período posterior à sua aprovação, foi mantido contato com a escola para a realização da pesquisa. Uma autorização da direção da escola e dos professores foi solicitada, uma vez que a pesquisa foi realizada no período de
aula. Os pais dos alunos também foram informados sobre os objetivos do estudo e assinaram uma autorização
permitindo a participação dos filhos. Os alunos foram convidados a participar do estudo.
Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva (média, mínimo, máximo, desvio padrão), utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2010.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram investigados 216 alunos, 118 são do sexo masculino e 98 do sexo feminino. A faixa etária dos
alunos é de 13 a 19 anos, que estudam do 1º ao 3º ano do ensino médio em uma escola estadual do município
de Tangará – SC. Durante a coleta de dados, os alunos demonstraram interesse pelo estudo.
A Tabela 1 apresenta as vítimas e os agressores de bullying nas aulas de Educação Física. Percebe-se
um maior percentual de vítimas entre as meninas (51,2%), e um maior percentual de agressores entre os meninos (63%).
Os casos de bullying nas escolas atingem tanto o sexo masculino quanto o feminino, embora o bullying
praticado pelo sexo masculino é sempre mais agressivo, pois, geralmente, os meninos fazem uso da força física. O bullying tende a variar de acordo com o sexo: os meninos se julgam sempre os mais valentões, usam e
abusam da sua força física para amedrontar suas vítimas, enquanto as meninas procuram espalhar boatos,
destruir a reputação de suas vítimas, utilizando, como forma de rejeição, a exclusão social.
Tabela 1 – Classificação dos escolares quanto aos resultados do KIDSCAPE de acordo com o sexo (Tangará, 2015)
Vítima de bullying

Agressor de bullying

Não sofreu/causou bullying

Total

Sexo

n

%

n

%

n

%

n

%

Masculino

41

48,8

34

63

43

55,1

118

54,6

Feminino

43

51,2

20

37

35

44,9

98

45,4

Total

84

100

54

100

78

100

216

100

Fonte: os autores.

Segundo Rech et al. (2013), uma explicação à diferença entre vítimas e agressores que há entre os
sexos é em função dos meninos se encontrarem numa fase de competição de status, o corpo começa se modificar e os meninos buscam prestígio entre as meninas, fazendo com que assumam comportamentos de risco,
evidenciando o seu lado agressivo, buscando sempre mais atingir suas vítimas de forma física.
No estudo realizado em Caxias do Sul (RS), com uma amostra de 1.230 crianças de ambos os sexos,
com média de idade a 11,85 (+0,82), em que o instrumento utilizado foi o Kidscape, os dados dão conta que
10,2% dos investigados são vítimas e 7,1% são agressores de bullying (RECH et al., 2013).
A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia) desenvolveu o Programa de Redução do Comportamento Agressivo entre Estudantes, com o objetivo de investigar
as características desses atos entre 5.500 alunos de quinta à oitava série do ensino fundamental. Dentre os investigados, 40,5% admitiram estar diretamente envolvidos em atos de bullying, sendo 16,9% como alvos, 12,7%
como autores e 10,9% tanto como alvos, como também autores (LOPES NETO, 2005).
Na Tabela 2, percebe-se que os adolescentes que se encontram na classificação obeso, com relação
ao IMC, representam o maior percentual de vítimas de bullying (45%), como agressores os adolescentes classificados com baixo peso (29,5%). Percebe-se, na amostra como um todo, que o maior percentual de alunos
(38,4%) já foi vítima de bullying. Na sociedade, busca-se que as pessoas estejam sempre dentro dos padrões
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determinados sejam eles a aparência, cor da pele, peso, entre outros, quando isso não acontece, essas pessoas
passam a ser atingidas por outras de forma agressiva.
Tabela 2 – Classificação dos escolares quanto aos resultados do IMC e Kidscape (Tangará, 2015)
Desfecho

Baixo peso

Normal

Sobrepeso

Obeso

n

%

n

Vítima de bullying

23

37,7

Agressor de bullying

18

29,5

Não sofreu/causou bullying

20

Total

61

Total

%

n

%

n

%

n

%

40

40,8

12

32,4

9

45

84

38,9

26

26,5

8

21,6

2

10

54

25

32,8

32

32,7

17

46

9

45

78

36,1

100

98

100

37

100

20

100

216

100

Fonte: os autores.

No estudo que foi realizado em Esmeralda (RS), com 146 escolares, 79 do sexo feminino e 67 do sexo
masculino com idade de 10 a 13 anos, as prevalências de obesidade e sobrepeso foram de 4,8% e 23,3% respectivamente. Dentre os investigados que relataram sofrer algum tipo de bullying, 23,5% apresentavam excesso
de peso (SOUZA et al., 2012).
No estudo de Matos, Zoboli e Mezzaroba (2012), em Aracaju (SE), nove estudantes do 3º ao 7º ano do
ensino fundamental considerados “gordos” no contexto escolar, foram investigados, sendo 4 do sexo feminino
e 5 do sexo masculino. Um conjunto de questões foi aplicado aos alunos que, da amostra inicial, afirmaram
sofrer ou que já sofreram bullying por serem obesos, ou seja, um quantitativo de 66,6% dos adolescentes “gordinhos” entrevistados sofreram agressão física no âmbito escolar.
Na Tabela 3, é possível observar que o bullying é um evento cotidiano nas aulas de Educação Física,
pois, apesar de 44,1% dos alunos terem informado ter sido vítimas de bullying há um ano ou mais, 41,6% dos
alunos foram vítimas de bullying nos últimos 30 dias. Grande parte das meninas (55,8%) sofre bullying quase
todos os dias. A violência verbal (52,3%) é a mais observada no estudo, sendo a mais praticada pelas meninas
(53,4%) e pelos meninos (51,3%). Essa disparidade acontece geralmente porque as aulas de Educação Física
estão proporcionando aos alunos a disponibilidade de ficarem mais acessíveis a qualquer tipo de atividade,
assim eles se sentem no direito de agirem de forma mais liberal, atingindo com mais frequência seus colegas.
Tabela 3 – Período, número de vezes e tipo de bullying nas aulas de Educação Física (Tangará, 2015) 		
Masculino
Momento e tipo de bullying

n

%

(continua)

Feminino
n

%

Total
n

%

Última vez que sofreu bullying
Hoje
Nos últimos 30 dias
Nos últimos seis meses

-

-

-

-

-

-

15

36,6

20

46,5

35

41,6

6

14,6

6

13,9

12

14,3

Há um ano ou mais

20

48,8

17

39,6

37

44,1

Total

41

100

43

100

84

100

Quantas vezes
Uma vez

6

14,6

5

11,6

11

13,0

Diversas vezes

17

41,5

12

27,9

29

34,6

Quase todos os dias

14

34,2

24

55,8

38

45,2

Várias vezes ao dia

4

9,7

2

4,7

6

7,2

41

100

43

100

84

100

Total

100
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(conclusão)
Masculino
Momento e tipo de bullying

n

%

Física

10

Verbal

21

Emocional
Sexual

Feminino

Total

n

%

n

%

24,3

7

16,2

17

20,3

51,3

23

53,4

44

52,3

7

17,1

10

23,3

17

20,3

0

0

2

4,6

2

2,4

Tipo de intimidação

Racista
Total

3

7,3

1

2,4

4

4,7

41

100

43

100

84

100

Fonte: os autores.

Em um estudo desenvolvido na região Noroeste do Rio Grande do Sul, participaram da amostra
escolas de ensino fundamental (séries finais) e ensino médio de dois municípios (Santo Ângelo e Santo Cristo).
Também foi solicitada a participação dos professores (92) no estudo. Foi verificado que, há um ano ou mais,
21,7% dos alunos não sofreram diretamente o bullying, 20,1% sofreram bullying apenas uma vez. A agressão
verbal (25,8%) é a forma mais comum de bullying (25,8%) (NIKODEM; PIBER, 2012).
Moura, Cruz e Quevedo (2011), que entrevistaram 1.075 crianças e adolescentes, verificaram que,
quanto ao tipo de intimidação, 75,1% foram verbais, 62,4% físicas, 23,8% emocionais, 6,3% racistas e 1,1% sexuais.
Na Tabela 4, observa-se que nenhum dos agressores se sentiu bem após intimidar alguma vítima:
44,1% dos agressores do sexo masculino se sentiram muito mal e o mesmo percentual de alunos com vergonha
após terem praticado bullying. No sexo feminino, 50% das agressoras informaram sentir vergonha após terem
cometido bullying. Dentre os agressores, 64,9% informaram serem recorrentes. Todo aluno que atinge e pratica
o bullying em seus colegas passa a não se sentir bem diante de sua turma. Dessa forma, salienta-se que ele tem
consciência do ato praticado não ser correto, toma consciência de sua atitude errada e se sente com vergonha
pelo fato que pode perder amigos ou até ficar mal falado na escola em função de suas atitudes.
Tabela 4 – Características dos agressores de bullying nas aulas de Educação Física (Tangará, 2015)
Masculino
Desfecho

Feminino

Total

n

%

n

%

n

%

Muito bem

-

-

-

-

-

-

Muito mal

15

44,1

5

25

20

37,1

Com vergonha

15

44,1

10

50

25

46,3

Com medo

4

11,8

5

25

9

16,6

Total

34

100

20

100

54

100

Várias vezes

20

58,9

15

75

35

64,9

Todos os dias

10

29,5

5

25

15

27,7

Várias vezes ao dia

4

11,6

0

0

4

7,4

Total

34

100

20

100

54

100

Como se sentiu depois de agredir

Quantas vezes já agrediu

Fonte: Os autores.
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Para Rech et al. (2013), que investigou 1.230 crianças em Caxias do Sul (RS), em relação aos agressores, 32,6% dos investigados relataram sentirem-se muito bem após as agressões, 44,2% relataram sentirem-se
muito mal e 79,3% dos agressores informaram praticar os atos de agressão por várias vezes.
Participaram do estudo de Bonfim et al. (2012) 140 alunos, da 7ª e 8ª série do ensino fundamental de
uma escola da cidade de Guará (DF). Apenas 7,1% indicam não sentir nada, 15,8% sentem-se mal, tristes ou
indefesos, e 7,1% revelam preocupação com a opinião dos colegas para com a sua pessoa.

4 CONCLUSÃO
Após a coleta de dados realizada no município de Tangará (SC), percebe-se a presença de bullying
entre os alunos nas aulas de Educação Física, predominando o número de agressores no sexo masculino. Nota-se que há predominância da agressão verbal, identifica-se também a predominância dessa forma de agressão
no sexo feminino, pois as alunas evitam confrontos físicos ou outros tipos de transtornos.
Todo aluno agressor de bullying sofre algumas consequências relacionadas aos seus atos inescrupulosos. O sentimento mais apontado foi a vergonha e os meninos ainda informaram que se sentem muito mal
após praticarem bullying.
Entende-se que há ocorrência de bullying nas aulas de Educação Física, demonstrando que o maior
número de vítimas, segundo os valores do IMC, encontra-se na classificação “obeso” e os agressores foram em
maior número verificados no grupo dos alunos classificados com “baixo peso”.
A agressividade nas escolas e também nas aulas de Educação Física é um grande problema. O professor de Educação Física precisa estar atento, buscando encontrar meios que possam solucionar as dificuldades ocasionadas pelo d bullying em suas aulas. Também, sempre deverá haver o trabalho com os outros
professores da escola, com a equipe pedagógica e também com os familiares.
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RESUMO
A avaliação da percepção dos egressos sobre sua formação é uma estratégia fundamental para, tanto determinar como aplicar, com eficácia, as ações para a formação desses profissionais, como também para uma maior
interação entre os egressos e a instituição formadora. O objetivo deste estudo foi investigar a inserção, no
mercado de trabalho, dos egressos dos cursos de Educação Física da Unoesc. Como instrumento de estudo, foi
utilizado um questionário para coletar informações demográficas e referentes à atuação profissional dos egressos. A amostra foi constituída por 135 egressos dos cursos de Educação Física da Unoesc, dos campi de Joaçaba,
São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê, que se dispuseram, voluntariamente, a fazer parte do estudo. A principal atuação dos egressos está na área da Educação Física escolar (37,8%), seguida da área de fitness (26,7%).
As dificuldades encontradas na inserção no mercado de trabalho apontadas foram o salário incompatível
(25,2%), mercado saturado (24,4%) e a inexperiência profissional (5,9%). A maior incidência de profissionais
atuantes é na área de Educação Física escolar. Esse fato se deva, talvez, pela carência de profissionais na área
da educação. Considerando as limitações deste estudo e a preocupação em ampliar o nível de compreensão
referente a este tema, a continuação de pesquisas nesta área é sugerida.
Palavras-chave: Educação Física. Formação. Inserção no mercado de trabalho.
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1 INTRODUÇÃO
O profissional de Educação Física (EF) é especialista em atividades físicas, sendo responsável pelo
acompanhamento, prescrição e orientação de todos aqueles indivíduos que estão inseridos no âmbito da
prática da atividade física, nas suas diversas manifestações, visando à melhora da qualidade de vida dessas
pessoas, por meio do restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento físico, da prevenção de doenças e da compensação de distúrbios funcionais (BRASIL, 2002).
Com o decorrer dos anos, os campos de atuação na área da EF se expandiram, em razão das responsabilidades sociais, crescimento da complexidade de papéis desempenhados e da diversificação de demandas (SORIANO,
2003). A partir dessa situação, o Conselho Federal de Educação Física (Confef) delimitou os campos de intervenção
profissional em EF (Resolução n. 046/CONFEF/2002). As especificidades da intervenção profissional compreendem,
além da Docência na EF, o Treinamento Desportivo, a Preparação Física, a Avaliação Física, a Recreação em Atividade
Física, a Orientação de Atividades Físicas e Gestão em EF e Desporto (BRASIL, 2002; HUNGER et al., 2006).
O profissional de EF deve ser instrumentalizado pela ciência para que possa atender à população. A formação do profissional deve privilegiar, além da inserção e permanência no mercado de trabalho, uma educação humanista, que auxilie na construção de indivíduos críticos, autônomos e com capacidade de transformação (JESUS
et al., 2013). Com isso, a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), visando à formação de profissionais
qualificados atuantes na formação do ser humano, mediante os conhecimentos científicos e filosóficos do homem,
da sociedade, da corporeidade e do movimento humano, na busca da promoção da saúde e da qualidade de vida
das pessoas, oferece o curso de EF, por meio de duas modalidades de graduação: Licenciatura e Bacharelado.
Acompanhar o movimento de inserção no mercado de trabalho dos egressos dos cursos de EF tem por
finalidade levantar dados que permitam responder às constantes críticas direcionadas tanto ao ensino superior
quanto à atuação do profissional de EF em seu respectivo campo de trabalho. Desse modo, analisar o mercado
de trabalho é um instrumento essencial para melhorar a qualidade dos programas de ensino superior. Para isso,
é de fundamental importância investigar o perfil do profissional que a universidade está graduando, como esse
egresso está inserido no mercado de trabalho, além dos problemas encontrados na prática profissional.
Diante do exposto, tanto na caracterização do profissional de EF, quanto em termos de atuação no
mercado de trabalho, visando determinar melhores estratégias de formação desses profissionais para o mercado de trabalho, como também maior interação entre os egressos e a instituição formadora, torna-se necessário
desenvolver estudos nessa área. Assim, o estudo tem como objetivo investigar a inserção, no mercado de trabalho, dos egressos dos cursos de EF da Unoesc.

2 MÉTODO
O estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa, utilizando procedimentos técnicos de um estudo descritivo. O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), tendo sido aprovado pelo processo/parecer n. 168/2009.
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A população deste estudo foi constituída por todos os egressos dos cursos de EF da Unoesc que
concluíram a graduação nos campi de Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê, entre os anos de 2002
a 2010. O curso de EF da Unoesc Chapecó não fez parte da pesquisa, pois, no período em que o estudo foi
realizado, o campus ainda não havia graduado nenhum acadêmico no curso de EF.
A busca pela localização dos dados referentes aos egressos da Unoesc foi realizada após a autorização da Coordenação Geral de cada campus, nas secretarias acadêmicas, que disponibilizaram a lista dos egressos e seus endereços eletrônicos. Assim, do universo de 1.123 egressos, apenas 780 concluintes possuíam seus
e-mails cadastrados nas secretarias acadêmicas de cada campus.
Como instrumento de estudo, foi utilizado um questionário para coletar dados demográficos e referentes à atuação profissional dos egressos (tempo de formação, área de atuação profissional, dificuldades
de inserção no mercado de trabalho, formação continuada, maior titulação, satisfação com o curso e com a
profissão). O instrumento de estudo foi elaborado no Google DOCS e encaminhado para os egressos via correio
eletrônico, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e também um pequeno
texto esclarecendo a importância da pesquisa. Optou-se por utilizar o Google DOCS, pois esse instrumento
permite que a coleta de dados seja feita de modo on-line, possibilitando, assim, a obtenção das respostas de
maneira mais simples e rápida.
Como critérios de inclusão, foram considerados todos os egressos que concordaram em participar do
estudo, mediante assinatura do TCLE e responderam à pesquisa, encaminhada via correio eletrônico, em um
prazo de 45 dias. Foram excluídos da pesquisa todos aqueles egressos que não possuíam seus e-mails cadastrados na secretaria acadêmica e aqueles que não responderam aos questionários, ou responderam o questionário
de forma equivocada ou incompleta.
Os dados foram tabulados e analisados no programa Microsoft Office Excel 2007. Para caracterização
da amostra, foi realizada a distribuição em frequência simples. Realizou-se um pré-teste do instrumento com
um grupo de acadêmicos do Curso de EF da Unoesc – campus de Joaçaba, de forma a captar possíveis falhas
e incongruências.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi enviada correspondência via correio eletrônico para 780 egressos dos cursos de EF, com e-mails
cadastrados nas secretarias acadêmicas de cada campus e que concluíram a graduação entre os anos de 2002
a 2010. Desse contingente, apenas 135 egressos responderam ao questionário, concordando com o TCLE, dispondo-se, de forma voluntária, a fazer parte do estudo e autorizando a divulgação dos resultados.
A análise dos resultados partiu dos dados do universo de 135 egressos que responderam a esta pesquisa. Acredita-se que a baixa adesão de indivíduos participantes na pesquisa (17,31%) ocorreu, talvez, pelo
fato de que muitos egressos não mantiveram seus e-mails ativos ou não os acessaram frequentemente.
A Tabela 1 aponta que, dos 135 egressos que responderam ao questionário, 50,4% são do gênero masculino
e 49,6% do gênero feminino. Esses dados demonstram a efetiva participação do público feminino na atuação pro107

Danieli Schaly, Marly Baretta

fissional em EF, representando, neste estudo, metade da amostra, sugerindo, assim, que os cursos de EF da Unoesc
possuem um perfil heterogêneo em relação ao gênero.
Do contingente total, 47,7% dos egressos concluíram a graduação em EF no campus de Joaçaba, seguidos por 25,9% de egressos no campus de São Miguel do Oeste, 21,5% em Xanxerê e 5,2% em Videira. Quanto à
habilitação dos egressos, verificou-se que a maioria dos indivíduos (57,0%) possui graduação em Licenciatura
e Bacharelado, 38,5% são graduados apenas em Licenciatura e uma pequena parte, correspondendo a 4,4% dos
egressos, é graduada somente na área de Bacharelado. Importante ressaltar que os cursos de EF da Unoesc,
orientados pela Resolução 03/87, ofereciam, inicialmente, apenas a licenciatura plena, que possibilita aos egressos a atuação em todos os segmentos inerentes à área de EF. Esse fato justifica o alto percentual de egressos que
possuem a graduação em Licenciatura e Bacharelado. A partir de 15 de outubro de 2005, porém, os cursos de EF
começaram a ofertar a graduação em duas modalidades distintas: uma em bacharelado e outra em licenciatura.
Por conseguinte, a Unoesc, adequando-se às exigências propostas, passou a oferecer as duas formas de habilitação. Porém, com exceção do campus de Joaçaba que ofertava tanto a Licenciatura, como o Bacharelado, os outros
campi, no período da pesquisa, ofereciam apenas a graduação em Licenciatura. Desse modo, o número de egressos graduados apenas em Licenciatura na Unoesc supera o número de indivíduos do Bacharelado.
Tabela 1 – Características demográficas dos egressos dos cursos de EF no Meio-Oeste catarinense (Joaçaba, 2011)
Variáveis

n

%

Masculino

68

50,4

Feminino

67

49,6

135

100

Joaçaba

64

47,4

São Miguel do Oeste

35

25,9

Gênero

Total
Campus

Videira

7

5,2

Xanxerê

29

21,5

135

100

52

38,5

Total
Habilitação
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura e Bacharelado
Total

6

4,4

77

57

135

100

Fonte: os autores.

A constante expansão do mercado de trabalho acaba ampliando as áreas de atuação dos profissionais de
EF; consequentemente, cresce a participação de profissionais inseridos em mais de uma área de atuação. Por meio
dos dados presentes na Tabela 2, é possível verificar que a principal atuação dos egressos está na área da EF escolar
(37,8%), seguida pela área de fitness (26,7%). Acredita-se que a maior incidência de profissionais atuantes na área de
EF escolar ocorra em virtude de fatores relacionados às características dos próprios municípios, visto que a carência
de profissionais da área da educação na região é grande e esses municípios, por situarem-se no interior do estado,
ainda não demandam de algumas áreas de atuação profissional em EF, oferecidas pelos grandes centros, como
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exemplo. A formação dos egressos também determina um fator importante nos resultados, uma vez que a maior
parte deles possui graduação em licenciatura, permitindo, então, que esses profissionais atuem apenas na educação básica. Por outro lado, estudos referentes à formação e à carreira profissional desenvolvidos com professores
do magistério de outras regiões do país (GATTI, 1997; LAPO; BUENO, 2003; LEMOS, 2007) demonstraram que as
condições de trabalho, a defasagem salarial e a dedicação em mais de dois turnos e local de trabalho têm tornado
a profissão docente, principalmente aquela ligada à educação básica, menos atrativa a cada ano.
Constatou-se que 14,8% dos egressos relataram não atuar na área de EF. Quanto à segunda principal
área de atuação, verificou-se que grande parte dos egressos está atuando em uma segunda área: o treinamento
desportivo (22,2%) apresentou a maior incidência, seguido da área de fitness (16,3%).
Verificou-se que a maioria dos graduados atua na área de EF e muitos deles estão ampliando seu
campo de atuação profissional, inseridos em mais de uma área. Isso acontece em virtude, talvez, dos baixos
salários, das oportunidades de trabalho existentes nos períodos noturnos, finais de semana e término de aulas
ministradas em escolas de educação básica. Ou seja, em muitos casos, o profissional de EF atua no período
diurno na área da EF escolar, com isso ele tem a possibilidade de exercer, em outro horário, uma segunda área
de atuação. Desse modo, o treinamento desportivo e a área de fitness se tornam uma oportunidade de trabalho,
em razão de estes serem horários mais flexíveis e alternativos.
Em relação à região de atuação profissional, tudo indica que os municípios próximos aos campi da
Unoesc absorvam a maioria dos profissionais formados pela própria Universidade, uma vez que os resultados
desta pesquisa demonstraram que 52,6% dos egressos atuam na região Oeste de Santa Catarina, 42,2% estão
inseridos profissionalmente na região do Meio-Oeste catarinense e uma pequena parte desses profissionais
atua no litoral catarinense (2,2%), no Rio Grande do Sul (2,2%) e no Paraná (0,7%).
Tabela 2 – Áreas de atuação e região geográfica de inserção profissional dos egressos (Joaçaba, 2011) 		
Variáveis

(continua)
n

%

Educação Física Escolar

51

37,8

Administração Esportiva

11

8,1

Treinamento Desportivo

14

10,4

Fitness

36

26,7

Não atua na área

20

14,8

3

2,2

135

100

Principal atuação

Outra área da Educação Física
Total
Segunda principal atuação
Educação Física Escolar

13

9,6

Administração Esportiva

4

3

Treinamento Desportivo

30

22,2

Fitness

22

16,3

Não atua na área

11

8,1

Não exerce a segunda área de atuação

52

38,5

3

2,2

135

100

71

52,6

Outra área da Educação Física
Total
Região de atuação
Oeste de Santa Catarina
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(conclusão)
Variáveis
Meio-Oeste de Santa Catarina

n

%

57

42,2

Litoral de Santa Catarina

3

2,2

Rio Grande do Sul

3

2,2

Paraná
Total

1

0,7

135

100

Fonte: os autores.

Entre as dificuldades de inserção no mercado de trabalho encontradas pelos egressos, conforme a Tabela 3, o salário incompatível (25,2%) foi o que apresentou o maior percentual, seguido do mercado saturado
(24,4%) e da inexperiência profissional (5,9%). Entretanto, verificou-se que 44,4% dos egressos não encontraram
dificuldades de inserção. Tais dados demonstram a preocupação dos docentes em relação à sua remuneração,
que corrobora com os resultados encontrados por Petroski (2005) e Lemos (2007), em que os profissionais de EF
demonstraram insatisfação referente à remuneração. Além do mais, tais resultados são similares aos encontrados
por Püschel, Inácio e Pucci (2008), que realizaram um estudo com os egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de São Paulo; as dificuldades de inserção no mercado de trabalho foram categorizadas
e descritas pelos egressos como: remuneração, dificuldades relacionadas ao mercado de trabalho, à formação e às
características pessoais.
Os egressos foram questionados quanto ao seu grau de satisfação com o curso de graduação e com
a profissão. Constatou-se que os egressos, na sua maior parte, revelaram percentuais elevados de satisfação
(77%) e muita satisfação (14,1%) nas questões referentes ao curso de graduação. No que se refere ao grau de
satisfação com a profissão, 53,3% dos egressos estão satisfeitos, 30,4% muito satisfeitos e apenas 16,3% insatisfeitos. Segundo Nicolielo e Bastos (2002), a satisfação profissional pode ser definida como o resultado positivo
alcançado com as experiências do trabalho. Assim, o grau de satisfação com a profissão sofre influência de
aspectos relacionados ao desempenho profissional, ao cumprimento de metas, ao reconhecimento social, aos
níveis de estresse e ao ambiente de trabalho.
Tabela 3 – Aspectos referentes às dificuldades encontradas na inserção no mercado de trabalho e satisfação com a profissão e
curso de graduação (Joaçaba, 2011)
							
(continua)
Variáveis

n

%

33

24,4

8

5,9

Salário incompatível

34

25,2

Não encontrou dificuldades

60

44,4

135

100

Dificuldades encontradas
Mercado saturado
Inexperiência profissional

Total
Satisfação curso de graduação
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Total

12

8,9

104

77

19

14,1

135

100

22

16,3

Satisfação com a profissão
Insatisfeito
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(conclusão)
Variáveis

n

%

Satisfeito

72

53,3

Muito satisfeito

41

30,4

135

100

Total
Fonte: os autores.

A continuidade dos estudos é muito importante para a valorização do profissional no mercado de
trabalho. Em relação à formação continuada, 83,7% dos egressos participaram de cursos de extensão/curta duração (congressos, seminários e jornadas). No que se refere à maior titulação, 2,2% dos egressos concluíram o
curso de mestrado ou doutorado, 31,9% realizaram curso de especialização e 43% estão com um curso de especialização em andamento. Verificou-se que a maioria dos egressos já concluiu ou está em fase de conclusão de
curso de especialização. Essas informações são relevantes à instituição de ensino superior, que necessita manter contato com os profissionais formados, buscando não apenas dados referentes à prática profissional, mas
também às áreas de interesse de capacitação profissional desses egressos, para que, posteriormente, a própria
Universidade possa oferecer diferentes opções de cursos e complementação de estudo para esses indivíduos.
Tabela 4 – Características da formação continuada dos egressos e a maior titulação (Joaçaba, 2011)
Variáveis

n

%

Sim

113

83,7

Não

22

16,3

Total

135

100

Especialização em andamento

58

43

Especialista

43

31,9

Mestrado ou doutorado em andamento

2

1,5

Mestre ou doutor

3

2,2

Não respondeu

29

21,5

Total

135

100

Formação continuada

Titulação

Fonte: os autores.

4 CONCLUSÃO
Considerando as evidências encontradas neste estudo, foi possível apontar algumas considerações
para esse grupo. A principal atuação dos egressos está na área de EF escolar, talvez pela carência de profissionais na área da educação na região, como também pela modalidade de graduação oferecida pelos cursos
de EF da Unoesc, uma vez que a maior parte dos profissionais formados possui graduação em licenciatura. A
maioria dos egressos atua em mais de uma área, possivelmente em virtude dos baixos salários, como também
das possibilidades de trabalho existentes em horários alternativos, como finais de semana, períodos noturnos,
entre outros.
Os resultados obtidos permitem sugerir que os egressos dos cursos de EF da Unoesc, embora satisfeitos com o curso de graduação e com a profissão, estão descontentes com a remuneração, esta apontada
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como principal dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Além disso, os egressos estão atuando, principalmente, nas regiões Oeste e Meio-Oeste catarinense; percebeu-se, então, que a maioria está inserida nos
municípios próximos aos campi da Unoesc.
A qualificação do profissional não se resume apenas à graduação em um curso de EF. A competitividade e as exigências do mercado de trabalho solicitam profissionais cada vez mais eficientes, qualificados e
atuantes. Portanto, é muito importante que os egressos deem continuidade nos seus estudos. Em relação à maior
titulação, verificou-se que a maioria dos egressos já concluiu ou está em fase de conclusão de curso de especialização. Essas informações são relevantes tanto para a instituição de ensino superior, que necessita manter contato
com os profissionais formados, quanto para a valorização do profissional no mercado de trabalho.
Considerando as limitações deste estudo e a preocupação em ampliar o nível de compreensão referente a este tema, a continuação de pesquisas nesta área é sugerida. Portanto, novos estudos mais representativos devem ser realizados, utilizando, talvez, outros instrumentos, uma vez que o modo on-line utilizado
neste estudo, mesmo possibilitando uma coleta de dados mais rápida e simples, apresentou baixa adesão de
egressos participantes, o que impossibilita conclusões sobre causalidade, indicando apenas suposições e possíveis variáveis explicativas.
Os resultados obtidos neste estudo contribuem para a melhoria da qualidade dos cursos de EF oferecidos pela Unoesc; porém não são suficientes. O que efetivamente poderá trazer benefícios aos programas de
ensino superior são as medidas adotadas após este tipo de estudo. A propósito, é de fundamental importância
esclarecer quais os rumos da formação dos profissionais de EF para a sociedade.
Sugere-se, também, que um instrumento seja disponibilizado no portal do egresso da própria instituição, como forma de registrar informações atualizadas dos egressos, como a área de atuação profissional e
temática de interesse, para posteriores cursos oferecidos pela Universidade.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Conselho Federal de Educação Física. Resolução n. 046/02. Dispõe sobre a intervenção do profissional de educação física e respectivas competências e define os seus campos de atuação profissional. Brasília,
DF, 2002.
GATTI, B. A. Formação de professores e carreira: problemas e movimentos de renovação. Campinas: Autores Associados, 1997.
HUNGER, D. A. C. F. et al. A Trajetória dos cursos educação física no Brasil. In: HADDAD, A. E. (Org.) A
trajetória dos cursos de graduação na saúde: 1991-2004. Brasília, DF: INEP/MEC, 2006. v. 3.
JESUS, B. H. et al. Inserção no mercado de trabalho: trajetória de egressos de um curso de graduação em
enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery, n. 2, v. 17, 2013.
LAPO, F. R.; BUENO, B. O. Professores, desencanto com a profissão e abandono do magistério. Cadernos de
Pesquisa, Campinas, n. 118, p. 65-88, 2003.

112

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO...

LEMOS, C. A. F. Qualidade de vida na carreira profissional de professores de educação física do magistério público estadual/RS. 2007. 102 f. Dissertação (Mestrado de Educação Física)–Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
NICOLIELO, J.; BASTOS, J. R. M. Satisfação profissional do cirurgião dentista conforme tempo de formado.
Revista da Faculdade de Odontologia de Bauru, v. 10, n. 2, p. 69-74, abr./jun. 2002.
PETROSKI, E. C. Qualidade de vida no trabalho e suas relações com estresse, nível de
atividade física e risco coronariano de professores universitários. 2005. 173 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)–Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
PÜSCHEL, V. A. A.; INÁCIO, M. P.; PUCCI, P. P. A. Inserção dos egressos da escola de enfermagem da USP
no mercado de trabalho: facilidades e dificuldades. Revista da Escola de Enfermagem – USP, São Paulo, v.
43, n. 3, p. 534-541, 2008.
SORIANO, J. B. A constituição da intervenção profissional em educação física: interações entre o conhecimento formalizado e a noção de competência. 2003. 241 f. Tese (Doutorado em Educação Física)–Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.

113

METAS SOCIAIS E PERCEPÇÃO DE ÊXITO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Sandra Manfé*
Gracielle Fin**
Elisabeth Baretta ***

RESUMO
Na Educação Física escolar, para o bom andamento das aulas a motivação é essencial, pois é responsável pelo
desenvolvimento do ser humano, uma vez que se os alunos estiverem motivados não criarão resistência à
aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo identificar a percepção de êxito dos alunos e as metas sociais
relacionadas às aulas de Educação Física no ensino fundamental. Os instrumentos de coleta de dados foram
questionários autoaplicáveis, a saber: Escala de Metas Sociais em Educação Física (EMSEF) e Questionário de
Percepção de Êxito (POSQ), que foram aplicados a 115 alunos das turmas do 8º e 9º ano, de ambos os sexos,
do ensino fundamental, selecionados por conveniência em Capinzal, SC. Os resultados da Meta Social de
Responsabilidade apresentaram maior frequência na escala que representa a concordância com as afirmações,
apenas no item “não acompanhar a turma” os alunos responderam que discordam da afirmação (81,7%).
Quanto à Meta Social de Relacionamento verificou-se que a moda observada é a concordância com as afirmações. Referente aos indicadores de Orientação para o Ego observa-se que os resultados mais frequentes se
referem à discordância das afirmações, apenas o item “faço o que os demais não podem fazer” foi o único que
apresentou a moda no maior escore (29,6%). Nos indicadores de Orientação para a Tarefa, a moda observada
em todos os itens é no maior escore. Conclui-se que o desempenho dos estudantes pode contribuir no processo
de escolarização na busca de uma aprendizagem mais significativa. Nas Metas Sociais de Relacionamento, o
grupo apresenta alto grau de concordância, o que leva a crer que a turma se encontra com excelentes condições
de relacionamento durante as aulas de Educação Física.
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Física foi introduzida ao currículo escolar após ser considerada um instrumento de aprimoramento da saúde física e moral, tendo por objetivo melhorar os fatores de coordenação e execução de movimentos, desenvolvendo a capacidade de tomada de decisão e autonomia dos alunos, bem como propiciando
a eles uma prática lúdica de cooperação e socialização com os demais colegas de classe (BARBIERI; PORELLI;
MELLO, 2008).
A relação entre aprendizagem e motivação, segundo Magill (1984), é recíproca: um aluno pode
aprender em consequência de sua motivação ou se motivar a partir da possibilidade de aprender mais. A
aprendizagem também pode ocorrer mesmo quando as pessoas não estão instruídas a aprender o que lhes foi
apresentado. A motivação é importante para a compreensão da aprendizagem e do desempenho de habilidades motoras, em razão do seu papel na iniciação, manutenção e intensidade do comportamento.
Por motivação, entendem-se os fatores e processos que levam as pessoas a uma ação ou à inércia
(CRATTY, 1984). Estes fatores e processos são primordiais para o andamento das aulas, não sendo diferente
nas de Educação Física, pois se elas forem motivadoras, terão a tendência de conquistar o aluno, que não criará
resistência à aprendizagem.
Weinberg e Gould (2001) definem motivação como a direção e intensidade do esforço e ponderam
que definições ambíguas de motivação utilizadas no cotidiano podem prejudicar o trabalho de professores e alunos quando consideram isoladamente: características internas de personalidade; influências externas; consequência ou explicação para nosso comportamento. Na visão desses autores, a motivação deve ser
compreendida na interação de fatores pessoais, como personalidade; necessidades; interesses e objetivos; e fatores situacionais, a saber, estilo do professor; condições das instalações; oportunidades de sucesso e fracasso.
Os fatores reguladores da motivação no esporte e na atividade física são complexos. Para ajudar a
entender e explicar as razões pelas quais as pessoas se envolvem com essas atividades, é importante analisar
as relações entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca (THILL; BRUNEL, 1995).
Para Samulski (2002, p. 23), a motivação é caracterizada por processo ativo e dirigido a um objetivo,
no qual depende de diversos fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). A motivação intrínseca
é o motivo que vem de dentro da pessoa. É algo que ela gosta de fazer, ou seja, um desejo que brota de si.
A motivação extrínseca é o contrário, é algo da necessidade externa da pessoa. Ela realiza algo apenas para
alcançar um objetivo maior.
No campo da aprendizagem, podemos apontar a motivação intrínseca como a forma mais desejada
no processo de motivação, visto que esta não é subordinada a recompensas exteriores, além de possibilitar
o desenvolvimento da autonomia e personalidade. A motivação extrínseca caracterizada por recompensas
externas pode iniciar algumas atividades, porém não é suficiente para explicar a maior parte da motivação
humana, principalmente a relacionada à aprendizagem (TRESCA; DE ROSE JUNIOR, 2000, p. 9-13).
Para Galvão (1995), a Educação Física deve se relacionar com a motivação intrínseca, pois a reflexão
e conscientização do indivíduo surgem da necessidade pessoal e interna de interferência na realidade. Even116
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tualmente, entretanto, pode não haver um apelo intrínseco capaz de motivar o indivíduo à realização, fazendo-se necessária a utilização da motivação extrínseca como forma de despertar os fatores intrínsecos, a fim de
facilitar a aprendizagem do conteúdo trabalhado. É importante o professor de Educação Física considerar o
desenvolvimento dos sujeitos da aprendizagem, estabelecendo metas adequadas e etapas a serem atingidas,
para que as frustrações sejam minimizadas e as oportunidades de sucesso tornem-se mais frequentes.
Para Rodrigues (1991 apud MARZINEK, 2004, p. 19), um dos principais fatores que interfere no
comportamento de uma pessoa é a motivação, que influi com muita propriedade em todos os tipos de comportamentos, permitindo um maior envolvimento ou uma simples participação em atividades que se relacionem
com a aprendizagem, o desempenho, a atenção. O aspecto abordado pelo autor sobre a motivação nem sempre
ocorre nas aulas de Educação Física, em que podem existir adolescentes que não participam das atividades
propostas pelo professor, acarretando, assim, desmotivação de quem realmente realiza as aulas. Se todos os
jovens participassem seria bem mais interessante e motivador.
Muitas vezes percebe-se uma grande desmotivação na prática de atividade física por parte dos alunos durante as aulas, a qual pode estar sendo influenciada por fatores, como a alta de materiais e instalações
adequadas para a realização das mesmas, a carência de profissionais capacitados, além de problemas sociais
e familiares. Também, podemos citar a tecnologia, a falta de entendimento entre os colegas e a dificuldade na
realização das atividades propostas pelo professor.
Ao apontar bases relacionadas com o motivo da realização, Winterstein (2002) detecta fundamentalmente duas teorias: a alemã, que apresenta duas tendências do motivo de realização, ou seja, a expectativa
de êxito e medo do fracasso, e a teoria americana, que aponta duas tendências motivacionais fundamentais: a
orientação para a tarefa e orientação para o ego.
Winterstein (2002) observa que existe uma forte relação entre as tendências detectadas, há muita proximidade entre expectativa de êxito e orientação para a tarefa e entre o medo do fracasso e a orientação para o
ego, pois se observam características muito próximas no comportamento dos indivíduos em suas respectivas
tendências:

a) Indivíduos com expectativa de êxito ou orientação para a tarefa apresentam persistência, percepção adequada de suas habilidades e escolha compatível de metas, atribuição do êxito ao
esforço, busca de satisfação pessoal, comparação de seus resultados com sua própria capacidade
prévia e não com o resultado de outras pessoas, envolvimento com a aprendizagem e domínio
da tarefa. São independentes, são mais criativos e inovadores, tentam superar-se constantemente, aprendem mais depressa, favorecem a capacidade de cooperação, focalizam o esforço de
domínio pessoal, são otimistas e demonstram segurança no comportamento;
b) Indivíduos com medo do fracasso ou orientação para o ego mostram como características: falta de
persistência, avaliação de seus resultados por meio de normas sociais e comparação com os outros,
atribuição do êxito à sorte, percepção inadequada de suas habilidades e escolha de metas muito
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além ou aquém de sua real capacidade, são mais ansiosos, motivados extrinsecamente, abandonam a atividade em caso de derrota ou fracasso e demonstram insegurança no comportamento.
A dimensão da atividade ou da tarefa e suas respectivas peculiaridades são consideradas por alguns
autores também como fator preponderante na motivação do indivíduo (EPSTEIN, 1988; AMES, 1992; WINTERSTEIN, 2004) e, juntamente com fatores pessoais e situacionais, podem compor um espectro que auxilie na
compreensão de componentes que influenciam na motivação dos alunos.
Para Winsterstein (2002), em pesquisas sobre motivação percebe-se a influência de um grande número de fatores, entre eles destaca-se, na literatura específica, a percepção da competência. O prazer intrínseco
e a percepção positiva de capacidade procedente do êxito podem ocasionar um aumento do esforço para a
realização, enquanto o desprazer e a percepção negativa de capacidade podem levar o indivíduo à ansiedade
e à diminuição do esforço para a realização, pois a autoestima pode influenciar decisivamente na escolha do
comportamento motivacional.
A Educação Física oferece aos participantes oportunidades sociais, como estar com os amigos,
desenvolver relacionamentos afetivos e alcançar reconhecimento e status social (ALLEN, 2003).
Observa-se, sobretudo, nas aulas de Educação Física, que os alunos expressam comportamentos de excitação, cansaço, medo, vergonha, prazer, satisfação, entre outros. Isso se deve, muitas vezes, ao fato das atitudes
e decisões racionais serem afetadas pela intensidade e qualidade dos estados afetivos vivenciados corporalmente. O desenvolvimento moral do indivíduo está intimamente relacionado à afetividade e à racionalidade, e nas
aulas de Educação Física Escolar ocorrem situações que permitem uma intensa mobilização afetiva e interação
social. Tal cenário apresenta-se como ambiente ideal para explicitação, discussão, reflexão e aplicação de atitudes
e valores considerados éticos ou não éticos para si e para os outros (DARIDO et al., 2001, p. 17-32).
No estudo de Reinboth, Duda e Ntoumanis (2004) é sugerido que num ambiente social apoiado pela
autonomia enfatize-se a melhoria e o esforço de si próprio. Um ambiente socialmente solidário poderá ajudar
a maximizar a satisfação das necessidades básicas dos alunos, permitindo promover um bem-estar entre os
participantes adolescentes em atividades físicas desportivas. Duda (1989) refere que os indivíduos com orientação para a tarefa não necessitam obter os melhores resultados com o mesmo esforço dos outros ou fazer tão
bem como os outros, para alcançar o sucesso. Assim, a orientação para a tarefa está associada à perspectiva de
que o desporto ensina o valor da diversão e a dar o melhor de si.
Segundo Guiraldelli (1989), o professor é o profissional que se preocupa com a qualidade de vida
dos adolescentes, com destaque para o aspecto educacional e formativo, utilizando-se, para isso, de atividades
regulares, equilibradas, adequadas, cuja intencionalidade visa ao bem-estar, à saúde e ao equilíbrio mental e
social dos adolescentes no meio em que vivem. O professor de Educação Física deve também exercer a função
de socializador da cultura erudita, de forma que sua aula venha a se transformar num ambiente de riqueza
cultural que estabeleça um trampolim para a formação de cidadãos críticos.
Paes (2002) destaca a importância do professor de Educação Física na condução do processo educacional e da utilização do desporto na perspectiva de torná-lo mais socializante. Nesse contexto, destacam-se
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três pontos importantes: Primeiro, a educação é uma área de intervenção e o professor deverá sempre promover intervenções positivas, ou seja, mostrar para o aluno o certo e não simplesmente comentar e criticar
o errado; segundo, o professor deverá sempre incentivar e motivar todos os alunos à prática das atividades;
terceiro, caberá ao professor de Educação Física promover e administrar a relação de ensino e de aprendizagem dos conteúdos específicos na escola. Para tanto, será necessário valer-se da pedagogia do desporto e não
da simples administração da prática desportivizada.
Darido (2004) aponta que alguns traços de atuação do professor deveriam ser conhecidos pelos profissionais da área e empreendidos por todos os programas de Educação Física Escolar, pois podem contribuir
com a manutenção em longo prazo da prática de atividade física. Tais características remetem diretamente a
construções motivacionais, como proporcionar experiências de sucesso e prazer; tornar a atividade agradável; favorecer condições para o desenvolvimento da amizade e de relações de grupos saudáveis; salientar o
caráter recreativo de determinadas tarefas, modificando periodicamente o local da prática; planejar atividades
diversificadas e desafios compatíveis com as possibilidades dos alunos; evitar atividades que enfatizem demasiadamente a vitória.
Para Freire (1996), o educador não se pode negar o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Para o autor, a tarefa do docente não é apenas
a de ensinar os conteúdos e sim de ensinar o educando a pensar certo, pois somente desse modo o educando
será capaz de conviver com situações de fracassos e sucessos sem se deixar abater pelos acontecimentos.
Sendo assim, o propósito deste estudo foi identificar a percepção de êxito dos alunos e os fatores
sociais relacionados às aulas de Educação Física no ensino fundamental.

2 MÉTODO
Esse estudo caracteriza-se como um estudo descritivo e analítico, que consiste em investigações de
pesquisa empírica, cuja principal finalidade é o delineamento ou a análise de característica de fatos ou fenômenos (MARCONI; LAKATOS, 2011), e se caracteriza por sua natureza aplicada, com abordagem quantitativa,
pois tem como propósito identificar a percepção de êxito dos alunos e os fatores sociais relacionados às aulas
de Educação Física no ensino fundamental.
Os questionários foram aplicados a 115 alunos das turmas do 8º e 9º ano, de ambos os sexos do Ensino Fundamental de uma escola pública de Capinzal, SC, selecionados por conveniência. A coleta de dados foi
desenvolvida no 1º semestre de 2015 pela própria pesquisadora. Foram utilizadas as aulas de Educação Física
para aplicar os questionários aos alunos, os quais foram respondidos de forma auto aplicada.
Foram utilizados dois instrumentos: Escala de Metas Sociais em Educação Física (EMSEF) (GUAN;
MCBRIDE; XIANG, 2006; MORENO; GONZÁLEZ-CUTRE; SICILIA, 2007 apud MORENO; CERVELLÓ,
2010), que investiga a percepção sobre aspectos de responsabilidades e relacionamentos com os colegas nas
aulas de Educação Física; e Questionário de Percepção de Êxito (POSQ) (CERVELLÓ; ESCARTÍ; BALAGUÉ,
1999; ROBERTS; BALAGUÉ, 1991; ROBERTS; TREASURE; BALAGUÉ, 1998 apud MORENO; CERVELLÓ, 2010),
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que investiga a percepção sobre aspectos de orientação para o ego e orientação para a tarefa com os colegas nas
aulas de Educação Física.
A Escala de Metas Sociais em Educação Física (EMSEF) é composta por 11 itens, dos quais 5 correspondem às metas de responsabilidade (1, 3, 5, 7, 9) e 6 correspondem às metas de relacionamento (2, 4, 6, 8, 10,
11) durante as aulas. As respostas ao questionário correspondem a uma escala que varia de 1 (um), valor que
indica discordo totalmente, a 7 (sete), indicando que o aluno concorda plenamente com o que estava sendo
perguntado. Quanto maior o escore, maior o nível de concordância do aluno.
O Questionário de Percepção de Êxito (POSQ) é composto por 12 itens, dos quais 6 correspondem
para a orientação do ego (1, 2, 5, 6, 9, 12) e 6 correspondem para a orientação da tarefa (3, 4, 7, 8, 10, 11) durante
as aulas. As respostas ao questionário correspondem a uma escala que varia de 1 (um), valor que indica discordo totalmente, a 7 (sete), indicando que o aluno concorda plenamente com o que estava sendo perguntado.
Quanto maior o escore, maior o nível de concordância do aluno.
Nos dois instrumentos não se considerou a pontuação total obtida pelos sujeitos nos questionários,
mas as registradas por estes em cada uma das subescalas dos instrumentos. Os instrumentos foram concebidos de modo que quanto mais alta for a pontuação obtida pelo indivíduo em determinada subescala, mais
elevada será a sua orientação para os objetivos de realização inerentes a essa mesma subescala.
Os dados foram analisados de forma descritiva. Nas subescalas foram calculados os valores máximos
e mínimos, a moda e a frequência relativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram investigados 115 alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, sendo 53% (n=61) do sexo
masculino e 47% (n=54) do sexo feminino. A média de idade dos alunos foi de 14,4 anos (+ 0,98).
Tabela 1 – Medidas Descritivas das Metas Sociais (EMSEF) dos alunos do ensino fundamental (2015).
Variáveis

n

Mínimo

Máximo

Moda (%)

Atende a solicitação do professor

115

1

7

7 (80,9)

Segue as regras do grupo

115

1

7

7 (63,5)

Não acompanhar a turma

115

1

7

1 (81,7)

Apresentou responsabilidade

115

1

7

7 (71,3)

Não perturbar os colegas

115

1

7

7 (67,0)

Conhecer amigos e colegas

115

1

7

7 (56,5)

Cumprir promessas aos companheiros

115

1

7

7 (62,6)

Amigo que pudesse confiar

115

1

7

7 (91,3)

Dar-se bem com a maioria dos estudantes

115

1

7

7 (68,7)

Importante ser aceito

115

1

7

7 (71,3)

Importante ter amigo íntimo

115

1

7

7 (62,6)

Metas sociais de responsabilidade

Metas sociais de relacionamento

Fonte: os autores.
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Observando a Tabela 1, nos indicadores relativos às Metas Sociais de Responsabilidade percebe-se
que no item “não acompanhar a turma”, 81,7% responderam que discordam desta afirmação, pois os alunos
não concordam em seguir trabalhando com os demais colegas não fazendo nada, o que, para nossa compreensão, indica um fator positivo a escolha por essa resposta. Quanto aos demais itens, é possível verificar que
todas as respostas apresentaram maior frequência na escala que representa a concordância com as afirmações,
pois se acredita que os alunos percebem que atender à solicitação do professor, a seguir as regras do grupo,
apresentar responsabilidade e não perturbar os colegas favorece a sua aprendizagem e melhora o seu convívio
social perante o grupo.
Ao visualizar os indicadores relativos às Metas Sociais de Relacionamento verifica-se que a moda observada é a concordância com as afirmações, pois de acordo com a frequência relativa, são as mais frequentes.
Na pesquisa realizada por Moreno-Murcia et al. (2012) com 558 alunos espanhóis, com idade de 12 a
16 anos, a análise dos resultados indica que o objetivo da responsabilidade social e percepção de competência
e autonomia mostraram-se positivamente em relação à percepção de esforço. Da mesma forma, houve uma
relação positiva e significativa entre a meta de amizade e responsabilidade social, mediadores psicológicos,
motivação intrínseca e esforço percebido. Nessa linha, estudos anteriores (GUAN XIANG et al., 2006; CECCHINI et al., 2008 apud MORENO-MURCIA et al., 2012, p. 218) mostraram uma relação positiva entre os
objetivos sociais e esforço nas aulas de Educação Física, apontando também para a meta de responsabilidade
social como um dos preditores de esforço.
Observando os resultados encontrados no presente estudo, onde a moda verificada são os maiores
escores, corroborando com os achados de Moreno-Murcia et al. (2012), percebemos que na Meta de Responsabilidade os alunos relataram maior dedicação e esforço para atingirem a competência e autonomia. Quanto à Meta
de Relacionamento, observamos que os alunos relatam a interação de forma positiva, o que de alguma forma
acaba refletindo na Meta de Responsabilidade para atingir seus objetivos tanto individuais quanto no coletivo.
Diante dos resultados encontrados neste estudo, acredita-se que para o bom andamento das aulas
os alunos devem ter um bom relacionamento entre si e com o professor para que a atividade seja desempenhada da melhor forma possível, individual ou em grupos, pois caso contrário, a atividade será executada
sem comprometimento. Se os alunos conseguirem manter um bom relacionamento e se sentirem motivados,
demostrarão maior responsabilidade na execução das atividades esportivas, favorecendo o seu desempenho
e a sua aprendizagem.
Dessa forma, o professor tem um papel preponderante nas aulas, pois estabelece normas para que
os alunos sejam responsáveis nas atividades que irão desempenhar e, ao mesmo tempo, possam se relacionar
com os demais alunos de forma amigável.
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Tabela 2 – Medidas Descritivas da Percepção de Êxito (POSQ) dos alunos do Ensino Fundamental (2015)
Variáveis

n

Mínimo

Máximo

Moda (%)

Quando derrota os demais

115

1

7

1 (39,1)

Quando sou o melhor

115

1

7

1 (34,8)

Quando supero o resto dos alunos

115

1

7

1 (30,4)

Quando demonstro que sou o melhor

115

1

7

1 (45,2)

Faço o que os demais não podem fazer

115

1

7

7 (29,6)

Quando sou claramente superior

115

1

7

1 (47,0)

Quando trabalho duro

115

1

7

7 (75,7)

Demonstro uma clara melhora pessoal

115

1

7

7 (67,0)

Quando supero as dificuldades

115

1

7

7 (81,7)

Domino algo que não poderia fazer antes

115

1

7

7 (81,7)

Dou a mim o melhor nível de habilidade

115

1

7

7 (65,2)

Quando alcanço uma meta

115

1

7

7 (85,2)

Orientação para o ego

Orientação para a tarefa

Fonte: os autores.

Observando os indicadores relativos à Orientação para o Ego (Tabela 2), verifica-se que o item “faço
o que os demais não podem fazer” foi o único que apresentou a moda no maior escore (29,6%). Quanto às
demais questões, observa-se por meio das frequências e da moda que os resultados mais frequentes se referem
à discordância das afirmações, nos mostrando um resultado positivo, pois percebe-se que os alunos não têm
interesse em serem superiores em relação aos demais colegas de turma.
Ao visualizar os indicadores relativos à Orientação para a Tarefa, a moda observada é no maior escore, pois acredita-se que os alunos se identificam com estas questões, quando conseguem atingir seus objetivos
por meio do esforço, superam suas dificuldades, mostram-se otimistas e seguros em relação a seus comportamentos e atitudes pessoais.
Em pesquisa realizada por Pereira e Bento (2009, p. 4650-4662), com 537 alunos portugueses do 9º
ano, observa-se que na generalidade dos itens que constituem a subescala de Orientação para o Ego a média
de resposta dos alunos (entre 2,50 e 3,01) se situa ligeiramente abaixo da média; e, por outro, que na globalidade dos itens que integram a subescala de Orientação para a Tarefa a maioria das respostas dos estudantes se
encontra acima da média (desde 4,18 até 4,46), ou seja, aproxima-se dos valores máximos de pontuação para
cada resposta. Para os autores, a percentagem de distribuição das respostas dadas pelos alunos a cada um dos
12 itens reflete a análise das médias, observando-se que, percentualmente, nas respostas aos itens da subescala
de Orientação para o Ego, a maioria dos alunos escolhe as alternativas intermediárias da escala (opção 2, 3 ou
4). Em termos percentuais, grande parte dos alunos evita escolher as alternativas intermediárias nas respostas
aos itens de Orientação para a Tarefa, optando com maior frequência pelas alternativas extremas (4 ou 5).
A observação das médias dos itens da presente pesquisa revelou que os alunos tendem a obter pontuações elevadas nos itens da subescala de Orientação para a Tarefa. Este resultado pode ser explicado, como
argumentam Cervelló e Santos-Rosa (2000), pelo fato de na Educação Física os objetivos que se referenciam
como prioritários consistirem em fomentar a participação ativa dos alunos nas aulas, o esforço pessoal e a
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melhoria da execução, desde um ponto vista autorreferencial, sendo que para responder às exigências do envolvimento da disciplina é necessária uma alta orientação para a tarefa.
No que diz respeito à Orientação para o Ego, ao verificar a maioria dos resultados encontrados no
presente estudo onde a moda observada são os menores escores, corroborando com os achados de Pereira e
Bento (2009), acredita-se que na percepção dos alunos, eles não demostram insegurança, não se comparam
entre si, não atribuem o êxito à sorte e são persistentes a ponto de não desistirem facilmente de seus objetivos.
Em relação à Orientação da Tarefa, verificou-se que a moda observada é a concordância plena, pois
na percepção dos alunos, eles demonstram maior capacidade com aprendizagem e domínio da tarefa é persistente, favorecem a capacidade de cooperação, são independentes, criativos e inovadores.
Conforme a Tabela 2 verifica-se que os alunos têm uma percepção maior em relação à tarefa e estão voltados a demonstrar competência e habilidade motora. Para o bom andamento das aulas os alunos
orientados à tarefa podem demonstram maior desempenho na realização das atividades, apresentando mais
facilidade na aprendizagem, desenvolvendo novas habilidades, mostrando-se otimistas e seguros quanto a
seus comportamentos e atitudes pessoais. Ao contrário, de acordo com a moda apresentada, é possível que os
alunos orientados ao ego possam ser inseguros, julgando suas habilidades em comparação aos outros.

4 CONCLUSÃO
Referente à percepção de êxito, na subescala de Orientação do Ego, os alunos se percebem com comportamentos específicos, demostrando condutas diversas no grupo, referentes à maneira que se sobressaem
aos demais. Na Orientação para a Tarefa a maioria dos alunos demonstra concordância com os aspectos relacionados ao seu desempenho nas aulas. Dessa forma, acredita-se que a sua percepção do desempenho pode
contribuir no processo de escolarização na busca por uma aprendizagem mais significativa.
No que diz respeito às Metas Sociais de Responsabilidade os alunos demonstram um bom desenvolvimento, pois atender o professor, cumprir as normas, não dispersar os colegas, não atrapalhar a aula é
interesse da maioria dos alunos. Nas Metas Sociais de Relacionamento, o grupo apresenta alto grau de concordância, o que leva a crer que a turma se encontra com excelentes condições de relacionamento durante as
aulas de Educação Física.
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RESUMO
A ansiedade é um dos fatores psicológicos relevantes para bailarinos, pois suas diferentes formas de manifestação podem ou não influenciá-los no momento da competição, alterando, significativamente, seu desempenho, rendimento e qualidade técnica no palco. O Festival de Dança de Joinville é considerado o maior festival
de dança do mundo e isto motiva os bailarinos a participarem de um evento deste porte. O objetivo deste estudo foi investigar o nível de ansiedade pré-competitiva em bailarinos participantes do 31º Festival de Dança
de Joinville. A amostra foi composta por 46 bailarinos de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos. Como
instrumento de avaliação, foi utilizado o Sport Competition Anxiety Test (Scat), que avalia os níveis de ansiedade-traço competitiva, e é composto por 15 perguntas que descrevem como o indivíduo se sente dentro de
determinada situação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unoesc e seguiu as normas
de ética em pesquisa. Foram investigados bailarinos de cinco gêneros diferentes de dança. O maior número
de bailarinos dança a mais de oito anos e realiza apenas duas aulas semanais de dança. A pontuação de média
ansiedade foi alcançada por 60,8% dos bailarinos. Com base nos resultados desta pesquisa, entende-se que o
nível de ansiedade pré-competitiva dos bailarinos foi de média ansiedade. A Dança Contemporânea obteve
resultados de alta ansiedade no teste, seguida pelo Ballet Clássico, com ansiedade média alta, os gêneros Jazz,
Danças Urbanas e Danças Populares, obtiveram resultados de média ansiedade no teste aplicado. Auxiliar o
bailarino a entender e dominar os níveis de ansiedade pode gerar bons resultados para o seu autocontrole, permitindo que ele desenvolva um melhor domínio corporal e alcance um melhor desempenho nas competições.
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1 INTRODUÇÃO
A dança é uma modalidade na qual se vivenciam as emoções com muita intensidade. As músicas,
coreografias e expressões corporais despertam sentimentos não só nos bailarinos que as estão executando,
como também nos espectadores. Segundo Portinari (1989), a dança surgiu na época paleolítica, antes mesmo
da linguagem oral. Ela é considerada uma linguagem gestual, não é preciso de palavras para expressar qualquer tipo de sentimento. A dança tem inúmeras formas de manifestações e cada pessoa dança para demonstrar
algo diferente. As danças podem ser realizadas para representar um determinado personagem, suas vivências,
seus sentimentos, ou para demonstrações de cultura, folclore, fantasias, entre outras. De acordo com Nanni
(2002, p. 90), “[...] a dança, através da percepção, sensibilidade e criatividade é processo dinâmico que pela
liberação interior das emoções transforma o movimento corporal em veículo de comunicação e expressão”.
Consagrado em 30 anos de edições ininterruptas, o Festival de Dança de Joinville é um evento consolidado pela tradição, pelo profissionalismo e pela pluralidade dos participantes, tornando-se referência nacional e internacional para quem vivencia a dança. Por seu palco, passaram jovens bailarinos e coreógrafos que se
destacam profissionalmente. Desde sua primeira edição, em 1983, o evento somente cresceu, tornando-se um
grande guarda-chuva, com eventos e atividades simultâneas: da realização de mostras até cursos, oficinas e
atividades para a discussão de temas relacionados à dança, proporcionando um rico intercâmbio entre os participantes que vêm de todos os cantos do Brasil e do exterior. Sendo considerado, pelo Guinness Book, o maior
festival de dança do mundo, estende-se ao longo de, pelo menos, 10 dias, e a ele comparecem 4.500 dançarinos
brasileiros e estrangeiros, de mais de 140 grupos amadores e profissionais, com uma assistência de mais de 200
mil pessoas a cada ano (FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE, 2013).
Por esse motivo, é grande o desejo dos bailarinos de participar de um evento desse porte, treinando,
ensaiando e se dedicando por muitos meses para a realização da seletiva do evento. A espera pela lista de
aprovados para competição ou a listagem de aprovados para palcos alternativos e os grupos reprovados para
o festival podem ser citados como exemplos de situações geradoras de ansiedade nos bailarinos. A exposição a
esses tipos de experiências ansiosas pode, muitas vezes, provocar mudanças fisiológicas como o estreitamento
da atenção, o aumento no consumo de energia e o aumento de adrenalina, o que interfere, negativamente, no
desempenho do bailarino. Os festivais de dança podem ser vistos como situações ameaçadoras, capazes de
gerar variados níveis de ansiedade nos competidores.
Para Andrade e Gorenstein (1998), a ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos que, normalmente, faz parte das experiências humanas, sendo propulsora do desempenho.
Ela passa a ser patológica quando é desproporcional à situação que a desencadeia, ou quando não existe um
objeto específico ao qual se direcione.
Segundo Andrade et al. (1998 apud PELEGRIN, 2009), os transtornos de ansiedade estão entre os
distúrbios psiquiátricos mais encontrados na população geral. Além de serem muito frequentes, os sintomas
ansiosos estão entre os mais comuns, podendo ser encontrados em qualquer pessoa em determinados períodos de sua existência.
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Quanto mais crítica a situação, mais estresse e nervosismo os atletas podem experimentar, a partir
de como cada pessoa percebe a situação; entretanto, a importância da ansiedade para o atleta nem sempre é
óbvia. Um mesmo evento pode ser percebido de maneiras diferentes, dependendo da formação e estrutura de
cada pessoa (SAMULSKI, 2006).
Para Moraes (1990), o nível ótimo de ansiedade antes da competição pode contribuir para um melhor
desempenho e para o entendimento dessa influência. Sendo assim, é necessário entender que o atleta encontra-se em estado de pressão durante uma competição e essa “tensão” é que interfere em sua atuação. Permanece, evidentemente, uma relação entre ansiedade e desempenho que parece variar de acordo com diversos
outros fatores como tipo de esporte, dificuldade da tarefa, traço de personalidade do atleta, ambiente e torcida.
A ansiedade pode manifestar-se de duas formas: Ansiedade Cognitiva e Ansiedade Somática. A
Ansiedade Cognitiva consiste em pensamentos negativos e preocupações sobre o desempenho, incapacidade
para se concentrar e falta de atenção. A Ansiedade Somática é uma percepção das manifestações físicas da
ativação, caracterizada por sensações físicas; a autoconfiança pode ser conceituada como uma crença geral
do indivíduo, que pode realizar com sucesso uma determinada ação ou atividade. Os processos emocionais
podem acompanhar de forma regular e apoiar a ação esportiva, mas também podem perturbá-la ou até impedi-la, alterando o estado de ansiedade.
De acordo com Cruz (1996b), a ansiedade nas competições desportivas, em qualquer modalidade, é
um problema que preocupa todos os envolvidos naquela competição: o atleta, o bailarino, os pais, os treinadores ou os coreógrafos.
A dança exige um elevado controle do nível de ansiedade, pelo fato de existir uma rigorosa avaliação
da técnica a ser apresentada e uma imprevisibilidade constante, pois o bailarino deve executar a movimentação com técnica, sentimento e expressões adequados em um curto espaço de tempo, em que qualquer erro
ou falha comprometerá toda a apresentação. Em uma competição, o bailarino não luta apenas para alcançar
apenas seu próprio objetivo e, sim, o objetivo do grupo, do coreógrafo, dois pais, amigos e da entidade que
representa. Todas essas exigências podem colocar o bailarino sobre pressão elevada que, se não for controlada,
poderá afetar seu desempenho físico, técnico e emocional no palco.
Um dos aspectos mais abordados pela Psicologia do Desporto é a ansiedade e as suas relações com o
rendimento. A experiência de stress e de ansiedade na competição desportiva constitui um problema usual e preocupante para todos aqueles que, direta ou indiretamente, encontram-se envolvidos no desporto (CRUZ, 1996a).
Preparar-se psicologicamente é importante para acelerar processos naturais de desenvolvimento das
qualidades psíquicas e propriedades da personalidade mais relevantes ao esportista, contribuindo, assim, para
desenvolver a tendência à autoeducação da vontade e ao auto aperfeiçoamento ativo do esportista (RUBIO, 2001).
Esta pesquisa, tem por objetivo investigar o nível de ansiedade pré-competitiva em bailarinos participantes do 31º Festival de Dança de Joinville, descrever e discutir os níveis da ansiedade nos bailarinos, entre
os diferentes gêneros de dança e níveis de experiência, de acordo com o tempo de prática dos mesmos.
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2 MÉTODO
O estudo se caracteriza por sua natureza aplicada, com abordagem quantitativa, sendo descritivo
quanto aos seus objetivos e classificado como um estudo de campo quanto aos procedimentos técnicos.
A amostra foi composta por 46 bailarinos com idade superior a 18 anos que participaram da 31ª
edição do Festival de Dança de Joinville – SC que foi realizado no período de 17 a 27 de julho de 2013. Os participantes do estudo foram selecionados aleatoriamente entre os diversos gêneros de dança. Como critério de
inclusão, somente fizeram parte do estudo os participantes que foram selecionados para apresentarem-se nas
noites competitivas no palco principal do evento.
Como instrumento de avaliação, foi utilizado o Sport Competition Anxiety Test (Scat), desenvolvido
por Martens (1977) e traduzido e adaptado por De Rose Junior (1985). Esse teste avalia os níveis de ansiedade
pré-competitiva e é composto por 15 perguntas que descrevem como o indivíduo se sente em determinada
situação. A classificação é dada em escores, sendo oito itens de ativação, dois de desativação e cinco de efeito
placebo. A pontuação é de um a três para os itens de ativação, e de três a um para os de desativação.
O escore total varia de 10 (baixa ansiedade) a 30 (alta ansiedade). Oito itens de ativação: questões nº:
2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 e 15 (itens cotados como: Raramente = 1; Algumas vezes = 2; Frequentemente = 3); dois itens
de desativação: questões nº: 6 e 11 (itens cotados como: Raramente = 3; Algumas vezes = 2; Frequentemente =
1); cinco de efeito placebo, questões nº: 1, 4, 7, 10, 13 (itens não cotados); o valor de cada item, assim encontrado, é somado para fornecer uma nota final única de acordo com o quadro abaixo:
Quadro 1 – Classificação dos níveis de ansiedade de acordo com os resultados obtidos no SCAT
Pontuação

Nível Ansiedade

10-12

Baixa

13-16

Média Baixa

17-23

Média

24-27

Média Alta

28-30

Alta

Fonte: Martens, Vealey e Burton (1990 apud APLEWICZ et al., 2009).

Também foram coletadas informações para identificação dos bailarinos (nome, idade, sexo, gênero de
dança, cidade, categoria, tempo de prática na dança, tempo de ensaios e quantidade de aulas na semana). A coleta
de dados foi realizada pelo próprio acadêmico nos dias em que aconteceu o festival de dança na cidade de Joinville.
Os bailarinos selecionados para participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, tornando-se conhecedores dos procedimentos da pesquisa que foi realizada. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) com o nº 293.632/13.
Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão),
utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2010.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram investigados 51 bailarinos participantes do 31º Festival de Dança de Joinville que aconteceu no
mês de julho de 2013. Os bailarinos são componentes de diversos grupos de dança do Brasil, praticantes de diferentes gêneros de dança. Foram descartados, por preenchimento incompleto dos dados, cinco questionários, totalizando, assim, 46 participações válidas para esta pesquisa. A média de idade dos entrevistados foi de 24 (+ 7,01) anos
com idade mínima de 18 anos e máxima de 46 anos. Os bailarinos que concordaram em participar da pesquisa se
mostraram à vontade durante a explicação do pesquisador e posterior preenchimento do questionário.
Tabela 1 – Características dos bailarinos (Joinville, 2013)
Variáveis

Masculino

Feminino

Total

n

%

n

%

n

%

Dança de Rua

6

33,3

5

17,8

11

23,9

Dança Contemporânea

1

5,5

-

-

1

2,17

Jazz

3

16,6

9

32,1

12

26

Ballet

3

16,6

10

35,7

13

28,2

Danças Populares

5

27,7

4

14,2

9

19,5

Total

18

100

28

100

46

100

Menos de 3 anos

6

33,3

3

10,7

9

19,5

De 3 a 5 anos

4

22,2

6

21,4

10

21,7

De 6 a 8 anos

4

22,2

3

10,7

7

15,2

Mais de 8 anos

4

22,2

16

57,1

20

43,4

Total

18

100

28

100

46

100

2 aulas

5

27,7

10

35,7

15

32,6

3 aulas

4

22,2

4

14,2

8

17,3

4 aulas

2

11,1

4

14,2

6

13

5 aulas

1

5,5

7

25

8

17,3

Mais de 5 aulas

6

33,3

3

10,7

9

19,5

Total

18

100

28

100

46

100

Gênero de Dança

Tempo de Dança

Número de Aulas Semanais

Fonte: os autores.

Na Tabela 1, são apresentadas as características dos bailarinos participantes do 31º Festival de Dança
de Joinville. Os participantes são de ambos os gêneros e praticantes de cinco diferentes gêneros de dança. O gênero de dança com maior percentual (28,2%) de bailarinos investigados é o Ballet Clássico. Dentre os bailarinos
investigados, o maior percentual (43,4%) tem experiência e dançam a mais de oito anos. Quanto ao número de
aulas de dança, o maior número (32,6%) de bailarinos apontou que realizam, na semana, duas aulas de dança.
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Tabela 2 – Nível de ansiedade dos bailarinos (Joinville, 2013)
Nível de Ansiedade

n

%

Média

DP

Baixa (10-12 pontos)

-

-

-

-

Média Baixa (13-16 pontos)

1

2,17

15

-

Média (17-23 pontos)

28

60,8

20,5

1,59

Média Alta (24-27 pontos)

08

17,3

24,8

0,64

Alta (28-30 pontos)

09

19,5

29,3

0,70

Fonte: os autores.

Na Tabela 2, são apresentados os níveis de ansiedade pré-competitiva dos bailarinos e pode se observar que apenas um participante obteve classificação para ansiedade média baixa, alcançando 15 pontos no
resultado do teste. A maioria dos entrevistados (60,8%) obteve o resultado de média ansiedade com média de
pontuação de 20,5 pontos no teste. Nenhum dos participantes da pesquisa atingiu o nível de baixa ansiedade
antes de competir.
Constantino, Prado e Prando (2010), em um estudo com bailarinos profissionais de ambos os sexos,
no Festival Internacional de Dança de Recife, obtiveram como resultado que 80,95% dos bailarinos apresentaram nível médio de ansiedade antes das competições.
No estudo de Nascimento, Bahiana e Nunes Junior (2012), analisaram-se os níveis de ansiedade no
período pré-competitivo em duas categorias da modalidade de Ginástica Artística, em que foram avaliados
21 ginastas, homens e mulheres, todos confederados no Rio de Janeiro e com faixa etária de 12 a 27 anos. Os
autores observaram, como resultado, níveis médios de ansiedade.
Na pesquisa realizada por Barbacena e Grisi (2008) com 37 atletas de natação, 21 do gênero feminino
e 16 do gênero masculino, de três clubes do estado da Paraíba, com idade entre 13 e 23 anos, foi observado que
os atletas demonstraram maiores níveis de ansiedade nas competições de maior nível; no entanto o resultado
dos testes mostrou que o nível de autoconfiança foi maior que o nível de ansiedade nessas competições.
Em uma pesquisa aleatória com 32 atletas escolares de voleibol na cidade de Ponta Grossa (PR), com
faixa etária de 15 a 17 anos, 19 do gênero masculino e 13 do gênero feminino, Aplewicz et al. (2009) verificaram
que 87,5% dos entrevistados encontravam-se com sua ansiedade entre média e média-alta, apresentando uma
média do grupo de 20,11 pontos, estando no nível de média ansiedade.
No estudo de Souza, Teixeira e Lobato (2012), em que participaram 51 atletas, com média de idade
de 17,8 anos, 33 do gênero masculino e 18 do gênero feminino, evidenciou-se que atletas amadores de natação, em diferentes categorias, apresentam distintos níveis de ansiedade em relação aos aspectos categoria,
experiência competitiva e gênero. Nesse estudo, quanto mais jovem o atleta e menor a experiência em competições, maior a manifestação da ansiedade. Os níveis de ansiedade dos participantes foram considerados
como ansiedade média.
Quando este estudo é comparado com os resultados do estudo realizado com a equipe de ginastas, a maior parte dos entrevistados se encontra no mesmo nível de ansiedade, juntamente com os resultados obtidos no estudo dos atletas de natação, em que, apesar de o nível de confiança destes ser maior
nas competições de alto nível, o nível de ansiedade também é maior de acordo com a importância da
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competição. O estudo com os atletas de natação também encontrou como resultado que os entrevistados
alcançaram níveis entre média e média alta ansiedade pré-competição. O mesmo acontece no estudo com
atletas de natação amadores do Mato Grosso, que se encontravam com média ansiedade, mostrando que
este estudo realizado com os bailarinos encontrou os mesmos resultados nos níveis de ansiedade.
Tabela 3 – Nível de ansiedade dos bailarinos de acordo com o gênero de dança (Joinville, 2013)
Gênero de Dança

n

Média Ansiedade DP

Classificação
Ansiedade

Jazz

12

23,3

4,05

Média

Ballet

13

24,1

2,67

Média Alta

Danças Urbanas

11

20,9

2,16

Média

Dança Contemporânea

1

30

-

Alta

Danças Populares

9

22,2

5,69

Média

Fonte: os autores.

Os resultados da Tabela 3 indicam o nível de ansiedade pré-competitiva de acordo com os gêneros
de dança praticados pelos bailarinos. Os gêneros de Jazz, Danças Urbanas e as Danças Populares alcançaram
níveis de média ansiedade antes da competição. O Ballet Clássico, gênero com o maior número de participantes desta pesquisa, obteve o resultado de ansiedade pré-competitiva média alta. A Dança Contemporânea,
apesar de somente um bailarino dessa modalidade ter respondido o questionário, apresentou pontuação máxima, alcançando 30 pontos e nível de alta ansiedade pré-competitiva.
No estudo desenvolvido por Muchuane (2001), foi identificada a existência de diferenças significativas nos níveis de ansiedade nos atletas de natação e atletismo. No estudo, os praticantes de natação apresentaram níveis mais elevados de ansiedade e valores baixos na autoconfiança; o contrário aconteceu com os
praticantes de atletismo.
Comparando este estudo com o de Muchuane (2001), percebeu-se que os níveis de ansiedade são
diferentes de acordo com cada gênero de dança e também de acordo com cada modalidade esportiva pesquisada, podendo ser atribuídos, os diferentes níveis encontrados, às particularidades e ao grau de dificuldade
de cada modalidade em questão.
Tabela 4 – Nível de ansiedade dos bailarinos de acordo com o tempo de prática (Joinville, 2013)
Tempo de Prática

n

Média Ansiedade

DP

Classificação Ansiedade

Menos de 3 anos

09

22,7

4,32

Média

De 3 a 5 anos

10

22,2

3,45

Média

De 6 a 8 anos

7

22,8

3,48

Média

Mais de 8 anos

20

23,3

4,31

Média

Fonte: os autores.

Observa-se, na Tabela 4, o nível de ansiedade dos bailarinos de acordo com o tempo de prática de
dança. Os resultados apontados nesta tabela são muito próximos e classificados, de forma geral, como média
ansiedade. Os bailarinos que afirmaram dançar a mais de oito anos são em maior número e obtiveram a maior
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média de ansiedade (23,3 pontos). Os bailarinos que indicaram dançar entre três a cinco anos obtiveram a
menor média de ansiedade (22,2 pontos).
Em um estudo de Interdonato et al. (2008), foram analisados 73 atletas do gênero masculino, com média
de idade de 13,2 anos e tempo de prática de 3,43 anos, adeptos de basquetebol, futebol, judô, natação e voleibol.
Quando verificada a influência do tempo de prática nos níveis de ansiedade, também não foram encontradas
diferenças significativas no estudo.
Na pesquisa de Gonsalves e Belo (2007), com atletas de diversas modalidades, não foram encontradas diferenças nos níveis de ansiedade relacionadas ao tempo de prática das modalidades pesquisadas.
No estudo de Muchuane (2001), verifica-se que os atletas mais experientes se apresentam ligeiramente menos ansiosos e mais autoconfiantes do que os menos experientes.
O resultado deste estudo se encontra em conformidade com os estudos dos autores citados
nesta pesquisa, uma vez que não houve um diferencial numérico nos valores das médias e níveis de
ansiedade encontrados a partir do tempo de prática da modalidade.
Tabela 5 – Nível de ansiedade dos bailarinos de acordo com o sexo (Joinville, 2013).
Gênero

n

Média de Ansiedade

DP

Classificação da
Ansiedade

Masculino

18

21,5

3,83

Média

Feminino

28

23,8

3,77

Média

Fonte: os autores.

Na Tabela 5, observa-se que o nível de ansiedade dos bailarinos, de acordo com o sexo, é igualmente
classificado com média ansiedade. Os participantes do sexo feminino alcançaram um valor numérico de
média de ansiedade mais elevado que os do sexo masculino. Verificando os resultados dos testes, identificou-se que quatro participantes alcançaram pontuação máxima (30 pontos) no teste aplicado, sendo dois
do sexo masculino praticantes de danças populares e dança contemporânea e dois do sexo feminino praticantes de jazz e danças populares. A menor pontuação (15 pontos) no teste foi alcançada por um bailarino
praticante de danças populares, caracterizadas como nível de ansiedade média baixa.
No estudo com bailarinos profissionais de Constantino, Prado e Prando (2010), também não foram
encontradas diferenças significativas nos resultados dos testes quando avaliados os níveis de ansiedade do
sexo masculino e feminino separadamente.
Para De Rose Junior e Vasconcellos (1997), que buscaram identificar os níveis de ansiedade competitiva em atletas na faixa etária de 10 a 16 anos, praticantes de atletismo, os atletas tiveram níveis de ansiedade
também muito próximos, com o resultado 20,35 no sexo masculino e, no feminino, um resultado de 22,66;
resultados classificados como média ansiedade.
Investigando os níveis de ansiedade competitiva em 68 adolescentes, atletas de diversas modalidades, Bertuol e Valentini (2006) encontraram resultados que corroboram com os encontrados nesta pesquisa. O
sexo masculino obteve como média de pontuação 20,85 e o feminino 20,94 pontos; ambos classificados como
média ansiedade.
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Em um estudo com o objetivo de identificar os níveis de ansiedade pré-competitiva dos judocas participantes dos 44º Jogos Abertos de Santa Catarina no ano de 2004, Detanico e Santos (2005) entrevistaram 122 judocas,
sendo 65 atletas do sexo masculino e 57 do sexo feminino, e obtiveram resultados que apontaram que o sexo feminino obteve índices de ansiedade maiores sem uma diferença significativa em relação aos judocas do sexo masculino.
Ao se comparar os resultados desta pesquisa realizada com bailarinos e os estudos citados, observa-se que, embora as mulheres alcancem resultados numericamente maiores nos níveis de ansiedade nesta
pesquisa, elas, geralmente, alcançam a mesma classificação de ansiedade dentro dos estudos analisados.

4 CONCLUSÃO
Este estudo apresentou algumas características de bailarinos participantes do 31º Festival de Dança
de Joinville e o nível de ansiedade pré-competitiva que apresentou um grau médio de ansiedade, apesar da
grande importância e do elevado nível do Festival, que é considerado o maior Festival de Dança do mundo.
A Dança Contemporânea obteve resultados de alta ansiedade no teste, seguida pelo Ballet Clássico,
com ansiedade média alta, os gêneros Jazz, Danças Urbanas e Danças Populares, obtiveram resultados de média ansiedade nos testes.
A ansiedade pode interferir diretamente no desempenho do bailarino no momento da competição,
podendo prejudicá-lo quando ele se encontra em um estado de ansiedade elevado, ocasionando má qualidade
na execução dos movimentos, falta de concentração, nervosismo e medo na hora da apresentação. O Ballet
Clássico e o Jazz são dois gêneros extremamente técnicos, em que os bailarinos são rigorosamente avaliados
pela clareza e perfeição dos movimentos coreográficos, giros e equilíbrios; portanto o controle do nível de
ansiedade é fator determinante para uma boa execução da coreografia.
O nível de ansiedade do bailarino pode ser influenciado por diversos fatores como tempo de ensaio,
preparação técnica e psicológica, torcida, amigos, familiares, medo de não atender às expectativas do grupo e
do coreógrafo, entre outros. Um nível baixo de ansiedade controlado pelo bailarino pode auxiliá-lo na concentração e na execução perfeita da coreografia a ser apresentada. Esse controle emocional geralmente é adquirido
com o tempo, experiência e vivência do bailarino, por isso bailarinos mais experientes possuem mais facilidade, agindo com maior segurança e mais naturalmente na hora da competição.
Auxiliar os bailarinos a entenderem e a trabalharem esses níveis de ansiedade pode gerar bons resultados para o seu autocontrole, permitindo que o bailarino desenvolva um melhor domínio corporal e atinja
um melhor desempenho nas competições/apresentações.
Os resultados encontrados neste estudo podem contribuir para pesquisas na área da psicologia do
esporte, especificamente nos conhecimentos sobre ansiedade pré-competitiva em atletas. Sugere-se, assim,
que mais estudos sejam realizados com outros gêneros de danças em outros festivais ou eventos de competições/apresentações.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar a relação entre o nível de atividade física e o perfil motivacional para
a prática das aulas de educação física em uma amostra de 615 adolescentes brasileiros, estudantes de quatro
escolas de ensino público (327 meninas e 288 meninos), com idades entre 12 e 14 anos (M = 13.3, DT = 0.79).
Foram coletadas as medidas de motivação e nível de atividade física. Foram realizadas as análises descritivas,
correlação entre todas as variáveis. Nas regulações motivacionais para a prática das aulas de educação física
a pontuação mais alta foi a regulação identificada, seguida da motivação intrínseca, regulação introjetada e
regulação externa, sendo o resultado mais baixo o encontrado para a desmotivação. O nível de atividade física
apresentou média de 2.46 considerando o escore ≥ 3 para pessoas ativas e escore < 3 para sedentárias. As variáveis apresentaram uma correlação positiva e significativa entre si, com exceção da motivação intrínseca que
não apresentou correlação com a regulação externa; a regulação identificada que não apresentou correlação
com a regulação externa; assim como a regulação externa e a desmotivação que não apresentaram correlação
com o nível de atividade física. A motivação intrínseca e a regulação identificada apresentaram correlação
negativa com a desmotivação.
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1 INTRODUÇÃO
A prática de atividade física e sua relação com a saúde e promoção da qualidade de vida têm sido
comprovada cientificamente ao longo das décadas (NAHAS, 2013) (HALLAL et al., 2010). Na infância e adolescência, os aspectos relacionados aos níveis de atividade física são especialmente investigados, uma vez que
neste período se estabelece uma considerável relação entre os comportamentos adquiridos e as ações resultantes na adultez (GUEDES; BARBANTI, 1995) (MATSUDO et al., 1998) (AZEVEDO et al., 2007).
Neste aspecto, o esperado seria que houvesse um crescimento paulatino nos níveis de atividade física da população, contudo o que se observa é um declínio na adesão à estas atividades desde a adolescência,
com índices que apresentam elevadas taxas de inatividade física entre os jovens em diversas regiões do Brasil
(SOUSA et al., 2013) (FREITAS et al., 2010) (FARIAS JÚNIOR, 2006), reforçando a necessidade de propor estratégias de incentivo e mudança de comportamento relacionado à prática destas atividades .
O comportamento positivo ou negativo diante de prática de atividades físico-esportivas pode ser
influenciado por fatores motivacionais (CERVELLÓ; SANTOS-ROSA, 2000) (MORENO; RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ, 2003) (TENÓRIO, 2014), que são regulados por determinantes biológicos, cognitivos e sociais (DECI;
RYAN, 2000), demonstrando a necessidade de conhecimento das questões que envolvem a motivação para a
prática de atividades físicas.
Algumas teorias ajudam a explicar a influência da motivação para a adesão à prática de atividades
físicas ou esportivas, uma delas é a Teoria da Autodeterminação (TAD) (DECI; RYAN, 1985), que estabelece
a existência de três necessidades psicológicas básicas (competência, autonomia e relação), caracterizadas por
diferentes níveis de regulação motivacional, gerando no indivíduo uma maior ou menor autodeterminação,
diante de um objetivo.
A satisfação dessas necessidades resulta em comportamentos reguladores, que podem determinar
uma motivação intrínseca, quando as ações são iniciadas pela própria pessoa, de maneira independente; ou
uma motivação extrínseca, quando as ações são reguladas por fatores externos (RYAN; DECI, 2000).
Em nível nacional observam-se algumas investigações relevantes que fazem relação entre a TAD e a
motivação para a prática de atividade física nos adolescentes brasileiros (TENÓRIO, 2014) (VIANA; ANDRADE; MATIAS, 2010) (SILVA et al., 2012). A maior parte dos estudos desta natureza, nas Ciências da Saúde,
considera populações praticantes e não praticantes de exercícios em academias, ou em atletas de rendimento,
fato que elimina grande parcela da população que ainda não encontrou motivos para praticar efetivamente a
atividade física de forma orientada, mesmo no contexto escolar.
A adolescência é um período crucial para o entendimento dos fatores motivacionais relacionados à
prática da atividade física, pois comportamentos adquiridos neste período influenciam diretamente as ações
efetivadas na vida adulta (AZEVEDO et al., 2007), justificando-se a escolha da população envolvida nesta pesquisa, que investiga adolescentes de 12 a 14 anos, no ambiente escolar.
Programas educacionais que estimulem o desenvolvimento da motivação intrínseca e de uma conduta mais autodeterminada, principalmente nas primeiras etapas escolares, podem conduzir o indivíduo à
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adoção de hábitos de prática de atividade física (MORENO; MARTINEZ, 2006). Assim, depois de finalizada
a etapa de escolaridade obrigatória, a tendência é que o abandono da prática seja atenuado. Nesse sentido,
percebe-se a necessidade de que a Educação Física Escolar seja trabalhada de forma a ser um facilitador para
que os adolescentes se engajem na prática de atividades físicas.
A identificação e a avaliação das dimensões motivacionais nos adolescentes apresentam-se como
ferramentas importantes na compreensão do comportamento humano voltado à adesão à prática de atividades físicas orientadas, podendo auxiliar na implantação de estratégias que estimulem bons comportamentos
relacionados a esta prática.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi identificar a relação entre o nível de atividade física e o
perfil motivacional para a prática das aulas de educação física de adolescentes do Meio Oeste de Santa Catarina, Brasil. Assim, se espera que um perfil motivacional mais autodeterminado se associe positivamente com
um maior nível de atividade física nos adolescentes.

2 MÉTODO
A amostra foi composta por 615 escolares, matriculados no ensino fundamental, séries finais, de quatro escolas de ensino público, localizadas na zona urbana de três municípios da região meio oeste do estado
de Santa Catarina, Brasil, sendo 327 meninas e 288 meninos, com idades compreendidas entre os 12 e 14 anos
(M = 13.3, DT = 0.79).
As quatro escolas foram selecionadas, de forma intencional, uma vez que estas participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), projeto financiado pelo Governo Federal, desenvolvido pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), que compreende a participação de 20
acadêmicos do Curso de Educação Física da Unoesc, que recebem bolsa de estímulo à prática docente em
Educação Física, além de 4 professores efetivos nestas escolas que são supervisores dos acadêmicos durante as
atividades. Esta seleção intencional acontece devido à possibilidade de continuidade das pesquisas relacionadas com o tema no mesmo ambiente, facilitando futuras intervenções ou estudos longitudinais.
Para investigar o Perfil Motivacional, foi utilizado o questionário Perceived Locus of Causality Questionnaire (PLOCQ) (GOUDAS; BIDDLE, 1994), traduzido e validado para a população brasileira (TENÓRIO, 2014).
Esse questionário é composto por vinte itens, sendo subdividido em cinco dimensões: motivação intrínseca (e.x.
“Porque a educação física é divertida”); regulação identificada (e.x. “Porque quero aprender habilidades esportivas”); regulação introjetada (e.g. “Porque quero que o professor pense que sou um bom aluno”); regulação
externa (e.x. “Porque é obrigatório”); desmotivação (e.x. “Faço, mas acho que estou perdendo meu tempo”). Os
itens são precedidos da frase inicial “Eu realizo as aulas de educação física…”, que se pontuam de acordo com
uma escala tipo Likert de 7 pontos classificados de 1 (Discordo plenamente) até 7 (Concordo plenamente).
Para investigar o Nível de Atividade Física, foi utilizado o Physical Activity Questionnaire for Children
(PAQ-C), (CROCKER et al., 1997), traduzido e modificado por Silva e Malina (SILVA; MALINA, 2000), que
excluíram apenas as atividades físicas e esportivas não praticadas no Brasil. O questionário é composto de nove
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questões sobre a prática de esportes e jogos; as atividades físicas na escola e no tempo de lazer, incluindo o final
de semana. Cada questão tem valor de 1 a 5 e o escore final é obtido pela média das questões, representando o
intervalo de muito sedentário (1) a muito ativo (5). Os escores 2, 3 e 4 indicam as categorias sedentário, moderadamente ativo e ativo, respectivamente. Sendo assim, a partir do escore pode-se classificar as pessoas como
ativas ou sedentárias. Ativas são aquelas que têm escore ≥ 3 enquanto sedentárias são as pessoas com escores < 3.
A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2015. Foi solicitada a autorização prévia das
equipes diretivas e dos professores das escolas envolvidas no estudo, bem como aos pais e/ou responsáveis
dos participantes menores de idade. Os questionários foram aplicados durante as aulas de educação física, sob
supervisão do pesquisador que realizou as explicações de como os sujeitos deveriam responder ao instrumento e continuou à disposição para sanar possíveis dúvidas que poderiam surgir durante o processo. O tempo
de preenchimento dos questionários foi de aproximadamente 35 minutos, sendo o anonimato respeitado para
garantir a sinceridade nas respostas dos escolares. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisas em Seres Humanos da Unoesc/Hust, conforme parecer número 937.597, de 19/12/2014.
Foi realizada a análise de estatística descritiva de todas as variáveis (médias e desvios padrões), em
seguida foi realizada a estatística analítica sendo efetivadas as correlações bivariadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas regulações motivacionais para a prática das aulas de educação física a pontuação mais alta foi
a regulação identificada, seguida da motivação intrínseca, regulação introjetada e regulação externa, sendo o
resultado mais baixo o encontrado para a desmotivação. O nível de atividade física apresentou média de 2.46
considerando o escore ≥ 3 para pessoas ativas e escore < 3 para sedentárias.
As variáveis apresentaram uma correlação positiva e significativa entre si, com exceção da motivação intrínseca que não apresentou correlação com a regulação externa; a regulação identificada que não
apresentou correlação com a regulação externa; assim como a regulação externa e a desmotivação que não
apresentaram correlação com o nível de atividade física. A motivação intrínseca e a regulação identificada
apresentaram correlação negativa com a desmotivação.
Tabela 1 – Valores Descritivos e Correlações de Todas as Variáveis
M

DT

R

1

2

1. Motivação intrínseca

5.39

1.18

1-7

-

2. Regulação identificada

5.46

1.13

1-7

3. Regulação introjetada

4.01

1.31

4. Regulação externa

3.20

5. Desmotivação
6. Nível de AF

3

4

5

.74

.48

**

.01

-.21

.28**

-

-

.43**

-.00

-.21**

.25**

1-7

-

-

-

.39

.15

.24**

1.30

1-7

-

-

-

-

.55**

.06

2.47

1.29

1-7

-

-

-

-

-

-.02

2.46

.66

1-3

-

-

-

-

-

-

**

**

6
**

**

Nota: AF = Atividade Física

Foram encontrados dados que remetem a valores insuficientes na quantidade de tempo em que os
adolescentes realizam estas atividades, caracterizando-os como sedentários. É importante salientar a neces142
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sidade de que as atividades propostas, sejam elas no âmbito da educação física escolar, ou mesmo nas horas
de lazer destes adolescentes, devam priorizar os aspectos relacionados ao gasto energético, garantindo que as
mesmas sejam de fato ativas, para que os envolvidos possam usufruir efetivamente dos seus benefícios sobre
a saúde, tanto a curto quanto a longo prazo (SILVA; MALINA, 2000).
Em estudo (GARCIA; FISBERG, 2011) realizado com adolescentes brasileiros, acompanhados durante três anos, foi observado que mais de 90% dos adolescentes relataram gostar de praticar atividades físicas,
porém menos de 50% destes realizam estas atividades no lazer, sendo as aulas de educação física a principal
forma de incentivo à adoção destes hábitos. A falta de companhia dos amigos e de locais para prática foram as
barreiras externas relatadas por estes jovens, sendo observada pelos autores a necessidade de melhor conhecimento de fatores internos que possam mediar a prática de atividades físicas.
Considerando as regulações motivacionais dos adolescentes investigados, observa-se que, na amostra, a motivação mais autodeterminada (regulação identificada e motivação intrínseca), apresenta valores mais
altos. Também foi comprovado que as motivações não autodeterminadas (regulação externa e desmotivação)
apresentaram correlação negativa com a satisfação pela prática e não apresentaram correlação com o nível de
atividade física. Estes resultados são semelhantes aos encontrados em estudos fora do país (STANDAGE et al.,
2012) (MORENO; MARTÍNEZ, 2006) (TEIXEIRA et al., 2012) o que remete a necessidade de incentivo destes
estudos na área da educação física, uma vez que foi comprovado que existe uma relação direta entre a motivação intrínseca nas aulas de educação física e o desejo de participar de atividades físicas no futuro.
Em aspectos práticos, os resultados encontrados sugerem que para a adoção de hábitos relacionados
à prática de atividades físicas, os adolescentes precisam ter consciência de sua importância para a própria saúde (regulação identificada), além de um sentimento relacionado ao prazer e satisfação inerente à prática (motivação intrínseca), evitando a sensação de obrigação pela prática na intenção de escapar de punições ou obrigações (regulação externa) e o sentimento de frustração e medo (desmotivação) relacionado à estas atividades.
Estes resultados são semelhantes a outros trabalhos que investigam a relação entre a teoria da autodeterminação e a prática de exercícios físicos e a participação nas aulas de educação física (SILVA et al., 2012)
(VIANA; ANDRADE; MATIAS, 2010). Ressalta-se que a regulação externa e a desmotivação não apresentaram correlação com o nível de atividade física, indicando que as motivações mais autodeterminadas estão
mais relacionadas à prática mais efetiva de atividades físicas (MORENO-MURCIA; HERNÁNDEZ; CERVELLÓ, 2012).
Considerando as análises realizadas, os resultados obtidos confirmam a hipótese formulada, uma
vez que os adolescentes que apresentaram um perfil motivacional mais autodeterminado também apresentaram maior nível de atividade física.
O compromisso com a prática de atividades físicas pode ser determinado pelo perfil motivacional
que a pessoa apresenta, sendo o estilo interpessoal do docente e os mediadores psicológicos algumas das variáveis que podem interferir neste processo. Deci e Ryan (DECI; RYAN, 1991) afirmam que o contexto social
ideal, que favoreça um comportamento mais autodeterminado, é aquele que estimula o desenvolvimento da
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autonomia, uma vez que este é um fator importante que pode influenciar a capacidade da pessoa em prosperar, melhorar seu crescimento pessoal e sua satisfação em relação à ação.
Sendo assim, os motivos que levam os adolescentes a praticar atividades físico-esportivas são determinados por sua percepção de competência e aceitação social, relacionados à autoestima, além de aspectos
relacionados à diversão e satisfação que seriam a consequência da prática.
Outros pesquisadores (HAERENS et al., 2010) (MORENO-MURCIA; HERNÁNDEZ; CERVELLÓ,
2012) também afirmam que adolescentes com um perfil motivacional de pontuações altas em motivação intrínseca e percepção de autonomia para a prática das aulas de educação física, também são mais propensos a
praticar atividade física fora da escola.
As implicações gerais destes conceitos remetem a uma percepção de que não basta incentivar a prática de atividades físicas de maneira simplista. Mas é fundamental que essas experiências sejam significativas
e agradáveis para os praticantes, reforçando sentimentos de competência durante a prática, favorecendo a
autonomia e envolvendo relacionamentos sociais positivos.
Estas atitudes poderão conduzir a uma maior participação em atividades durante as aulas de educação física ou nos momentos de lazer, ressaltando-se que o êxito e o fracasso dos adolescentes vai depender de
processos eficazes de ensino e aprendizagem recebidos e percebidos ao longo da vida (MORENO-MURCIA;
JOSEPH; HERNÁNDEZ, 2013).
Os resultados encontrados reforçam a possível contribuição da educação física escolar na aquisição
de hábitos para a prática de atividades físicas entre os adolescentes, sendo necessário apresentar propostas
pedagógicas que possibilitem a adesão dos adolescentes às aulas, tornando-as ferramentas de estímulo a um
estilo de vida ativo, mesmo fora da escola. A organização e aplicação de atividades que estimulem um perfil
mais autodeterminado para a prática das aulas de educação física é uma necessidade a ser aplicada pelos docentes deste componente curricular.

4 CONCLUSÃO
Como conclusão, os dados desta investigação demonstram que os adolescentes mais autodeterminados (motivação intrínseca e regulação identificada) são os que praticam mais atividade física.
A identificação e a avaliação das dimensões motivacionais nos adolescentes apresentam-se como
ferramentas importantes na compreensão do comportamento humano voltado à adesão à prática de atividades físicas orientadas, podendo auxiliar na implantação de estratégias que estimulem bons comportamentos
relacionados a esta prática.
O docente apresenta-se como mediador, não apenas na seleção de conteúdos, mas na maneira com
que apresentam suas aulas, estimulando a autonomia e satisfação na prática das atividades. Os resultados
encontrados reforçam a contribuição da educação física escolar na aquisição de hábitos para a prática de
atividades físicas entre os adolescentes, sendo necessário apresentar propostas pedagógicas que possibilitem
a adesão dos adolescentes às aulas, tornando-as ferramentas de estímulo a um estilo de vida ativo, mesmo
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fora da escola. Sendo assim, a organização e aplicação de atividades que estimulem o apoio à autonomia nos
adolescentes, bem como um perfil mais autodeterminado e o aumento da satisfação em praticar as aulas de
educação física é uma necessidade a ser aplicada pelos docentes deste componente curricular.
Algumas sugestões de estratégias para auxiliar os professores a alcançar a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos seus estudantes podem ser observadas, considerando: a necessidade de estímulo ao progresso e esforço pessoal, superação de metas, dar reforço positivo ao longo das aulas, permitir
a participação dos estudantes na tomada de decisões, promover relações sociais positivas e valorização do
outro. Sugere-se que outros estudos sejam realizados para avaliar a implantação de estratégias motivacionais
durante as aulas de educação física, e seus efetivos na satisfação das necessidades psicológicas básicas, perfil
motivacional e satisfação com a prática da atividade física.
Como possíveis limitações desta investigação, destaca-se que são necessários mais estudos sobre
este tema considerando diferentes faixas etárias, na intenção de esclarecer as possíveis diferenças encontradas
em outras etapas de ensino da educação física escolar. Em futuras investigações, parece também ser importante considerar as diferenças entre os sexos, além de implantação de estudos longitudinais, para comprovar
efetivamente se estes adolescentes que apresentam características mais autodeterminadas continuam sendo
adultos mais ativos fisicamente, mais motivados intrinsecamente, considerando as necessidades psicológicas
básicas.
Finalmente, esta investigação fornece dados que servem de subsídios para repercutir mudanças e
melhorias sobre a realidade dos adolescentes, servindo de ferramenta aos profissionais envolvidos, desde a
gestão até a aplicação destes conhecimentos na escola, contribuindo na soma de informações sobre os fenômenos que envolvem os fatores motivacionais, suas orientações e a prática de atividade física entre os adolescentes.
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RESUMO
Ao investigarmos a saúde do trabalhador precisamos considerar, além das atividades laborais, a prática de atividades físicas e os hábitos saudáveis como objeto de estudo. O objetivo deste estudo foi identificar o nível de
atividade física e o perfil do estilo de vida dos profissionais que atuam na área de Promoção da Saúde e Bem-Estar do Serviço Social da Indústria (SESI), Regional Oeste. Foram investigados 42 trabalhadores (11 homens
e 31 mulheres) sendo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de Educação Física,
odontólogos, psicólogas, técnicos de enfermagem, auxiliares de odontologia, estagiários e recepcionistas. O
instrumento utilizado para identificar o nível de atividade física foi o Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ) em sua versão curta e o Perfil do Estilo de Vida Individual: Pentáculo do Bem-Estar foi utilizado
para investigar o estilo de vida dos trabalhadores. A coleta dos dados se realizou por meio de formulários
eletrônicos do Google Docs. Os resultados obtidos mostram que quanto ao nível de atividade física, os indivíduos foram classificados como ativos, segundo o gênero (76,2%), a formação acadêmica (79,4%) e o grau de
escolaridade (76,2%). Quando ao estilo de vida do grupo, os componentes nutrição, comportamento preventivo e relacionamento apresentaram resultados positivos. Os níveis de atividade física encontrados entre os
trabalhadores podem ser considerados satisfatórios, mas isso não significa que a prática regular de atividade
física faça parte de seus estilos de vida.
Palavras-chave: Estilo de Vida. Atividade física. Promoção da saúde. Qualidade de vida. Saúde do Trabalhador.
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1 INTRODUÇÃO
Os temas saúde, bem-estar e qualidade de vida no contexto do trabalho vêm ganhando cada vez
mais espaço (NAHAS, 2010). Para o autor, o ambiente e as condições de trabalho têm influência na saúde
geral e na qualidade de vida de todos os indivíduos, enfatizando a necessidade de se adequar o ambiente de
trabalho ao trabalhador, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de seus integrantes. Fogaça, Carvalho
e Nogueira-Martins (2010) entendem que a qualidade de vida pode se tornar um mediador entre o campo da
saúde e do trabalho, desenvolvendo intervenções que promovam o bem-estar organizacional.
De acordo com Sato (2002), a forma como é organizado o processo de trabalho e seu cotidiano, os
modos de se trabalhar, de se relacionar, de lidar com o tempo, com o espaço e com os equipamentos são danosos à saúde. Para Fogaça, Carvalho e Nogueira-Martins (2010), o homem interage na sociedade produtiva por
meio do trabalho, parte integrante e essencial de sua vida. Dependendo da forma como está sendo executado
pode gerar fatores desgastantes e potencializadores dos processos saúde-doença.
A Epidemiologia é a ciência que estuda os fenômenos da saúde-doença e seus determinantes em
grupos da população, proporcionando uma visão da frequência, distribuição e tipos de doença da humanidade em diferentes épocas e pontos da superfície da terra, relacionando também ao estilo de vida da população
(PEREIRA, 1995). Ainda, segundo o autor, transição epidemiológica é a redução da morbidade e mortalidade
por doenças infecciosas, passando a existir um predomínio das doenças crônico-degenerativas, de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna.
De acordo com Pitanga (2004), a relação entre epidemiologia e atividade física tem início na era
epidemiológica das doenças crônico-degenerativas, em que, por exemplo, o sedentarismo aparece como fator
determinante de agravos à saúde, ocorrendo a inversão das causas de morte de doenças infecciosas para doenças cardiovasculares.
O hábito de não realizar com regularidade atividades físicas é uma condição que está associada ao
desenvolvimento de doenças, como diabetes, infarto do miocárdio, doença arterial coronariana, câncer e obesidade (FONTES; VIANNA, 2009). A atividade física, como opção de lazer, pode ter efeitos benéficos tanto
para a saúde física quanto mental (NAHAS, 2010), sendo definida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso, incluindo
atividades ocupacionais, da vida diária e as atividades de lazer (CASPERSEN, 1985 apud NAHAS, 2010, p. 46).
A prática regular de atividades físicas passa pela adoção de hábitos saudáveis e refletem uma mudança no estilo de vida das pessoas. Para Nahas (2010), o estilo de vida é fundamental na promoção da saúde
e redução da mortalidade por todas as causas. Segundo o autor, os maiores riscos para a saúde têm origem no
próprio comportamento individual, resultado da informação e da vontade da pessoa, das oportunidades e das
barreiras presentes na realidade social.
Ainda, segundo Nahas (2010), o estilo de vida corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, valores e das pessoas, sendo que estas ações têm influência na saúde e qualidade de vida dos
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indivíduos. Para ele, a inatividade física representa uma causa importante de debilidade, de qualidade de vida
reduzida e morte prematura, principalmente, em países industrializados.
Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo identificar o nível de atividade física e perfil do
estilo de vida dos profissionais que atuam na área de Promoção da Saúde e Bem-Estar do Serviço Social da Indústria (SESI), Regional Oeste do estado de Santa Catarina, Brasil, pois se pressupõe que a maneira como uma
pessoa vive em relação à prática de atividades físicas, atividades de lazer e seus hábitos alimentares, podem
interferir em sua qualidade de vida, influenciando também na prática das atividades laborais do indivíduo.

2 MÉTODO
Trata se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, pois possibilita uma análise direta dos dados e se
utiliza de instrumentos estruturados, verificando a incidência e distribuição dos fenômenos de determinada
área (GIL, 2008).
O Serviço Social da Indústria (SESI), Regional Oeste do estado de Santa Catarina, Brasil, conta com
duas Unidades de Operação Social (UOS) em Joaçaba e Concórdia, abrangendo 32 munícipios. O SESI presta
serviços aos trabalhadores da indústria e seus dependentes nas áreas de Educação, Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Promoção de Saúde e Bem-Estar (PSBE), Farmácia e Serviços de Alimentação e Nutrição.
Os investigados foram trabalhadores da área da Promoção da Saúde e Bem-Estar (PSBE), que atuam
diretamente na promoção da saúde do trabalhador da indústria. A área (PSBE) é composta por 88 (oitenta e
oito) colaboradores, da qual fazem parte médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de educação física, odontólogos, psicólogas, técnicos de enfermagem, auxiliares de odontologia, estagiários de educação física e recepcionistas.
Por meio de questionários enviados por e-mail, todos os colaboradores da área foram convidados a participar da pesquisa, no entanto, participaram somente 42 (quarenta e dois) indivíduos. A seleção da amostra teve
como critério a adesão dos indivíduos à pesquisa, ou seja, todos os respondentes foram incluídos neste estudo.
Para identificar os dados sociodemográficos e econômicos, foi utilizado um questionário elaborado pelo
autor que bordou questões sobre idade, sexo, nível de instrução, formação, ocupação, jornada de trabalho e renda.
Utilizou-se como instrumento para identificar o nível de atividade física o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua versão curta (IPAQ, 2004). O instrumento contém oito questões
relacionadas à frequência de dias por semana e à duração (tempo por dia) da realização de atividades físicas
moderadas, vigorosas e da caminhada, tendo como referência a última semana.
Para identificar o estilo de vida o instrumento utilizado foi o Perfil do Estilo de Vida Individual: Pentáculo do Bem-Estar, proposto por Nahas, Barros e Francalacci (2000). É um instrumento composto por quinze
questões, que abordam cinco componentes fundamentais do estilo de vida das pessoas, nutrição, atividade
física, comportamento preventivo, relacionamentos e controle do estresse.
A pesquisa foi realizada no mês de abril de 2015. A coleta dos dados se realizou por meio de formulário
eletrônico no Google Docs, uma ferramenta que possibilita criar, editar e compartilhar documentos de texto por meio
da internet, haja vista otimização do tempo, a necessidade de retorno breve e a agilidade para tabulação dos dados.
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Os colaboradores, após o recebimento do formulário tiveram um prazo de sete dias para retorno dos
questionários. Após este período, eles foram reencaminhados pela segunda vez e novamente ao final de sete
dias, foram reenviados para que um número maior de participantes fosse atingido. Dessa forma, a coleta de
dados realizou-se durante 21 (vinte e um) dias do referido mês, totalizando 42 respondentes.
Os dados foram analisados e tabulados em variáveis categóricas (frequência absoluta e relativa) e numéricas (média e desvio padrão), em planilha eletrônica no programa estatístico Microsoft Excel versão 2010.
As informações referentes ao nível de atividade física (IPAQ, 2004) foram categorizadas em indivíduos ativos e inativos, sendo considerados ativos aqueles que realizaram 150 minutos ou mais de atividades
físicas na semana e inativos aqueles que não realizaram pelo menos 150 minutos de atividades na semana
(MIELKE et al., 2015), considerando-se atividades intensas, moderadas e de caminhada. As variáveis relacionadas ao nível de atividade física foram interpretadas segundo gênero, jornada de trabalho, ocupação, grau de
escolaridade e formação acadêmica.
Quanto ao estilo de vida, os dados foram interpretados coletivamente. Cada componente apresenta
escores que variam de 0 a 3, onde zero (0) representa nunca fazer parte do estilo, um (1) raramente corresponde
ao comportamento, dois (2) quase sempre verdadeiro no comportamento e três (3) sempre faz parte do estilo
de vida dos investigados manter hábitos saudáveis relacionados à nutrição, atividade física, comportamento
preventivo, relacionamento e controle do estresse. Os escores zero (0) e um (1) indicam um comportamento
negativo e os escores dois (2) e três (3) representam um comportamento positivo.

3 RESULTADOS
Foram investigados 42 (quarenta e dois) trabalhadores da área da Promoção da Saúde e Bem-Estar
do SESI – Regional Oeste. Destes 26% eram do gênero masculino e 73,8% do gênero feminino (Tabela 1). A
média de idade entre os homens foi de 35,09 ± 6,54 anos e entre as mulheres 31,45 ±7,04 anos.
Tabela 1 – Classificação do nível de atividade física dos profissionais da área da saúde do SESI por gênero, Joaçaba (2016)
Gênero

Ativo

Inativo

Masculino (n 11)

81,8% (n 09)

18,2% (n 02)

Feminino (n 31)

74,2% (n 23)

25,8% (n 08)

Total (n 42)

76,2% (n 32)

23,8% (n 10)

Fonte: os autores.

A Tabela 1 demonstra que do total de investigados foram classificados como ativos 76,2% e como
inativos 23,8%. Quanto à classificação, segundo o gênero, pode-se observar que tanto homens (81,8%) quanto
mulheres (74,2%) tiveram maior concentração na classificação ativa. Houve uma menor incidência de homens
(18,2%) classificados como inativos em relação às mulheres (25,8%). Dessa forma, identificou-se maior prevalência de atividade física entre os homens.
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Corroborando com o presente estudo, Silva et al. (2007) também encontraram maior prevalência de indivíduos ativos entre os homens do que em relação às mulheres. Ainda, segundo o autor, a maior prevalência de indivíduos inativos foi entre as mulheres. Cabe ressaltar que o referido estudo avaliou estudantes de graduação das áreas
da saúde e biológicas. Estudo de Savio et al. (2008), a respeito do nível de atividade física referente ao sexo, renda e
escolaridade em trabalhadores, observou que a prevalência do sedentarismo era maior entre as mulheres do que entre
os homens. A prevalência de inatividade física observada nestes estudos, entre as mulheres, pode estar relacionada às
atividades da vida diária e à função que lhes foi atribuída ao longo dos anos, como dona de casa, além do fato de os
homens se distanciarem das funções do lar, possibilitando-lhes maior acesso a atividades que os satisfaçam.
Tabela 2 – Dados sócio demográficos e atividades laborais dos profissionais da área da saúde do SESI, Joaçaba (2016) (continua)
Variável

n

(%)

Ativos

Inativos

Até 10 horas semanais

-

-

-

-

Até 20 horas semanais

02

4,8

2,4% (n 01)

2,38% (n 01)

Até 30 horas semanais

10

23,8

14,3% (n 06)

9,52% (n 04)

Até 40 horas semanais

18

42,8

38,1% (n 16)

4,76% (n 02)

Até 50 horas semanais

07

16,6

14,3% (n 06)

2,38% (n 01)

Até 60 horas semanais

05

11,9

7,1% (n 03)

4,76% (n 02)

76,2% (n 32)

23,8% (n 10)

Jornada de trabalho

Total
Ocupação
Supervisor

07

16,6

11,9% (n 05)

4,8% (n 02)

Orientador de atividades

13

30,9

28,5% (n 12)

2,4% (n 01)

Dentista

06

14,3

9,5% (n 04)

4,8% (n 02)

Médico

02

4,7

2,4% (n 01)

2,4% (n 01)

Nutricionista

01

2,4

2,4% (n 01)

-

Psicólogo

01

2,4

2,4% (n 01)

-

Fisioterapeuta

01

2,4

-

2,4% (n 01)

Técnico enfermagem

03

7,1

2,4% (n 01)

4,8% (n 02)

Auxiliar de saúde bucal

04

9,5

9,5% (n 04)

-

Secretaria

03

7,1

4,8% (n 02)

2,4% (n 01)

Estagiário

01

2,4

2,4% (n 01)

-

76,2% (n 32)

28,8% (n 10)

Total
Grau de escolaridade
Especialização

22

53,4

72,7% (n 16)

27,3% (n 06)

Superior completo

12

28,6

91,7% (n 11)

8,3% (n 01)

Superior andamento

04

9,5

75% (n 03)

25% (n 01)

Ensino médio

04

9,5

50% (n 02)

50% (n 02)

76,2% (n 32)

23,8% (n 10)

Total
Formação acadêmica
Educação Física

19

45,2

84,2% (n 16)

15,8% (n 03)

Odontologia

07

16,6

71,4% (n 05)

28,6% (n 02)

Medicina

02

4,7

50% (n 01)

50% (n 01)

Nutrição

01

2,4

100% (n 01)

-

Psicologia

01

2,4

100% (n 01)

-

Fisioterapia

01

2,4

-

100% (n 01)

Assistência Social

01

2,4

100% (n 01)

-

Comunicação Social

01

2,4

100% (n 01)

-

Técnico Ambiental

01

2,4

100% (n 01)

-

79,4% (n 27)

20,6% (n 07)

Total
Fonte: os autores.
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Em relação à ocupação dos trabalhadores (Tabela 2), observou-se que a área PSBE possuía equipe
multidisciplinar, com destaque para os Orientadores de Atividades Físicas (30,9%), formada por profissionais
de Educação Física, que totalizam 45,2% dos colaboradores da área. A maior demanda por profissionais formados em Educação Física está associada diretamente com as características e os serviços oferecidos pela área.
Quanto à classificação do nível de atividade física relacionado à formação acadêmica (Tabela 2),
observa-se que somente 1 indivíduo formado em Fisioterapia não foi classificado como ativo. Os indivíduos
graduados em Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Comunicação Social e Tecnologia e Gestão Ambiental
foram classificados somente como ativos. Do total dos indivíduos, quando separados pela formação acadêmica, 79,4% eram ativos e 20,6% eram inativos.
Em pesquisa realizada com estudantes da área da Saúde, Marcondelli et al. (2008) identificaram um
nível elevado de sedentarismo (65,5%) entre os estudantes, exceto entre os de Educação Física. Em estudo com
estudantes universitários, observou-se que a menor prevalência de baixo nível de atividade física (19,7%) foi
entre os acadêmicos da área de Ciências da Saúde e a maior prevalência (45,5%) foi entre os alunos da área das
Ciências Humanas Aplicadas (FONTES; VIANNA, 2009). Os resultados destes estudos e do presente trabalho
dão indícios de que o conhecimento e a formação acadêmica não são suficientes para garantir melhores níveis
de atividade física ou para praticá-la de forma regular.
No que se refere à classificação dos indivíduos segundo o grau de escolaridade e o nível de atividade
física, para aqueles que possuem curso superior completo, 91,7% foram classificados como ativos. O maior índice de sujeitos inativos (50%) foi encontrado entre os que possuem ensino médio completo e o menor índice
(8,3%) está relacionado com os que possuem curso superior completo (Tabela 2).
Siqueira et al. (2009) observaram em seu estudo na Região Nordeste que a prevalência de sedentários
entre os profissionais da área da saúde esteve associada à escolaridade, com maior taxa de sedentarismo entre
os profissionais pós-graduados. Em pesquisa anterior realizada por Siqueira et al. (2008), com adultos e idosos
residentes em áreas de abrangência de unidades básicas de saúde, a escolaridade não se mostrou associada ao
sedentarismo em adultos.
Savio et al. (2008) observaram que quanto a maior a renda e o nível de escolaridade dos trabalhadores, menor a frequência do nível de atividade física. Já em estudo realizado no município de Joaçaba (SC),
quanto ao nível de atividade física e fatores associados (BARETTA; BARETTA; PERES, 2007), observou-se que
a inatividade física esteve associada positivamente em indivíduos com oito anos ou mais anos de estudos. As
informações obtidas na literatura e na presente pesquisa sugerem que o indivíduo que possui grau de escolaridade maior nem sempre é mais ativo fisicamente, ou seja, possuir curso de especialização não significa que
o indivíduo possua maior nível de atividade física.
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Tabela 3 – Perfil do estilo de vida dos profissionais da área da saúde do SESI, Joaçaba (2016)

(continua)

Nunca

Raramente

Quase sempre

Sempre

(negativo)

(negativo)

(positivo)

(positivo)

A) Frutas e verduras

7,1% (n 03)

35,8% (n 15)

50% (n 21)

7,1% (n 03)

B) Alimentos gordurosos

2,4% (n 01)

28,6% (n 12)

57,1% (n 24)

11,9% (n 05)

C) 4 a 5 refeições variadas

11,9% (n 05)

28,6% (n 12)

30,9% (n 13)

28,6% (n 12)

D) 30 min. de atividades

19% (n 08)

38,1% (n 16)

26,2% (n 11)

16,7% (n 07)

E) 2 vezes por semana

11,9% (n 05)

28,6% (n 12)

23,8% (n 10)

35,7% (n 15)

F) Caminha ou pedala

11,9% (n 05)

14,3% (n 06)

50% (n 21)

23,8% (n 10)

G) Pressão arterial e nível de
colesterol

-

7,1% (n 03)

40,5% (n 17)

52,4% (n 22)

H) Fumo e álcool

23,8% (n 10)

19% (n 08)

14,3% (n 06)

42,9% (n 18)

I) Normas de trânsito

-

-

16,7% (n 07)

83,3% (n 35)

J) Cultiva amigos

-

-

40,5% (n 17)

59,5% (n 25)

K) Lazer com amigos

-

28,6% (n 12)

40,5% (n 17)

30,9% (n 13)

L) Ativo na comunidade

-

40,5% (n 17)

47,6% (n 20)

11,9% (n 05)

M) 5 min. para relaxar

2,4% (n 01)

30,9% (n 13)

30,9% (n 13)

35,7% (n 15)

N) Discussão contrariado

-

35,7% (n 15)

50% (n 21)

14,3% (n 06)

O) Tempo, trabalho e lazer

7,2% (n 03)

38,1% (n 16)

45,2% (n 19)

9,5% (n 04)

Componente
Nutrição

Atividade física

Comportamento preventivo

Relacionamento

Controle do estresse

Fonte: os autores.

Quanto ao estilo de vida (Tabela 3), no que se refere ao componente nutrição, 50% relataram incluir
quase sempre em suas refeições diárias frutas e verduras. Relataram nunca evitar ingerir alimentos gordurosos somente 2,4% e 57,1% quase sempre evitam a ingestão de alimentos gordurosos. Questionados a respeito
do número de refeições variadas (4 a 5 refeições) ao dia, 28,6% apresentaram escore positivo, sempre fazendo
parte do seu estilo de vida.
Em estudo com trabalhadores do SESI São Paulo, Geraldes et al. (2010) identificaram escores negativos quanto à prática de realizar 4 a 5 refeições variadas e ingestão de frutas e verduras (61%). Quanto a evitar
a ingestão de alimentos gordurosos, o mesmo estudo também identificou escores negativos (52%). Timossi et
al. (2008), em pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho, identificaram um perfil negativo quanto à nutrição. Neste aspecto, o presente estudo aponta resultados positivos no que se refere ao componente nutrição,
isto pode ter ocorrido em virtude de os investigados conhecerem os benefícios de se manter uma alimentação
saudável e as desvantagens de uma alimentação desregrada, bem como as constantes ações desenvolvidas
neste aspecto na empresa (SESI).
Analisando o componente atividade física, observou-se que nas classificações nunca (19%) e raramente (38,1%) os investigados praticavam 30 minutos de atividades físicas moderadas ou intensas, de forma
contínua ou acumulada 5 ou mais dias na semana, e ao analisarmos também as classificações quase sempre
(26,2%) e sempre (16,7%), identificaram-se índices negativos quanto à prática de atividades físicas regular
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5 ou mais dias na semana. Em relação aos itens “E” e “F” identificou-se um comportamento positivo neste
componente.
No estudo de Timossi et al. (2008) com servidores públicos federais, 78% da amostra apresentou
escores negativos no componente atividade física. Nunes (2013), observou uma baixa adesão à prática de
atividades físicas, onde 47% da amostra apresentou um comportamento categorizado como indesejável. Já
o estudo de Geraldes et al. (2010) encontrou escores positivos (52%), embora apenas dois pontos percentuais
acima da média, quanto ao hábito de praticar atividade física regular. Neste estudo e, na literatura, observa-se
que é imprescindível se identificar possíveis barreiras para a prática de atividade física regular. Os aspectos
que envolvem os resultados encontrados no componente atividade física em relação ao componente nutrição
talvez estejam na facilidade com que se mudam hábitos alimentares, diferentemente da adesão à prática
regular de atividades físicas.
O componente comportamento preventivo apresentou-se positivamente em todos os itens (G, H e
I). Dos investigados, a maioria (92,9%) conhece e controla os níveis de colesterol e pressão arterial, 57,2% não
fumam ou ingerem álcool com moderação e 100% dos sujeitos fazem uso do cinto de segurança e respeitam as
normas de trânsito (Tabela 3).
Corroborando com esta pesquisa, Geraldes et al. (2010) encontraram dados positivos referentes às
normas de trânsito e ao uso de álcool e fumo, apontando para um comportamento preventivo adequado dos
investigados. Both et al. (2010), em estudo com professores de Educação Física, também constataram comportamento positivo neste componente. O grau de escolaridade, bem como a formação e a área de atuação dos
indivíduos pode ter contribuído positivamente para os índices encontrados, em que pese isto não refletiu em
outros componentes.
Quanto ao componente relacionamento (Tabela 5), este se apresentou positivamente, com escores
acima de 40% na classificação quase sempre. Assim, identificou-se fazer parte do estilo de vida dos investigados manter relacionamentos saudáveis. Comportamentos positivos no que se refere ao relacionamento também foram apontados por Timossi et al. (2008), Both et al. (2010) e Geraldes et al. (2010) em seus estudos. Para
este componente se apresentar positivamente, pode ter contribuído o fato de se tratar de municípios de pequeno porte, o que propicia a população se conhecer e estabelecer relações sociais e profissionais mais próximas.
Em se tratando do componente controle do estresse, relataram nunca reservar 5 minutos para relaxar
2,4% dos indivíduos e não equilibram o tempo dedicado ao trabalho com o lazer, 7,1%. A classificação quase
sempre apresentou índices (30,9%, 50% e 45,2%) superiores às classificações raramente e sempre nos três itens
M, N e O, respectivamente. No entanto, cabe salientar que a classificação raramente mostrou-se com índices elevados, demostrando que dificilmente os investigados conseguem reservar tempo para relaxar (30,9%),
manter uma discussão sem alterar-se (35,7%) e equilibrar o tempo entre o trabalho e o lazer (38,1%) (Tabela 5).
Nunes (2013), em estudo com enfermeiros de um Hospital público do Recife (PE) observou que 43,2%
da amostra possuíam dificuldades em controlar o estresse, apresentando um comportamento negativo. Vindo de
encontro ao presente estudo, Timossi et al. (2008) encontraram resultados positivos para o controle do estresse
em sua investigação sobre estilo e qualidade de vida no trabalho de servidores públicos federal. Os índices posi156
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tivos encontrados nesta pesquisa e no estudo de Timossi et al. (2008) em relação à pesquisa realizada por Nunes
(2013) podem ter ocorrido devido às populações objeto de pesquisa e as características laborais dos investigados.
O componente relacionamento pode ter influenciado nos resultados quanto ao controle do estresse.

5 CONCLUSÃO
No que se refere ao nível de atividade física, este estudo nos possibilitou identificar que quanto ao
gênero, formação acadêmica e grau de escolaridade, os sujeitos da área PSBE do SESI, em sua maioria, foram
considerados ativos, no entanto, isto não significa que a prática de atividades físicas regulares faça parte do
estilo de vida deles.
Quanto à investigação relacionada ao estilo de vida, os componentes atividade física e controle do
estresse, embora com índices satisfatórios, merecem ser acompanhados em virtude da forma como os resultados se distribuíram. No que diz respeito aos componentes nutrição, comportamento preventivo e relacionamentos, os resultados apontam para um estilo de vida desejável, mostrando índices elevados. É preciso
identificar quais as barreiras para que estes colaboradores não pratiquem atividade física regular e o que não
os permite manter o controle do estresse.
Além de proporcionar a mudança de comportamentos aos trabalhadores da indústria, os profissionais da área de Promoção da Saúde e Bem-Estar do SESI precisam estar estimulados e aptos a mudar seu
comportamento. Sugere-se que outras investigações sejam realizadas com amostras maiores e com os colaboradores em geral, para que seja possível acompanhar os níveis de atividade física, barreiras para prática e
identificar hábitos saudáveis destes trabalhadores.
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RESUMO
Um amplo desenvolvimento motor é essencial para que os escolares tenham contato com o meio a fim de adquirir independência e aprimorar sua capacidade intelectual. Desse modo, esta pesquisa objetivou investigar
o desenvolvimento motor de escolares com 9 e 10 anos de um município do meio-oeste catarinense, dados
estes obtidos por meio da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) desenvolvida por Rosa Neto (2002). O
estudo caracterizou-se como pesquisa aplicada descritiva, transversal e de cunho quantitativo; participaram
da pesquisa 56 escolares, sendo 26 da escola pública e 30 da escola particular. Os dados obtidos demonstraram
que quanto ao nível de desenvolvimento motor dos escolares avaliados ambas as escolas apresentam bons
índices de normalidade quando comparados com a idade nas variáveis motricidade fina e global, equilíbrio,
organização espacial e temporal. Somente o esquema corporal em ambas as escolas apresentaram maiores
índices de inferioridade em relação à idade; quanto à lateralidade a dominância foi do lado direito, classificando como destro completo. De acordo com a pesquisa pode-se concluir que os escolares apresentam bom
desenvolvimento motor, porém na variável esquema corporal existe a necessidade de ajustes para melhorar o
seu desempenho entre escolares da rede pública e particular.
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1 INTRODUÇÃO
Um amplo desenvolvimento motor é essencial para que a criança adquira e aprimore sua capacidade
intelectual. Rosa Neto et al. (2010, p. 423) afirmam que “[...] ao conquistar um bom controle motor, a criança estará construindo as noções básicas para o seu desenvolvimento intelectual.” Complementando, Medina, Rosa
e Marques (2006, p. 108) mencionam que as dificuldades apresentadas na realização de atividades motoras
podem repercutir negativamente no desempenho escolar de muitas crianças.
A atividade motora é importante no desenvolvimento global da criança, pois desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior, adquirindo independência. É por meio de seu corpo que a criança
entra em contato com o mundo, adquire experiências e as noções básicas para seu desenvolvimento intelectual
(ROSA NETO, 2002, p. 12).
Para Santos, Dantas e Oliveira (2004, p. 33), o desenvolvimento motor na infância caracteriza-se por uma
ampla aquisição de habilidades motoras, que possibilitam à criança o domínio do seu corpo em diferentes posturas, a locomoção pelo meio ambiente de variadas formas e a manipulação de diversos objetos e instrumentos. Rosa
Neto (2002) define como elementos básicos do desenvolvimento motor a motricidade fina e global, o equilíbrio, o
esquema corporal, a organização espacial e temporal e a lateralidade, elementos essenciais para vivermos e operarmos em nosso meio, adquirindo experiências, conhecimento e habilidades.
Ao iniciar o ensino escolar, Longhi e Basei (2010, p. 1) afirmam que a criança já possui um repertório
de experiências de movimento adquiridas ao longo do seu desenvolvimento, no entanto, estas experiências
precisam ser organizadas e aprimoradas para a aquisição de movimentos mais complexos, portanto, os autores
acreditam que é de grande importância trabalhar na Educação Infantil o desenvolvimento motor da criança.
A Educação Física, como matéria essencial no ensino de crianças e adolescentes, tem essa possibilidade de contemplar aspectos referentes ao desenvolvimento motor, associado à exploração e busca de conhecimento do próprio corpo no tempo e no espaço (MEDINA; ROSA; MARQUES, 2006, p. 110). Complementando, Guimarães (2013, p. 9) menciona que a aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados, é na
interação com o meio social e físico que a criança passa a se desenvolver de forma mais abrangente e eficiente
e a Educação Física proporciona às crianças uma diversidade de experiências, nas quais elas podem criar,
inventar, descobrir novos movimentos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Assim,
este trabalho teve como objetivo Investigar o desenvolvimento motor de escolares com 9 e 10 de um município
da região Meio-Oeste Catarinense.

2 MÉTODO
O estudo caracterizou-se como pesquisa aplicada descritiva, transversal e de cunho quantitativo. A
amostra foi composta por duas turmas de escolares com idade entre 09 e 10 anos, de ambos os sexos, sendo
uma da rede pública e outra da rede privada de ensino de um município da região Meio-Oeste Catarinense.
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As escolas tiveram como critério de seleção a intencionalidade, para a seleção dos alunos foi utilizada como
critério a escolaridade dos alunos que estejam frequentando o quarto ano em 2015.
Para a obtenção dos objetivos propostos foi aplicada a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) desenvolvida por Rosa Neto (2002) em 56 escolares, sendo 26 da escola pública e 30 da escola particular, durante
as aulas de Educação Física. Foram mensuradas as seguintes variáveis: motricidade fina e global, equilíbrio,
esquema corporal, organização espacial e temporal e lateralidade. A coleta de dados foi realizada em três períodos, os sete testes foram aplicados individualmente com cada escolar, contando com a ajuda de uma colega
para a sua aplicação; na escola pública os testes foram aplicados na área de convivência e na escola particular
em uma sala separada.
Para o tratamento estatístico foi utilizada a estatística descritiva por meio de tabelas com média,
desvio padrão e frequência.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação dos testes da escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto (2002) foi possível
obter os dados necessários para a avaliação do nível de desenvolvimento motor de escolares de 9 e 10 anos, os
quais serão analisados e discutidos a seguir.
Tabela 1 – Resultados médios em meses das variáveis avaliadas com escolares da rede particular e pública de ensino
Variáveis
Idade
Motricidade fina
Motricidade global
Equilíbrio
Esquema corporal
Organização espacial
Organização temporal
Fonte: os autores.

Escola particular
116,3
128 ± 9,1
129,6 ± 7,3
128,4 ± 12,3
112,4 ± 12
130 ± 11
117,2 ± 13,6

Escola pública
112,8
126,5 ± 8,5
125,1 ± 11,3
126 ± 9,1
108 ± 17
120,5 ± 16,1
120,05 ± 11,5

Percebe-se, na Tabela 1 que os escolares da escola particular apresentam uma média de idade expressa em meses com 116,3, resultado este maior do que os alunos da escola pública, com 112,8 meses, fato este que
pode ser justificado pela quantidade de alunos avaliados em cada escola.
Quanto ao nível de desenvolvimento dos escolares avaliados percebe-se que tanto na escola particular quanto na escola pública apresentam bons índices de desenvolvimento quando comparados com a idade
nas variáveis motricidade fina e global, equilíbrio, organização espacial e temporal, sendo que a escola particular teve melhor desempenho na variável organização espacial com a média de 130 ± 11 meses e a escola
pública na variável motricidade fina com 126,5 ± 8,5 meses, ficando somente o esquema corporal em ambas as
escolas com desenvolvimento abaixo em relação à idade.
Já Santos e Ferreira (2009), em sua pesquisa com crianças de 10 anos de idade obtiveram os seguintes
resultados: escolares da escola pública apresentaram melhor desempenho na motricidade da organização temporal e espacial e o pior desempenho na motricidade fina e no equilíbrio, em relação aos escolares da escola
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privada houve melhor desempenho na motricidade da organização temporal e espacial e pior na motricidade
global e esquema corporal, porém, todos se encontram dentro da normalidade.
Uma pesquisa realizada por Medina-Papts e Marques (2010), com crianças de 8 a 10 anos de idade
da rede pública de ensino com dificuldades de aprendizagem demonstrou menor idade motora no teste de
organização espacial em crianças com 9 anos, já o grupo de 10 anos demonstrou valores de idade motora,
significativamente, inferiores à idade cronológica, em todos os componentes da motricidade, com exceção do
teste de motricidade global. As menores idades motoras encontradas foram nos testes de esquema corporal e
organização espacial.
Tabela 2 – Classificação das variáveis: motricidade fina e global de escolares da rede pública e particular de ensino
Variável
Muito inferior
Inferior
Normal baixo
Normal médio
Normal alto
Superior
Fonte: os autores.

Motricidade fina
Pública
n
%
6
23,08
6
23,08
14
53,85

Particular
n
8
2
20

%
26,67
6,67
66,67

Motricidade global
Pública
n
%
1
3,85
4
15,38
10
38,46
11
42,31

Particular
n
3
6
21

%
10
20
70

A Tabela 2 expõe quanto à classificação das variáveis motricidade fina e global. A motricidade fina,
segundo Fernandes, Nogueira e Martinez (2008), compreende a fase de movimentos simples, como agarrar ou
pegar algum objeto, é o movimento guiado pela visão. Percebe-se, em relação a essa variável que em ambas
as escolas o maior percentual de desenvolvimento dos alunos está na classificação de nível superior, sendo
53,85% (n:14), na escola pública e 66,67% (n:20), na escola particular. Isso indica que mais da metade dos alunos avaliados em cada escola apresenta esta classificação e os demais estão dentro da normalidade para sua
faixa etária, não encontrando nenhum resultado inferior à média quanto a essa variável.
Já a motricidade global é caracterizada pelo controle de si, ou seja, o controle sobre os movimentos
executados (ROSA NETO, 2002, p. 17); nesta variável, em ambas as escolas também o maior percentual de
desenvolvimento dos alunos é nível superior, porém há uma discrepância de percentual, sendo 42,31% (n:11)
na escola pública e 70% (n:21) na escola particular. Os demais se encontram dentro da normalidade para sua
idade, apenas na escola pública um aluno não conseguiu atingir a normalidade para sua idade, ficando na
classificação de nível inferior.
Uma pesquisa realizada por Brêtas et al. (2005), com crianças de 6 a 10 anos de uma escola pública de
São Paulo, demonstrou que a população estudada apresentou bom desempenho nas atividades relacionadas à
função motora fina, no entanto apresentaram dificuldades em uma atividade específica, observando, de modo
geral, lentidão, rigidez nos movimentos, ausência de disponibilidade e sincinesias bucais, demonstrando certa
imaturidade da motricidade fina e das dissociações da mão, denotando carência de ordem instrumental. Já
em relação à motricidade global ou grosseira apresentaram bom desempenho, tendo mais dificuldades na
atividade de pular corda.
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Tabela 3 – Classificação das variáveis, organização espacial e temporal de escolares da rede pública e particular de ensino
Variável
Muito inferior
Inferior
Normal baixo
Normal médio
Normal alto
Superior
Fonte: os autores.

Organização espacial
Pública
n
%
1
3,85
3
11,54
7
26,92
5
19,23
10
38,46

Particular
n
1
5
24

%
3,33
16,67
80

Organização temporal
Pública
n
%
2
7,69
2
7,69
7
26,92
7
26,92

Particular
n
2
2
15
6

%
6,67
6,67
50
20

Quanto à organização espacial, Silveira (2009, p. 1) define como “[...] a capacidade de situar-se, orientar-se e movimentar-se em um espaço, tendo sempre como referência a própria pessoa e é adquirido a partir
do corpo da própria pessoa.” Pode-se observar na Tabela 3 que o maior percentual de escolares da escola
pública encontra-se dentro da normalidade 57,69% (n:15), já na escola particular o maior percentual foi na
classificação superior: 80% (n:24). Vale mencionar que em ambas as escolas uma pessoa não teve bom desempenho quanto à variável, apresentando classificação muito inferior. Em uma pesquisa realizada por Silva e
Dounis (2014, p. 68) com escolares com baixo rendimento escolar de 9 a 11 anos constatou-se que as principais
dificuldades encontradas nas crianças de 10 e 11 anos foram nos componentes: “organização espacial”, no qual
o perfil foi classificado como “muito inferior“, com 77,7% e 69,5%, respectivamente.
No que diz respeito à organização temporal, Souza, Urzêda e Souza (2011, p. 1) mencionam que se
desenvolve a partir da audição e é percebida conforme os acontecimentos, também, segundo Rosa Neto (2002,
p. 23), está vinculada à memória. De acordo com os resultados expostos na Tabela 3 observa-se que em ambas as escolas a classificação dos escolares está dentro da normalidade, sendo 42,3% na escola pública, destes
26,92% classificam-se como normal alto; 56,67% na escola particular, destes 50% classificam-se como normal
alto. É valido mencionar que na escola particular 6,67% dos escolares obtiveram classificação inferior. Silveira,
Cardoso e Souza (2014) em sua pesquisa com escolares de 9 a 10 anos encontraram dados onde a variável organização temporal demonstrou melhor resultado, no entanto, a variável que obteve a média mais baixa foi a
organização espacial, fato que difere da pesquisa realizada.
Tabela 4 – Classificação das variáveis equilíbrio e esquema corporal de escolares da rede pública e particular de ensino
Variável
Muito inferior
Inferior
Normal baixo
Normal médio
Normal alto
Superior
Fonte: os autores.

Equilíbrio
Pública
n
%
8
30,77
5
19,23
13
50

Particular
n
1
2
4
23

%
3,33
6,67
13,33
76,67

Esquema Corporal
Pública
n
%
6
23,08
4
15,38
4
15,38
10
38,46
1
3,85

Particular
n
2
5
7
16
-

%
6,67
16,67
23,33
53,33
-

O equilíbrio é caracterizado por Ajeje et al. (2012, p. 41) como a capacidade das articulações retornarem ao estágio inicial após a realização de um movimento que provoca instabilidade. Nessa variável podemos
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visualizar na Tabela 4 que na escola pública 50% (n:13) dos escolares se encontram dentro da normalidade
para sua faixa etária e 50% (n:13) com resultado superior a essa faixa. Já na escola particular 76,67% (n:23) encontram-se superior à sua faixa etária, porém um escolar da rede particular encontra-se com um nível muito
inferior à sua faixa etária quanto a essa variável.
Em pesquisa realizada por Costa e Silva (2009, p. 58) com crianças de 4 a 9 anos de idade em um
estudo longitudinal de 30 meses, numa escola particular, nota-se proximidade dos resultados com a idade
cronológica, ou seja, encontraram-se dentro da normalidade que não houve diferença significativa no teste e
reteste. Já em pesquisa realizada por Maciel e Batistella (2012, p. 64), com crianças de 9 e 10 anos de idade da
rede pública, pode-se perceber que a variável equilíbrio apresentou valores superiores à idade cronológica.
Quanto ao esquema corporal, Medeiros (2002, p. 7) ressalta que é um elemento essencial para a formação da personalidade da criança, os movimentos descoordenados e desajeitados podem ser ocasionados
por uma representação global alterada e diferenciada que a criança tem de seu corpo.
Na Tabela 4 observa-se que em relação a essa variável ambas as escolas apresentaram um percentual dentro da normalidade, sendo 69,22% (n:18) na escola pública, destes 38,46% (n:10) classificam-se como
normal alto. Na escola particular, foram encontrados índices de normalidade de 93,33% (n:28), destes 53,33%
(n:16) classificam-se como normal alto. É válido ressaltar que na escola pública 23,08% (n:06) dos escolares e
na escola particular 6,67% (n:02) dos escolares obtiveram classificação inferior, o que demonstra ser a variável
com menor índice de desenvolvimento dos escolares investigados neste estudo.
Em uma pesquisa realizada por Neto et al. (2011, p. 18), com crianças de escolas públicas de diferentes bairros de Florianópolis – SC, demonstrou que 100% dos escolares com 9 anos apresentam muito atraso no
esquema corporal, sendo que 87,5% dos casos foram Muito Inferior e 12,5%, Inferior e 80% dos escolares com
10 anos classificaram-se em nível Muito Inferior e 10% Inferior, ao contrário da pesquisa realizada por Sabagg
et al. (2010), no município de São José – SC, que o esquema corporal foi a variável em que os alunos tiveram
melhor desempenho.
Tabela 5 – Classificação da variável lateralidade de escolares da rede pública e particular de ensino
Variável
Destro completo
Sinistro completo
Lateralidade cruzada
Lateralidade indefinida
Fonte: os autores.

Pública
n
24
2
-

%
92,30
7,69
-

Particular
n
25
5
-

%
83,33
16,66
-

Já a lateralidade é definida pela dominância lateral da criança, sendo o lado dominante mais forte e
ágil no desenvolvimento das atividades (MEDEIROS, 2002, p. 9). A Tabela 5 demonstra que a grande maioria
dos escolares pesquisados em ambas as escolas apresenta dominância no lado direito classificado como destro
completo, sendo 92,3% (n:24) dos escolares da escola pública e 83,33% (n:25) dos escolares da escola particular.
Conforme pesquisa realizada por Silva e Dounis (2014, p. 68), com escolares com baixo rendimento escolar de
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9 a 11 anos observou-se que 53,4% das crianças pesquisadas eram destras completas, 4,6% sinistras completas
e 44,1% tinham a lateralidade cruzada, não encontrando nenhuma criança com lateralidade indefinida.

4 CONCLUSÃO
De acordo com as variáveis pesquisadas, pode-se afirmar que existe diferença de desenvolvimento
motor entre escolares da rede de ensino pública e particular. Ambas as escolas obtiveram maior percentual na
classificação de nível superior de desenvolvimento quanto à variável motricidade fina e maior percentual dentro da normalidade para seu desenvolvimento nas variáveis, organização temporal e esquema corporal. Em
relação à lateralidade observa-se que em ambas as escolas a grande maioria das crianças pesquisadas possui
um lado de dominância preferencial, sendo destro completo.
As variáveis com melhores índices de desenvolvimento quando comparadas à idade dos escolares
foram a motricidade fina e global, equilíbrio, organização espacial e temporal, sendo que a escola particular
teve melhor desempenho na variável organização espacial e a escola pública na variável motricidade fina,
ficando somente o esquema corporal em ambas as escolas com maiores índices de inferioridade em relação à
média da idade.
No âmbito escolar, a Educação Física tem o papel de proporcionar às crianças atividades que resultem em aprendizado e vivências, o professor de Educação Física tem a responsabilidade de avaliar seus
alunos e, diante das dificuldades encontradas, estabelecer ações pedagógicas que abarquem as diversidades,
explorando ao máximo possibilidades de movimentos e raciocínios visando ao pleno desenvolvimento motor
das crianças.
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RESUMO
Um dos maiores problemas do professor de Educação Física no ensino médio é fazer com que todos os alunos
participem das aulas de Educação Física. No ensino médio os alunos encontram-se em uma fase de mudanças
físicas e psicológicas, o que pode influenciar seu ânimo, sua autoestima, podendo, em alguns casos, influenciar
negativamente a motivação para as aulas. O estudo teve o objetivo de investigar a percepção da comunidade
escolar sobre interesse dos alunos do ensino médio em relação às aulas de Educação Física. Foi realizado um
estudo abordagem descritiva e analítica e a amostra contou com 70 estudantes de ambos os sexos com idade
entre 15 e 17 anos, regularmente matriculados no ensino médio, 20 professores que ministram as aulas para
o ensino médio e 70 pais de alunos. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários
elaborados pelos pesquisadores. Como resultados apresenta-se que a média de idade dos estudantes é de 15,5
anos; a maioria dos alunos (57,1%) pratica algum tipo de atividade física fora da escola. Dos pontos positivos
da aula de Educação Física com maior índice é fazer exercícios (28,7%); 25,7% responderam que melhora a
qualidade de vida e 17,7% a prática de esportes percebendo que os alunos sabem a real importância que as
aulas têm para sua saúde. Como sugestões para melhores aulas de Educação Física a maioria os alunos pedem atividades diferentes (mais modalidades esportivas, gincanas) (48,6%), ficando evidente a preferência e o
gosto pelo desporto. Conclui-se que os alunos se sentem motivados a realizar atividades, mas se percebe que
deve haver um grau maior de diversificação de atividades, mesmo assim, os professores cumprem seu papel
de educadores na importância que as aulas de Educação Física têm para o aluno como cidadão.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas do professor de Educação Física no ensino médio é fazer com que todos
os alunos participem motivados de suas aulas. Em alguns casos, há uma contrariedade na relação entre professor e aluno, uma vez que o professor pretende aplicar o que planejou para a aula e o aluno, muitas vezes, só
quer jogar, deixando assim a aula em um momento de competição e lazer, fugindo do conteúdo que deveria
ser trabalhado. A disciplina de Educação Física deve ser entendida como um momento de aprendizagem e
não uma espécie de passatempo, onde os alunos fazem o que querem e utilizam a aula somente para conversar. Destaca-se que é importante o professor para o futuro da educação e das pessoas como seres humanos e
cidadãos, acreditando-se que se o professor estiver preparado e motivado com seu conteúdo será possível a
satisfação dos alunos pelas aulas.
A família será o primeiro grupo social a incluir a educação. Desde o nascimento da criança sua família lhe passa valores, os quais ela levará para sua vida adulta, assim, vai aprendendo ao longo do tempo
o que é importante para sua vida. A escola também tem um importante papel neste processo, pois a criança
participando dos programas da escola estará contribuindo para sua formação como cidadão.
Conhecer melhor o que pensam pais, alunos e professores sobre a participação nas aulas de Educação Física tem sua relevância embutida na possibilidade de os professores terem aulas com mais qualidade e
com uma efetiva participação dos alunos. A crença de que a atividade física deva ser uma prática estimulante
e permanente para a vida toda não deve ser exclusiva dos profissionais de Educação Física, mas de toda a comunidade escolar. Se os pais praticam algum tipo de atividade física acabará influenciando seu filho à prática,
mostrando que os filhos seguem o exemplo dos pais.
O objetivo deste trabalho foi identificar a percepção da comunidade escolar sobre interesse dos alunos do ensino médio nas aulas de Educação Física no município de Vargem Bonita, SC.

2 REVISÃO DE LITERATURA
A cultura corporal é o elemento básico que compõe a esfera de atuação da Educação Física. O aluno
deverá ser instrumentalizado para usufruir dos jogos, esportes, danças, lutas e ginástica, em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida (BETTI, 1992, p. 75).
A falta de identidade vivida pela educação escolar faz com que os professores encontrem muitas dificuldades nas aulas, como: falta de espaço físico e materiais, falta de conhecimento da comunidade em geral sobre a
disciplina, entre outras (BEVILACQUA et al., 2010).
Segundo Zagury (1996), a fase da adolescência é caracterizada pela mudança; é a transformação
da infância para a juventude. É a etapa na qual o adolescente está se desenvolvendo, entrando no processo
de maturação, descobrindo suas características, sua personalidade, buscando autonomia em suas decisões.
Na adolescência, o aluno procura desafios, motivações. Conforme Gallardo (2005), o adolescente encontra-se
numa fase de mudanças físicas e psicológicas que influenciam em seu estado de ânimo, sua autoestima.
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As crianças até um período da adolescência são ativas, entretanto, a partir de certa fase elas se afastam da atividade física na escola. Percebe-se nas aulas de Educação Física que grande parte dos alunos, normalmente, os mais habilidosos, os que se destacam nas aulas são os únicos que alcançam as atividades propostas pelos professores, os quais acabam valorizando, estimulando o aluno com mais habilidade e se afastando
dos alunos que necessitam de estímulos para a realização da atividade física, conforme afirma Darido (2004).
Do mesmo modo que Darido (2004), Barni e Schneider (2003) afirmam que o professor acaba valorizando o rendimento, assim privilegia apenas os alunos com mais habilidades, colaborando com a competição,
e as aulas começam a ser levadas para o lado do treinamento, aonde somente formar atletas na escola tem importância, deixando de lado o prazer pelas aulas de Educação Física, e os adolescentes, que já não praticavam
por serem menos habilidosos, ficam de lado sem participar de qualquer atividade.
Com o avanço da idade há uma grande tendência de as pessoas diminuírem seu gasto energético na
prática de atividade física. Como afirma Lazolli et al. (1998), isso pode acontecer em razão da correria do dia a
dia, que acaba contribuindo para um estilo de vida menos ativo. Em razão da tecnologia, da falta de segurança
e do pouco espaço que as pessoas têm para praticarem algum tipo de atividade física fica difícil elas apresentarem vidas ativas, pois aonde irão praticar se não houver espaços, acredita-se que esta seja uma das grandes
razões de as pessoas ficarem trancadas dentro de casa em frente à televisão e ao computador.
O professor sofre dificuldades em escolas em que não se dispõe espaço, onde sequer há materiais
adequados, tendo de trabalhar com o mínimo de materiais. As atividades dos professores de Educação Física
envolvem horas de esforço, normalmente em trabalhos práticos, em ambientes abertos e nem sempre confortáveis e adequados. Com isso, o planejamento de aulas diferenciadas e criativas, que busquem o interesse
dos alunos, torna-se difícil. Estas considerações são relevantes, porém quando os objetivos propostos pela
Educação Física escolar não estão sendo totalmente atingidos, as causas precisam ser identificadas e corrigidas
(BARROS, 1992).
Grande parte dos adolescentes sente-se satisfeita e motivada pelas atividades desenvolvidas em sala,
mas há uma parte dos alunos que sente dificuldade na hora da execução dos gestos e movimentos, por isso não
se sentem motivados a participar. Segundo Cruz e Fiamenghi (2010), quando os alunos foram perguntados
sobre a participação, muitos relatam que em algum momento na escola foram excluídos das atividades ou
constrangidos por colegas ou até pelo professor, assim fazendo com que eles não se sentissem seguros e por
terem medo de realizar os movimentos errados e serem expostos, assim se afastando das aulas.
Com base nestas informações procura-se investigar por que há tanta falta de interesse nas aulas de
Educação Física no ensino médio.

3 MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa de abordagem descritiva e analítica. Gil (2008) afirma que a pesquisa
descreve as características de determinadas populações ou fenômenos.
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Para realização do estudo foi investigada uma população de 70 alunos do ensino médio da Escola de
Educação Básica Vitório Roman, do município de Vargem Bonita (SC), sendo 38 alunos (54,2%) do sexo masculino e 32 (45,7 %) do sexo feminino, com média de idade de 15,5 anos. Os adolescentes foram selecionados
de forma casual simples, sendo pesquisados 23 alunos (32,9%) do terceiro ano, 47 alunos (67,1%) do segundo
ano. Foram investigados 20 professores que ministram as aulas, sendo que 9 responderam o questionário e 70
pais de alunos que participaram do estudo, sendo que 25 responderam o questionário.
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários elaborados pelos pesquisadores, com questões de múltipla escolha, questões abertas referentes à percepção dos alunos, professores e
pais sobre os fatores sobre o interesse dos alunos do ensino médio em relação as aulas de Educação Física. Os
três grupos (alunos, professores e pais) receberam questionários próprios para cada uma das categorias. Cada
professor foi informado sobre os objetivos do estudo e convidado a participar. Para os alunos foi entregue o
questionário em sala de aula, os quais responderam de maneira particular e sigilosa. Os questionários dos pais
foram levados pelos alunos.
Para a análise dos dados foram utilizados os recursos da pesquisa quantiqualitativa, que envolve a
análise estatística descritiva simples quando os dados permitem a efetiva quantificação e a análise do discurso
para a depuração das questões abertas e discursivas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 é possível ver que 57,1% dos alunos praticam algum tipo de atividade física fora da
escola e 42,8% não praticam nenhum tipo de atividade física fora da escola. Entre os alunos que responderam
que praticam atividades fora da escola, representa um índice maior o futsal e o voleibol, com 24,3%, depois
academia, com 4,3%, corrida 2,8% e bicicleta 1,4%.
Tabela 1 – Distribuição do número de alunos em relação à prática de atividade física fora da escola ( Vargem Bonita,2015).
Principais atividades
Futsal
Voleibol
Academia
Corrida
Bicicleta
Não responderam
Fonte: os autores.

n
17
17
3
2
1
30

%
24,3
24,3
4,3
2,8
1,4
42,9

Um estudo realizado por Ulasowicz (2012) sobre a influência de um programa de ensino na motivação para a prática de atividades físicas demonstrou que 13,7% dos alunos praticam atividades físicas fora do
contexto escolar e 86,3% dos alunos declaram-se não praticantes. As atividades realizadas, além dos esportes,
como natação, voleibol e futsal, foram: musculação, atividades rítmicas em programas de academia que evidenciam o desenvolvimento da capacidade aeróbica, caminhada, corrida, ciclismo, dança de salão, atividades
circenses, lutas (judô e Minjutsu) handebol e tênis.
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Tabela 2 – Distribuição dos pontos positivos da aula de Educação Física na percepção dos escolares participantes da pesquisa
(Vargem Bonita, 2015)
Pontos positivos
Fazer exercícios
Melhor qualidade de vida
Pratica de esportes
Melhorar desempenho
Aulas mais dinâmicas, respeitar os colegas
Descarga emocional das disciplinas teóricas
Fonte: os autores.

n
20
18
11
10
09
02

%
28,7
25,7
17,7
14,3
12,8
2,9

A Tabela 2 apresenta as questões referentes aos pontos positivos das aulas de Educação Física na
percepção dos escolares do ensino médio da E.E.B Vitório Roman. Dessa forma, verificou-se que os maiores
índices dos pontos positivos é fazer exercícios, 20 alunos (28,7%), e 18 alunos (25,7%) responderam que melhora a qualidade de vida, 11 alunos (17,7%) afirmam a prática de esportes como ponto positivo.
Um estudo realizado por Costa (2012) a respeito da percepção dos alunos sobre as aulas de Educação
Física aponta que dos 192 alunos questionados se gostavam das aulas de Educação Física 180 (93,8%) responderam que gostam e 12 alunos (6,2%) relataram não gostar das aulas. Em relação a “quais motivos faziam os
alunos gostar ou não das aulas de Educação Física”, 52 alunos (27,1%) afirmaram “gostar” porque durante as
aulas praticavam esportes.
Tabela 3 – Distribuições dos pontos negativos da aula de Educação Física dos escolares do ensino médio participantes da pesquisa. ( Vargem Bonita,2015).
Pontos negativos
Não existe ponto negativo
Poucas aulas
Cansativo (dores musculares)
Não a diversificação das atividades
Não responderam
Aulas teóricas
Brigas, desentendimentos
Falta de materiais
Fonte: os autores.

N
16
12
12
09
08
07
04
02

%
22,9
17,4
17,4
12,8
11,4
10
5,7
2,9

Na Tabela 3 encontram-se as questões referentes aos pontos negativos das aulas de Educação Física
nos escolares do ensino médio da E.E.B. Vitório Roman. Os resultados expressam como maior índice, 16 alunos (22,9%), que não há qualquer tipo de ponto negativo, 12 alunos (17,4%) enfatizam que têm poucas aulas e
com os mesmo pecentual as aulas são cansativas, com dores musculares.
Tabela 4 – Distribuição dos índices de interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física do ensino médio (Vargem Bonita,2015)
Interesse dos alunos pela aula de Educação Física
Sim
Não
O adolescente vai ficando com um poder de relação maior, outros interesses
Não há diversificação das atividades. (Sempre as mesmas)
Falta de motivação
Fora do colégio os adolescentes não se interessam mais
Fonte: os autores.

N
31
39

%
44,3
55,7

19
07
04
01

27,1
10
4,3
1,4
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Na Tabela 4 estão apresentadas a distribuição da amostra referente ao fato de se com o decorrer dos
anos os alunos vão perdendo interesse pelas aulas de Educação Física dos escolares do ensino médio da E.E.B.
Vitório Roman. Questionados sobre o porquê da falta de interesse, 19 alunos (27,1%) afirmam que o adolescente vai ficando com um poder de seleção maior, outros interesses, 7 alunos (10%) que não há diversificação
das atividades e 4 (4,3%) colocam a falta de motivação, e 1 (1,4%) que fora do colégio os adolescentes não se
interessam mais.
Tabela 5 – Sugestões dos alunos aos professores de Educação Física para melhorar a qualidade das aulas de Educação Física (
Vargem Bonita,2015)
Sugestões para melhorar a qualidade das aulas
Atividades diferentes (mais modalidades esportivas, gincanas)
Mais aulas de educação física por semana
Sem sugestões
Mais aulas práticas
Mais aulas de futsal
Mais aulas teóricas
Fonte: os autores.

n
34
12
12
06
05
01

%
48,6
17,1
17,1
8,6
7,1
1,4

Na Tabela 5 encontram-se sugestões dos alunos aos professores de Educação Física para melhorar a
qualidade das aulas. Apresentam-se como maiores índices que 34 alunos (48,6%) sugeriram atividades diferentes (mais modalidades esportivas, gincanas), 12 alunos (17,1%) mais aulas de Educação Física por semana,
e com o mesmo percentual os alunos não apresentaram sugestões aos professores.
O estudo de Chicati (2000) realizado em escolas da rede pública de Maringá questionou os alunos
quanto a sugestões de conteúdos que tornariam as aulas de Educação Física mais motivantes; como um dos
maiores índices está o desporto (41,3%), dança (21%), ginastica (18,7%), jogos recreativos (15,9%). Percebe-se
que o gosto por modalidades esportivas é evidente, mas é visível que os alunos gostariam de outras atividades
além do desporto. Comparado com o estudo realizado percebe-se que os alunos buscam atividades diferentes,
estão cansados de atividades tradicionais, gostariam que os professores trabalhassem outros conteúdos além
do esporte, e que seriam necessárias mais aulas por semana, o que faria com que se motivassem a participarem
efetivamente.
No estudo realizado por Costa (2012) quando foram solicitadas sugestões de atividades que na opinião dos alunos aperfeiçoariam as aulas de Educação Física, 53 alunos (27,6%) sugeriram que fossem “aplicados somente esportes” nas aulas, indicando a modalidade de sua preferência. Atividades “diferentes das
que costumam ter”, tornando as aulas inovadoras e não cansativas foram sugeridas por 41 alunos (21,4%) e
37 alunos (19,4%) consideram as “aulas boas e não mudariam” nada nelas. Uma parte da amostra (36 alunos;
18,8%) não teve nenhuma sugestão de atividade e 13 alunos (6,8%) sugeriram atividades de “queimada e o
dodgeball”, atividades que não costumam fazer em aula. Ainda, uma pequena quantidade da amostra (12
alunos; 6,2%) sugeriu “aulas de dança” durante as aulas de Educação Física, destacando a dança de rua.
Os professores também indicaram suas sugestões para melhorar a qualidade das aulas, entre elas
destacam-se: 3 professores (33,3%) que sugerem que as aulas sejam mais dinâmicas outros 3 (33,3%) que sugerem melhorias nas quadras, ginásios e maior oferta de materiais, 2 professores (22,2%) que sugerem que
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a escola tenha uma boa estrutura e é importante que a escola apoie várias modalidades esportivas, um dos
professores não respondeu a questão. Como citado na Tabela 5 percebe-se que há opinião dos alunos e dos
professores vão para uma mesma linha de pensamento, pois os dois grupos citam aulas diferentes mais dinâmicas, onde deveria ter mais conteúdos além do esporte, deixando evidente o gosto pela grande maioria dos
alunos pelo esporte nas aulas de Educação Física.
O estudo realizado por Moreira e Pereira (2002) sobre a participação dos alunos do ensino médio em
aulas de Educação Física, algumas considerações ressaltam a relação das atividades aplicadas aos alunos durante as aulas, como principal conteúdo sendo esportes coletivos com 60 aulas, fundamentos de modalidades
esportivas 10 aulas e atividades de caráter recreativo. Essa aplicação de práticas esportivas, ou melhor, de jogos, ocorreu em 75% das aulas observadas, dando a impressão de que Educação Física é sinônimo de esporte.
Tabela 6 – Distribuição da percepção dos pais dos alunos quanto ao interesse pelas aulas de Educação Física ( Vargem Bonita, 2015)
Gosto dos pais pelas aulas de Educação Física
n
%
Sim
23
92
Não
02
8
Muito bom muito jogo (esportes)
Gostava de muita diversão
Não respondeu
Muita aula dentro da sala, único momento de diversão
Achava muito chata essa aula

11
06
03
02
01

44
24
12
08
04

Fonte: os autores.

Na Tabela 6 estão demonstrados os dados referentes ao interesse dos pais sobre as aulas de Educação Física. Dos 25 pais pesquisados 23 (92%) afirmaram que sim, enquanto apenas 2 (08%) afirmaram que não
gostavam das aulas de Educação Física, quando questionados do porquê, 11(44%) afirmam que gostavam pois
havia muito jogo (esporte), 7 (28%) porque era um momento de diversão, 3 (12%) não responderam, 2 (08%)
afirmaram que havia muita aula dentro da sala e o único momento de diversão era as aulas de Educação Física,
um dos pais participantes 1 (04%) descreveu as aulas de Educação Física como muito chata.
Ao serem questionados sobre a prática de atividade física e/ou esportiva 11 (44%) dos pais responderam que sim e 14 (56%) responderam que não realizam nenhum tipo de atividade, questionados quantas
vezes por semana, obteve-se os seguintes resultados: todos os dias somente 2 (08%), 4 vezes por semana 3
(20%), 2 vezes por semana 4 (16%), 1 dia por semana 2 (02%), e nenhum dia 14 (56%). Isso demonstra que a
maioria dos pais não pratica atividade física ou esportiva, e os que praticam são poucas vezes.
Quando perguntados se as aulas de Educação Física são diferentes das de antigamente: 7 pais (28%)
afirmam que mudou muita coisa e mudou para melhor, principalmente, pela formação dos professores atualmente, 5 (20%) afirmam que não é muito diferente de antigamente, 5 (20%) afirmam que agora é bem diferente,
4 (16%) segundo estes pais as atividades de hoje são mais dinâmicas, e melhores com atividades práticas e
teóricas, 2 (08%) afirmam que naquela época só se praticava jogo e 2 (08%) não responderam.
Por fim, questionou-se aos alunos o que eles aprendem nas aulas de Educação Física e como maiores
índices se apresentou que 29% dos alunos afirmam que são as regras e as técnicas dos esportes; 28% afirmam que
são informações para fazer exercícios; 24% afirmam que são ensinamentos para se ter uma boa qualidade de vida.
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A Tabela 2 sobre os pontos positivos das aulas de Educação Física também mostram esses resultados 28,7% a fazer
exercícios, 25,7% a ter uma boa qualidade de vida, e 17,3% afirmam que aprendem a fazer esporte, o que leva a
acreditar que a maioria dos estudantes gostam das aulas, consideram-nas interessantes e tem uma percepção efetiva do que lhes é ensinado, mas como demonstrado na Tabela 5, 48,6% dos alunos sugeriram a necessidade de aulas
diferentes (mais modalidades esportivas), o que mostra, novamente, certo gosto por atividades esportivas.
Frey (2007), em estudo parecido com uma amostra de 49 estudantes de ambos os sexos, em duas
escolas da periferia da Grande São Paulo, constatou que as atividades que os alunos mais gostam de praticar
nas aulas de Educação Física são as modalidades esportivas; para quase metade dos alunos do Ensino Médio
o futebol é o que mais os agrada, seguido de voleibol.
No Brasil, os esportes mais populares são os coletivos, tendo destaque o futebol e o voleibol, esportes
evidenciados pela mídia e, consequentemente, preferidos pelos apreciadores do esporte. Costa (2005) relata
que 60% dos gastos da mídia estão voltados para o futebol, 12% para o voleibol, 11% para esportes automobilísticos, 5% para o basquetebol, 2% para o futsal e tênis e 8% para outros esportes, o que comprova a popularidade e preferência por esses esportes no Brasil.

5 CONCLUSÃO
O principal motivo que leva à grande participação dos alunos nas aulas de Educação Física é a prática de modalidades esportivas, os alunos percebem que as aulas de Educação Física estão ligadas à saúde e à
qualidade de vida e que se forem incentivadas no período da escola podem levar a uma vida mais ativa.
Alguns estudantes sugerem para a melhoria das aulas a realização de atividades novas e diferentes
das que costumam ter todos os dias, outros desejam mais aulas de Educação Física por semana e muitos relatam que não mudariam nada nas aulas, demostrando satisfação com o conteúdo.
Os professores de Educação Física poderiam inovar seus conteúdos, ministrando aulas diferentes.
Apesar de os alunos gostarem de aulas diferentes a atuação do professor é considerada normal, pois grande
parte está satisfeita com as aulas.
Não somente o conteúdo, mas também a atuação do professor é importante, ela contribuiu para a
motivação e a satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física. Os alunos, percebendo que os professores estão motivados, têm um objetivo a realizar com a turma, sentem-se mais seguros para desenvolver as
atividades, pois o professor é o responsável pela aprendizagem do aluno.
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RESUMO
Desde os primeiros anos de vida a criança se desenvolve continuamente. Diversas mudanças acontecem ao
longo do desenvolvimento da criança, que é influenciado por uma série de fatores, sendo diferenciados apenas
pelos estímulos, condições socioculturais, condições físicas e afetivas e, ainda, pelos fatores genéticos. Este
trabalho teve como objetivo comparar o perfil psicomotor entre crianças do 2º e 3º ano do ensino fundamental
que residem no meio rural ou urbano. O estudo caracteriza-se como aplicado, descritivo e quantitativo. Foram
investigadas 48 crianças, de ambos os gêneros, de uma escola municipal em Luzerna – SC. Como instrumento
para a coleta de dados foi utilizada a Bateria Psicomotora. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unoesc. Os dados demonstraram que houve predominância nos perfis Eupráxico e Dispráxico nos
sete fatores psicomotores nos dois grupos avaliados. Os escolares do 3° ano obtiveram resultados superiores
em todos os fatores. Os escolares avaliados no estudo foram classificados com perfil psicomotor “Normal”.
Contudo, quando comparado à observação do desenvolvimento psicomotor de escolares que residem no meio
rural e urbano neste estudo, percebe-se que os resultados foram muito semelhante. Sugerem-se mais estudos,
ampliando-se o tamanho da amostra e a realização de testes estatísticos que analisem a diferença entre os
grupos.
Palavras-chave: Criança. População Rural. População Urbana. Desempenho Psicomotor. Atividade Motora.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento motor é um processo sequencial, trazido pela interação entre a biologia do indivíduo, as condições ambientais e as necessidades das tarefas (ROSA NETO et al., 2010). Para alcançar um bom
desenvolvimento motor a criança deve ser estimulada desde o seu nascimento, caso isso não aconteça ela terá
suas habilidades comprometidas quando for adulta.
A educação psicomotora é, sem dúvida, uma área de conhecimento e de prática pedagógica da alta
relevância, uma vez que envolve a relação entre movimento e controle corporal. As crianças do Ensino Fundamental encontram-se no período classificado como “terceira infância”, período em que o desenvolvimento
é de extrema importância, pois é o momento que adquirem, aprendem e executam habilidades importantes
para a vida (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006).
A Educação Física e sua relação com a psicomotricidade estão baseadas nas necessidades das crianças. A criança relaciona a inteligência, a afetividade e o pensamento por meio da educação do movimento
(MEDINA-PAPST; MARQUES, 2010). Os aspectos psicomotores são fatores importantes no desenvolvimento
da criança. É na fase escolar que as crianças constroem, com base no seu esquema corporal, a sua estruturação
e orientação no espaço e no tempo, estes são fatores relevantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, pois enriquecem as suas possibilidades de desenvolvimento no que se refere à apropriação
de conceitos e formas diferenciadas de pensar, por meio de experiências (SANTOS et al., 2009). A educação
psicomotora ocorre na fase escolar e tem por objetivo incentivar as crianças de forma com que elas passem por
todas as etapas da vida com um aprendizado lúdico e esportivo (MOLINARI; SENS, 2002/2003).
Segundo Oliveira (2001) a criança é influenciada pelo ambiente onde vive, podendo sofrer alterações
em suas habilidades psicomotoras durante o processo de seu desenvolvimento. É apontado por Rosa Neto (2002)
que as experiências motoras adquiridas durante o crescimento da criança são fundamentais para o desenvolvimento motor e cognitivo, principal meio pelo qual a criança explora, relaciona e controla seu ambiente.
O ambiente torna-se essencial para o desenvolvimento; é a partir dele que a criança realiza interações
em diversas funções motoras (FONSECA; BELTRAME; TKAC, 2008). A criança estabelece uma relação com o
meio em que vive, é criada, transformada, influenciada por onde passa. O meio onde ela vive transforma-se
diariamente, seja rural ou urbano. As famílias que optam por morar no meio rural acabam por oferecer uma
oportunidade de seus filhos desenvolverem capacidades motoras naturais, estabelecendo algumas vivências
que podem trazer em longo prazo um desenvolvimento motor mais saudável, deixando-os expressarem seus
sentimentos, imaginações e pensamentos de forma livre, brincando na rua, subindo em árvores, jogando futebol de pés descalços, correndo na chuva e muitas outras manifestações importantes na vida de uma criança. O
meio rural oferece maior liberdade para a criança.
O meio urbano aparece como um espaço de oportunidades tecnológicas e sociais, oferecendo um
potencial muito maior, no que diz respeito ao meio rural, por proporcionar mais condições materiais, como a
era globalizada, a informatização para as pessoas. O desenvolvimento tecnológico trouxe ao ser humano o comodismo, e, por consequência, o sedentarismo. Isso faz com que as crianças cresçam de maneira prejudicada.
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Para Oliveira (2004), a criança quando está em frente ao computador deixa de trabalhar expressões, posturas,
sensações e emoções. Pela internet ela não se socializa completamente, estabelece um diálogo deformado. As
famílias que optam por morar no meio urbano acabam não proporcionando a oportunidade de seus filhos
desenvolverem capacidades motoras tão ricas quanto às do meio rural.
O meio onde a criança está inserida permitirá hábitos motores que são muito importantes para o desenvolvimento de algumas competências, como brincar, manipular objetos, comer sozinha, lavar-se, vestir-se
e andar. A respeito disso Fonseca (2008) pontua que a ausência dessas interações com o meio pode fazer com
que a criança, associada à carência de experiências, bloqueie o desenvolvimento perceptivo e cognitivo. De
acordo com Oliveira (2004), a criança necessita de um espaço para movimentar todo o seu corpo. Quando o
ambiente é natural, transmite estímulos e sensações muito mais prazerosas do que o lugar fechado.
O corpo deve interagir com o mundo, servindo de base para o comportamento humano (OLIVEIRA,
2005). A expressão, a postura da criança dependerá do que ela tem aprendido. A criança passa a dar formas
ao seu comportamento e atitudes por meio do corpo, pois é por meio do movimento que a criança sentirá
inúmeras descobertas, não somente em seu corpo, mas também do que está ao seu redor, por influência dele.
A criança quando se relaciona com o meio ambiente está sujeita a explorar vários sentimentos. Essa
interação com o meio ambiente fornecerá suporte para um melhor conhecimento do corpo (GIANCATERINO, 2011). O meio onde a criança vive, segundo Segura (2012), é importante para o desenvolvimento das suas
potencialidades.
Por fim, é importante destacar qual o papel da escola com o professor de Educação Física, diante
de alunos que pensam e agem de formas diferentes. Oferecer aos alunos experiências teóricas e práticas que
auxiliem no desenvolvimento motor, uma vez que este fator pode influenciar dentro de sala de aula também.
É importante estruturar um ambiente que chame a atenção das crianças, que desperte interesse para que essas
crianças façam as atividades, executem movimentos e, ainda, explorem o seu corpo de maneira livre, fazendo
aquilo que estão fazendo com vontade.
É possível conhecer por meio da avaliação as capacidades da criança como também a possibilidade de instrumentar um bom planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo professor. Assim, o
objetivo deste estudo é comparar o perfil psicomotor entre crianças do 2º e 3º ano do ensino fundamental
que residem no meio rural ou urbano.

2 MÉTODO
O estudo se caracteriza pela sua natureza aplicada, descritivo quanto aos objetivos, quantitativo
quanto à abordagem do problema.
A população do estudo foi composta por, aproximadamente, 180 alunos com faixa etária de sete,
oito e nove anos de idade, de ambos os gêneros, que estudam no 2º e 3º ano do ensino fundamental de uma
escola pública do Município de Luzerna (SC). A amostra de conveniência foi constituída por 48 alunos. Destes,
foram investigados 24 alunos que residem no meio rural e 24 alunos que residem no meio urbano. A escolha
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da escola para a coleta dos dados se deve pelo fato dela ser a principal instituição de ensino do município que
atende a esta faixa etária.
O Perfil Psicomotor das crianças foi avaliado por meio do protocolo da BPM elaborado por Fonseca
(1995). A Bateria Psicomotora (BPM) apresenta um conjunto de tarefas em termos psicomotores. Consiste na
mensuração de sete fatores psicomotores: tonicidade, equilibração, lateralização, noção do corpo, estruturação
espaço-temporal, praxia fina e praxia global, entre eles 26 subfatores, em um total de 42 tarefas. O resultado total
da BPM é obtido somando todos os subfatores e extraindo a média. A cotação máxima da prova é de 28 pontos
(4 x 7 fatores), a mínima de sete pontos (1 x 7) e a média de 14 pontos. A avaliação realizada em crianças torna
possível ao especialista monitorar alterações de desenvolvimento (GALLAHUE; OZMUN, 2005).
Cada tarefa realizada pelas crianças foi pontuada por uma escala de um a quatro pontos; cada ponto
classificou o desempenho dos escolares avaliados. Dividindo o valor total obtido nos subfatores pelo número
de tarefas correspondentes a cada fator, obtiveram-se os valores correspondentes ao perfil psicomotor. De
acordo com os resultados dos testes as crianças são classificadas em: 1 – Perfil Apráxico; 2 – Perfil Dispráxico;
3 – Perfil Eupráxico e 4 – Perfil Hiperpráxico.
Quadro 1 – Escala de pontuação dos perfis psicomotores, de acordo com a Observação Psicomotora
Escala de pontos dos perfis psicomotores
1
Realização imperfeita, incompleta e descoordenada (fraco)
2
Realização com dificuldade de controle (satisfatório)
3
Realização adequada e controlada (bom)
4
Realização perfeita, harmoniosa e controlada (excelente)
Fonte: Fonseca (1995, p. 107).

Perfil Apráxico
Perfil Dispráxico
Perfil Eupráxico
Perfil Hiperpráxico

Em seguida, somando a pontuação dos sete fatores psicomotores, obteve-se uma segunda pontuação, permitindo classificar a criança quanto ao tipo de perfil psicomotor geral.
Quadro 2 – Distribuição dos índices de pontuação de acordo com a BPM
Pontos da BPM
27-28
22-26
14-21
09-13
07-08
Fonte: Fonseca (1995, p. 115).

Tipo de perfil psicomotor
Superior
Bom
Normal
Dispráxico
Deficitário

Déficit de aprendizagem
Ligeiras (Específicas)
Significativas (Severas)

Os perfis psicomotores, superior e bom são classificados em Hiperpráxicos. As crianças que os obtém
não revelam dificuldades específicas. Não deverão apresentar em nenhuma das tarefas solicitadas uma pontuação
inferior a 3. O perfil psicomotor normal é classificado em Eupráxico. É pouco provável que crianças com este perfil
apresentem muitas dificuldades na realização das tarefas. O perfil psicomotor Dispráxico identifica a criança com
dificuldades na realização das tarefas. O perfil psicomotor deficitário, classificado de Apráxico, é atingido por crianças que não realizam, ou realizam de forma imperfeita, desordenada e incompleta a maioria das tarefas da BPM.
Na coleta dos dados, os testes foram aplicados pela acadêmica, autora deste estudo, no primeiro
semestre de 2013.
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) sob o processo parecer n. 219.153, com as normas da Resolução n. 196/96, do Conselho Nacional
de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos.
Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com análise de frequência e média,
utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2010.
Após a conclusão do estudo, foi entregue um relatório para os professores dos alunos avaliados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os aspectos somáticos e controle respiratório não figuram no registro do perfil psicomotor. Os escolares desse estudo, quanto aos aspectos tipológicos, foram em sua maioria caracterizados, quanto ao aspecto
de mesomorfas por apresentarem “uma estrutura muscular atlética do corpo” (FONSECA, 1995). O controle
respiratório, consciente, foi analisado por meio de situações de inspiração, expiração e apneia, e ao longo de
toda a Observação Psicomotora. Durante todas as tarefas, as crianças mostraram-se atentas e motivadas, não
evidenciando sinais de fadiga. Estes dados não fazem parte de qualquer fator ou subfator da BPM, compreendem apenas aspectos de caracterização global.
Dos 48 escolares avaliados, a metade pertence ao 2° ano e outra ao 3° ano. De cada uma destas metades, 12 escolares residem no meio rural e 12 no meio urbano. A idade dos escolares variou entre sete e nove
anos. A faixa etária predominante foi a de oito anos (66,67%).

Tabela 1 – Classificação dos alunos por ano que estudam, de acordo com a BPM (Luzerna, 2013)

Classificação
BPM
Deficitário
Dispráxico
Normal
Bom
Superior

2° Ano
Rural
n
11
01
-

Total

12

Fonte: os autores.

%
22
2,1
-

Urbano
n
%
12
25
-

Rural
n
06
05
01

3° Ano
Urbano
%
n
12,5
03
10,4
09
2,1
-

%
6,2
18,8
-

25

12

12

25

25

25

12

Total Geral
Rural
n
17
06
01
23

%
35,4
12,5
2,1

Urbano
n
%
15
31,2
09
18,8
-

47,9

25

52,1

Na Tabela 1 observa-se que de acordo com a classificação da BPM, 35,4% dos escolares avaliados que
residem no meio rural e 31,2% que residem no meio urbano apresentaram índices de classificação “Normal”.
Apenas um aluno que reside no meio rural atingiu o índice de classificação superior.
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Tabela 2 – Classificação dos alunos por ano que estudam e local de moradia, quanto à média geral dos sete fatores psicomotores
(BPM) (Luzerna, 2013)
Fatores Psicomores
Tonicidade
Equilibração
Lateralização
Noção no corpo
Estruturação Espaço-temporal
Praxia Global
Praxia Fina
Fonte: os autores.

Rural (Média)
2° Ano 3° Ano
3,0
3,4
2,6
3,2
3,1
3,4
2,9
3,2
2,5
3,1
2,9
3,2
2,6
2,9

Urbano (Média)
2° Ano 3° Ano
2,7
3,3
2,2
2,7
3,4
3,5
3,1
3,6
2,7
3,3
2,6
3,1
3,0
3,1

Média Geral e Perfil Psicomotor
Rural Perfil
Urbano
3,2
Eupráxico
3,0
2,9
Dispráxico
2,8
3,2
Eupráxico
3,4
3,0
Eupráxico
3,3
2,8
Dispráxico
3,0
3,0
Eupráxico
3,0
2,7
Dispráxico
3,0

Perfil
Eupráxico
Dispráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico

Ao analisar os resultados por fator psicomotor, pode-se observar que houve a predominância nos
perfis dispráxico e eupráxico nas tarefas realizadas. Observou-se, também, que nenhum dos dois grupos obteve na média o perfil apráxico.
Observando os resultados de um estudo, realizado por Nave (2010), com 12 escolares que residem
no meio rural e urbano, com a faixa etária de cinco e seis anos, especificamente dos sete fatores psicomotores,
pode-se verificar que os escolares dos dois grupos apresentaram os perfis eupráxico e hiperpráxico.
Tabela 3 – Ocorrência e percentual obtidos na observação do perfil psicomotor entre os alunos que residem no meio rural e
urbano, nos sete fatores psicomotores (Luzerna, 2013)
Média 2° e 3° Ano
Fatores Psicomotores
Tonicidade
Extensibilidade
Paratonia
Diadococinesias
Sincinesias
Equilibração
Imobilidade
Equilíbrio Estático
Equilíbrio Dinâmico
Lateralidade
Noção do corpo
Sentido Cinestésico
Reconhecimento (D-E)
Autoimagem (Face)
Desenho do corpo
Estruturação Espaço-Temporal
Organização
Estruturação Dinâmica
Representação Topográfica
Estruturação Rítmica
Praxia Global
Coordenação Oculomanual
Coordenação Oculopedal
Dismetria
Membros Superiores
Membros Inferiores
Agilidade
Praxia Fina
Coordenação Dinâmica Manual
Tamborilar
Velocidade-precisão
Fonte: os autores.
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Perfil Psicomotor 2º e 3º
Ano
Rural
Urbano

Rural

Urbano

3,2
3,2
3,0
3,2

3,1
3,0
3,0
3,1

Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico

Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico

3,4
2,5
2,7
3,2

3,0
2,2
2,4
3,4

Eupráxico
Dispráxico
Dispráxico
Eupráxico

Eupráxico
Dispráxico
Dispráxico
Eupráxico

3,7
3,0
2,9
2,9

3,9
3,5
3,3
3,1

Eupráxico
Eupráxico
Dispráxico
Dispráxico

3,1
2,6
3,0
2,6

3,0
2,9
3,2
2,9

3,2
3,0
3,0
3,0
2,8
3,3
2,9
3,0
2,2

Percentual total de
todas as tarefas (%)
Rural Urbano

51,3

48,7

54

46

48,4

51,6

Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico

47,45

52,55

Eupráxico
Dispráxico
Eupráxico
Dispráxico

Eupráxico
Dispráxico
Eupráxico
Dispráxico

48,3

51,7

2,9
2,9
2,8
2,9
2,6
3,1

Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Eupráxico
Dispráxico
Eupráxico

Dispráxico
Dispráxico
Dispráxico
Dispráxico
Dispráxico
Eupráxico

51,3

48,7

3,5
3,0
2,6

Dispráxico
Eupráxico
Dispráxico

Eupráxico
Eupráxico
Dispráxico

47,3

52,7
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Na Tabela 3 são apresentados os dados referentes aos sete fatores psicomores e seus subfatores. Em
relação ao fator tonicidade, os escolares foram classificados em perfil eupráxico. A tonicidade é destacada por
Fonseca (1995) como a base, o primeiro nível de toda a organização psicomotora, assegurando as posturas e
atitudes imprescindíveis ao desenvolvimento e realização de todas as atividades motoras. Os subfatores refletem de alguma forma o estado geral da postura, a organização motora de base, a estruturação tônico-muscular, a organização proprioceptiva, assim como o nível geral de reação tônico-emocional e o estado de atenção
e de integração sensorial. Sem a organização tônica de suporte, a atividade motora não se desencadeia nem a
estruturação psicomotora se desenvolve.
A equilibração juntamente com a tonicidade desempenha um papel muito importante ao nível de atenção, alerta e vigilância. No fator equilibração, os escolares que residem no meio rural apresentaram resultados
superiores (54%) aos escolares do meio urbano (46%). Os escolares apresentaram melhor desempenho no equilíbrio dinâmico, atingindo o nível de pontuação 4. Os dois grupos na realização do subfator equilíbrio na ponta
dos pés, por sua vez, atingiram o nível de pontuação 1, classificado como perfil apráxico, porém não interferindo
em sua média final. Os resultados obtidos neste estudo foram consideravelmente diferentes dos obtidos por
Almeida (2009), que avaliou 28 escolares com a mesma faixa etária utilizando a BPM. Naquele estudo, pode-se
verificar que os escolares tiveram um melhor desempenho no equilíbrio estático.
Os resultados observados corroboram com a afirmação de Gallahue e Ozmun (2005), que descrevem que por volta dos sete anos de idade as crianças são capazes de manter o equilíbrio mesmo com os olhos
fechados por um pequeno tempo, melhorando a capacidade de equilibrar-se com o aumento da idade. Para
Carrazzoni, Gomes e Brandt (2009), que investigou crianças de 5 a 6 anos de escolas municipais e estaduais,
foi verificada uma predominância do perfil eupráxico para o equilíbrio estático. Em relação ao equilíbrio dinâmico observou-se prevalência dos perfis eupráxico e hiperpráxico. Tal fato pode estar atrelado às atividades
motoras que essas crianças participam extracurricularmente.
Quanto ao fator lateralidade, que não inclui subfatores, os escolares que residem no meio urbano
obtiveram resultados superiores (51,6%), quando comparados com os do meio rural. Os alunos demonstram
dominância para o lado direito sem sinais difusos. Para Teixeira e Paroli (2000) a preferência lateral parece ser
estabelecida em virtude da utilização, do hábito, ou da maior confiança na mão preferida. Esse fator é estudado na BPM por meio da lateralização ocular, auditiva, manual e pedal, cujos déficits revelam disfunção ao
nível da integração da informação sensório-motora de ambos os lados corporais.
Pode-se observar que houve a manutenção da preferência ocular, manual e auditiva direita. No entanto houve variação na preferência pedal nos dois grupos. Em relação à tarefa realização de um passo gigante e
vestir uma calça, os escolares executavam em sua maioria com a perna esquerda.
Destacado por Fonseca (1995), a noção do corpo é o alfabeto e o atlas do corpo, verdadeira composição de memórias de todas as partes do corpo e de todas as suas experiências. Nos subfatores: sentido cinestésico, reconhecimento de direita/esquerda, autoimagem, imitação de gestos e desenho do corpo, as crianças que
residem no meio urbano obtiveram resultados superiores (52,55%) para o percentual total de todas as tarefas,
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correspondendo ao perfil eupráxico. Os escolares que residem no meio rural obtiveram 47,45% para todas as
tarefas, classificando-se entre os perfis dispráxico e eupráxico.
No que diz respeito ao subfator reconhecimento de direita/esquerda, os escolares do meio urbano
apresentaram ações mais rápidas. O que pode ser explicado por Fonseca (1995) aborda que esse fator pode
ser influenciado por outros fatores psicomotores e ações executadas pelas crianças. Em relação às dificuldades
nesse subfator, nota-se que a criança é capaz de identificar o lado esquerdo e direito do seu corpo, porém sente
dificuldades na hora de apontar lado direito/esquerdo do professor (observador), cujo referencial não seja o
seu próprio corpo.
No fator estruturação espaço-temporal, os dois grupos obtiveram resultados semelhantes em todos
os subfatores, sendo classificados em eupráxico e dispráxico. Em relação a esse fator, Fonseca (1995) destaca
que a criança por meio do cérebro elabora sistemas funcionais de acordo com a dimensão do tempo, pois joga
com as experiências anteriores, adapta-se às condições presentes, prediz e antecipa o futuro. No que se refere
à Estruturação Dinâmica, os escolares revelaram dificuldades de memorização e sequencialização visuoespacial. A tarefa envolve a análise visual e memória de curto tempo. Nesse sentido os escolares demonstraram a
falta de concentração.
Em relação ao subfator estruturação rítmica, Gallahue e Ozmun (2005) destacam o ritmo como crucial no desempenho de qualquer movimento. Faz parte do mundo temporal, sendo de extrema importância
para o desenvolvimento da criança, aprimorando em vários aspectos motores. Nesse subfator os escolares dos
dois grupos obtiveram a classificação do perfil dispráxico.
Para Fonseca (1995), a realização das tarefas da praxia global revela o nível de atenção voluntário
da criança, a sua capacidade de planificar e sequencializar ações perante novas situações e as suas funções
cognitivas gerais. Tem como principal missão a realização e automação dos movimentos globais complexos.
Assim, os escolares que residem no meio rural obtiveram resultados superiores aos escolares do meio urbano
em todos os subfatores. A coordenação oculomanual e oculopedal são as capacidades de movimentação por
meio de membros superiores e inferiores com referência perceptivo-visual. Quando as atividades não são bem
desempenhadas é porque há algo de desorganização no cérebro. Os escolares desse estudo foram classificados
nos perfis eupráxico e dispráxico.
A praxia fina, em conjunto com os outros fatores da BPM, permite processar e elaborar informações,
uma vez que como órgão de aprendizagem recodifica a informação sensorial, transformando-a num sistema
de conceitos, estabelecendo planos, programas e formas de controle consciente das ações (FONSECA, 1995).
Neste estudo, os escolares que residem no meio urbano obtiveram resultados superiores aos do meio rural,
em todos os seus subfatores.
No subfator coordenação dinâmica manual os escolares do meio urbano revelaram um domínio manual
em relação aos escolares do meio rural. No subfator tamborilar, os escolares dos dois grupos revelaram um planejamento micromotor adequado, com ligeiras hesitações na sequência, sendo classificados no perfil Eupráxico.
O fator praxia fina é destacado por Fonseca (1995), como um processo de maturação lenta. A resposta para esse fator se deve aos estímulos e experiências vivenciadas durante todo o desenvolvimento motor.
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A mão que traduz o enfoque central da praxia fina dispõe de funções de palpação, discriminação tátil e de
um repertório de aquisições preensíveis por qualquer outro segmento corporal. Todas essas aquisições são o
produto final de estímulos e ações executadas. O estudo demonstrou que os escolares que residem no meio
urbano, apresentaram médias superiores em quase todos os subfatores.
Ao avaliar separadamente os escolares dos dois grupos percebe-se que a diferença entre as médias
de todas as tarefas é mínima. Os escolares que residem do meio rural alcançaram melhores resultados nos fatores tonicidade, equilibração e praxia global. Nos outros quatro fatores, lateralização, noção do corpo, estruturação espaço-temporal e praxia fina os melhores resultados foram dos escolares que residem no meio urbano.
Houve predominância nos resultados quando separados por ano de estudo. Os escolares do 3° ano obtiveram
médias superiores em todos os fatores psicomotores.
É apontado por Stabelini, Mascarenhas e Nunes (2004) que estudos com diferenças no desenvolvimento motor são cada vez menos acentuados entre contextos sociais e geográficos. Ainda, para Ferreira Neto
(2004) as grandes mudanças sociais têm afetado os planos dos ambientes diários das crianças. Isso acontece,
em razão de vários fatores, entre eles o envolvimento das crianças com os aparelhos eletrônicos.

4 CONCLUSÃO
A realização deste estudo possibilitou avaliar o desenvolvimento do elemento psicomotor em crianças que residem no meio rural e urbano de uma escola pública do município de Luzerna – SC. Com base nos
resultados encontrados e considerando as limitações do estudo, as seguintes considerações foram ordenadas.
Os resultados obtidos apontam nesta amostra que o perfil psicomotor dos escolares do 2° e 3° ano
classifica-se nos fatores psicomotores em perfil eupráxico e dispráxico. Quando comparado à observação do
desenvolvimento psicomotor de escolares que residem no meio rural e urbano neste estudo, percebe-se que os
resultados foram muito semelhantes entre si. Em relação ao ano em que os escolares estudam, pode-se verificar que os escolares do 3° ano apresentaram resultados superiores em todos os fatores da BPM. Tais resultados
permitem entender que o desempenho está sendo desenvolvido tanto na escola quanto fora dela, visto que
os resultados apresentados foram positivos, onde nenhum escolar obteve em sua média a cotação 1 (Perfil
Apráxico); isso quer dizer que de modo geral, os escolares realizaram as tarefas de forma adequada, com um
controle satisfatório nos sete fatores psicomotores.
O meio em que a criança vive não é estático, transforma-se juntamente com ela. Conforme a idade
a criança interage mais com um ou outro aspecto do seu contexto, extraindo dele os recursos para o seu desenvolvimento motor. A avaliação do perfil motor das crianças é de extrema importância para o professor de
Educação Física, enquanto colaborador na trajetória escolar dos alunos. O diagnóstico é a primeira etapa no
processo de planejamento das aulas de Educação Física com qualidade.
Embora a amostra tenha sido expressiva, quando comparada com outras investigações existentes na
literatura referentes a este tema, este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas, como: dificuldade de comparar com outros estudos em razão da carência de investigações utilizando esse protocolo, talvez,
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em virtude da complexidade e necessidade de tempo relativamente prolongado para a avaliação propriamente dita; os estudos existentes apresentam amostras pequenas e com faixas etárias distintas. Sugere-se a realização de novos estudos que utilizem amostras estatísticas mais robustas, no intuito de verificar as diferenças
entre os grupos/ou relação das variáveis.
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