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Apresentação 

 

O curso de Educação Física do Centro Universitário UNITPAC, acreditando 

no princípio democrático e, particularmente, no ensino superior como “locus” de 

realização da cidadania e, ainda, que o ensino não pode estar dissociado da 

pesquisa e da extensão universitária, constantemente realiza atividades de ação 

social. Estes eventos propiciam à Comunidade Acadêmica e à Comunidade Local, 

em geral, acesso e discussão de assuntos em evidência no cenário atual brasileiro e 

global, ao que concerne ao universo da corporeidade humana. A IV Mostra Científica 

do Curso de Educação Física, que tem como tema Prática Corporais na pós-

modernidade. E ainda discussões relacionadas a Motricidade Humana. 

Neste sentido, tem como objetivo principal oportunizar à comunidade 

acadêmica do UNITPAC, assim como outras comunidades universitárias da cidade 

de Araguaína, acesso e discussão sobre a Ciência da Motricidade Humana. De 

acordo com Csordas (1994), a corporalidade faz parte integrante de cada domínio 

da existência humana, embora para que seja útil como campo metodológico, deva 

ter um escopo definível. Com essa preocupação, o autor propõe uma de forma, 

segundo ele provisória, que esquematiza a dimensão da corporeidade que em dez 

componentes: forma corporal, experiência sensorial, movimento ou mobilidade, 

orientação, capacidade, gênero, metabolismo ou fisiologia, co-presença, afeto e 

temporalidade.  

Neste seguimento, o corpo humano em movimento se apresenta como um 

assunto de interesse interdisciplinar, sendo oportuno a aproximação das ciências no 

sentido de refletir e discutir seu significado. Tani (1996) sugere recursos aos novos 

paradigmas das ciências, como a complexidade e os sistemas dinâmicos, 

reconhecendo a interdisciplinaridade como promotora da integração de 

conhecimentos. A IV Mostra Científica do Curso de Educação Física, coloca a 

corporeidade humana no foco das discussões, pois a finalidade de aproximar os 

saberes de forma interdisciplinar, cumpre o papel de formalizar a culminância de 

diferentes projetos e situações pedagógicas, visto que serão socializados Trabalhos 

de Conclusão do Curso de Educação Física, com as produções dos alunos das 

disciplinas Seminário de TCC 1 e  2 e pós-graduação. 
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IMPACTO DA GINÁSTICA LABORAL NA SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA DE COLABORADORES DE 

INSTITUIÇÕES PÚBLICA E PRIVADA 
 

José Abdon Barbosa Júnior1 

Jeferson Matheus De Lima Alves1 

Hugo Martins Teixeira2 

 

COMUNICAÇÃO DE PESQUISA - RESUMO 

 

Introdução: A ginástica laboral (GL) é uma modalidade de atividade física praticada 

dentro da empresa. No entanto, os efeitos dessa prática sobre a prevenção de 

doenças ocupacionais e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores ainda não 

está totalmente esclarecido. Os exercícios são realizados por meio que normalmente 

duram de 10 a 15 minutos e são conduzidas no próprio local de trabalho, antes, 

durante ou após o expediente de trabalho. Embora ainda contraditório, alguns 

estudos apontam para sua eficácia na minimização do desenvolvimento dos 

distúrbios ocupacionais, bem como em benefício para o alívio do estresse, melhora 

da postura, redução do sedentarismo, integração social e redução da intensidade da 

dor em trabalhadores, além de benefícios dos processos gerencias de instituições. 

Objetivo: Analisar o impacto na saúde e qualidade de vida dos funcionários pela 

prática da ginástica Laboral. Verificar os benefícios da  implantação da ginastica 

laboral em empresas públicas e privadas da cidade de Araguaína – To. 

Metodologia: Estudo caracteriza-se enquanto forma de abordagem, quantitativa, 

descrito, de campo e levantamento. Serão aplicados questionários e entrevistas em 

colaboradores e gestores de instituições públicas e privadas da cidade de Araguaína 

que possuem um programa de ginástica laboral. Antecedendo a etapa de coletas de 

dados, será requerido autorização destas empresas. As instituições serão 

escolhidas de forma intencional: instituições que possuem o programa de GL por 

mais de 6 meses. Resultados esperados: Espera-se confirmar que nas empresas e 

respectivamente em seus colaborados apresentem benéficos diante da prática de 

ginastica laboral, sejam eles de melhoria do relacionamento e processo gerencias e 

diminuição de doenças ocupacionais. Espera-se também que os praticantes ativos 

dos programas de ginastica laboral apresentam um estilo de vida satisfatório quando 

comparados aos não praticantes. 

 

Palavras-chave: Ginástica Laboral; Instituições; Colaboradores. 
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A PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR EM EQUOTERAPIA VOLTADA 
AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL 
 

Ana Paula Costa dos Santos1 

Vitor Monteiro Vera Silva1 

Hugo Martins Teixeira2 

 

COMUNIÇÃO DE PESQUISA - RESUMO 

 

Introdução: A  equoterapia  é  um tratamento  que  trabalha  com  as  áreas  de  
saúde, equitação  e  educação  em  uma  abordagem  interdisciplinar  na  forma  de  
terapia educacional  buscando  o  desenvolvimento  biopsicossocial.    Este  método  
utiliza  o cavalo como principal ferramenta de apoio na reeducação de pessoas 
(principalmente crianças) com necessidades especiais, entre elas a Paralisia 
Cerebral. O profissional de  Educação Física tem  um  papel  primordial  no  
processo  de  reeducação,  pois coordena  e  atua  em  várias  etapas  importantes  
como  planejamento  de  atividades  e jogos lúdicos que ajudam na aprendizagem 
motora e cognitiva do indivíduo, auxilia no ensino da postura corporal do 
aluno/paciente de acordo com a necessidade de cada indivíduo e pesquisa e aplica 
exercícios tanto para a melhora da vida do portador de Paralisia Cerebral como da 
equipe multidisciplinar. Objetivo: Verificar os benefícios que a equoterapia trás para 
crianças com Paralisia Cerebral, e o papel do profissional de Educação Física nesse 
processo de   reeducação. Metodologia: Este   estudo   caracteriza-se   enquanto   
forma   de abordagem   qualitativa,   enquanto   objetivo   exploratório,   e 
procedimentos   técnicos, bibliográfico,  campo  e  levantamento.    O  Universo  da  
pesquisa  é  escola  APAE (Associações de Pais e Amigos de Excepcionais) e o 
Haras Liderança de Araguaína-TO.  A população alvo serão, o professor de 
educação física, um colaborador do Haras que trabalha junto ao professor de 
Educação Física, as crianças com PC e os respectivos pais da escola. Quanto ao 
instrumento para coleta de dados, o modo escolhido foi a entrevista, como base  a  
mesma  será  estruturada,  e  de  forma  participante. Resultados  esperados: 
Busca-se  com  esta  pesquisa  descobrir  qual  a  contribuição  do  tratamento  da 
equoterapia para as crianças com Paralisia Cerebral. Se o mesmo é um tratamento 
altamente eficaz frente às necessidades do portador de Paralisia Cerebral. Se 
existem mudanças  perceptíveis  no  comportamento  da  criança  com  Paralisia,  se  
o  papel  do profissional  de  Educação  física no  processo da  equoterapia  é  
relevante e  se  a equoterapia correspondem às expectativas das famílias. 

Palavras-chave: Equoterapia; Paralisia Cerebral; Profissional de Educação Física. 
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OS BENEFICIOS DA PRÁTICA DO KARATÊ PARA 
CRIANÇAS AUTISTAS  

 
 

Diego Gonçalves de Brito1 

Luciano Venâncio Gonçalves da Costa1 

Hugo Martins Teixeira2 

 

 

COMUNIÇÃO DE PESQUISA – RESUMO 

 

Introdução: O Karatê, é uma arte marcial japonesa desenvolvida a partir das artes 
marciais  dos  indígenas  da  ilha  de  Okinawa  no  Japão  baseada  na  hierarquia  
e disciplina de seus praticantes, buscando não só benefícios físicos para o corpo, 
mas também psicomotor. Esta modalidade tem por si próprio a execução de 
movimentos coordenados   de   socos,   chutes,   ataques   e   defesas   e   
trabalhados   para   o aperfeiçoamento do mesmo, como o Kata que trabalha 
especificamente isso. Estes movimentos  trabalham  muito  os  sentidos  
psicomotores  e  físicos  exigindo  cada  vez mais  um  grau  de  complexidade  para  
o  aluno  principalmente  alunos  que  possuem alguma  necessidade  especial  
como  o  do  aluno  com  TEA.  O  Acompanhamento  do Professor  (Sensei)  e  para  
profissionais  de  Educação  física  é  primordial  para  a melhoria  desses  sentidos,  
para  a  que  os  reais  benefícios  sejam  alcançados  pelos alunos. Objetivo: 
Analisar os benefícios da prática do Karatê para autistas de grau leve  no  decorrer  
de  suas  aulas.  Metodologia: Estudo  caracteriza-se  enquanto  forma de 
abordagem, qualitativa, enquanto objetivo, exploratória e procedimentos técnicos, 
pesquisa e ação. O ambiente da pesquisa será na AOKAM (Associação Okinawa de 
Cultura  e  Artes  Marciais).  A  população  alvo  serão,  professores  da  Associação  
que estarão  presentes  no  momento,  alunos  com  TEA  (Transtorno  do  Espectro  
Autista) em  AOKAM  (Associação  Okinawa  de  Cultura  e  Artes  Marciais)  de  
Araguaína  TO. Referente  ao  método  para  a  coleta  de  dados  será  por  meio  
de  análises  de  aulas, que mostrarão o grau de aprendizagem dos alunos sendo 
evoluídos aula por aula e por meio de entrevistas ao familiares de forma estruturada. 
Resultados esperados: Espera-se  descobrir  os  reais  benefícios  encontrados  
nessa  modalidade  sendo incluída  no  dia-a-dia  dos  alunos  autistas.  Explanar  
aos  demais  professores  da área  o  papel  e  responsabilidade  portadas  pelos  
mesmos.  Identificar  melhorias  no cotidiano  desses  alunos  através  dos  
familiares e  descobrir  se  através  das  aulas realizadas  pelos  professores  haja  
melhorias  no aspecto motor e social. 
 
Palavras-chave: Crianças; Karatê; TEA (Transtorno do Espectro Autista). 
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TREINAMENTO FUNCIONAL E OBESIDADE  
 

Guilherme Curcino Viera Da Silva1 

Henrique Silva Palhares1 

Hugo Martins Teixeira2 

 

COMUNICAÇÃO DE PESQUISA - RESUMO 

 

Introdução: A proposta de pesquisa apresentada traz um enfoque na obesidade 
que é uma condição médica em que se verifica acumulação excessiva de tecido 
adiposo ao ponto de ter um impacto negativo na saúde. Obesidade vem tendo 
números alarmantes em toda população mundial acedendo ‟luz vermelha’’ em 
algumas pessoas por problemas de saúde como: diabetes, problemas 
cardiorrespiratórios, problemas nas articulações dentre outras comorbidades. O 
treinamento funcional pode contribuir no combate contra a obesidade, pois é uma 
prática onde o praticante tem um gasto calórico alto e só se usa o peso do seu 
próprio corpo sem uso de nenhum material e sendo uma atividade que se pode 
praticar em qualquer espaço. Objetivo: Aplicar sessões de treinamento funcional e 
treinamento individualizado em indivíduos obesos e verificar o impacto no 
emagrecimento. Metodologia: Caracteriza-se de forma quantitativa, de campo e 
pesquisa-ação. Participarão da intervenção dois indivíduos obesos em uma período  
de dois (02) meses com treinamento funcional, em 3 (03) sessões por semana com 
tempo estimado de 50 minutos para cada sessão. Antes e após o período de  
intervenção serão realizadas, anamnese e avaliações físicas, sendo elas, medidas 
antropométricas, peso (kg), estatura (m) de circunferência, além de composição 
corporal através da avaliação de bioimpedância: percentual de gordura, massa 
corporal, massa óssea  e residual. As intervenções serão realizadas em três locais 
públicos da cidade de Araguaína – To e sob a supervisão de um profissional de 
educação física. Resultados esperados: Espera-se que a partir do treinamento 
funcional os indivíduos possam apresentar melhoras significativas  no que tange aos 
níveis de composição corporal e medidas corporais. E ainda, que o treinamento 
funcional pode ser uma forma atrativa para pessoas obesas a aderirem a prática de 
atividades físicas. 

 

Palavras-chave: Intervenção; Obesidade; Treinamento Funcional. 
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A COMPREENSÃO DA ÉTICA PROFISSIONAL 
PELOS ACADÊMICOS  E PROFISSIONAIS  DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Thaís Silva Barros1 

Viviane Gomes de Souza1 

Hugo Martins Teixeira2 

 

COMUNIÇÃO DE PESQUISA – RESUMO 

 
 

Introdução: Ao longo deste projeto, serão analisadas as definições sobre a ética, 
para em seguida, ser direcionada especificamente a uma das suas ramificações, 
que é a ética profissional. Será destacado a necessidade que se faz que um  
profissional esteja engajado entre o conhecimento  adquirido na sua vida  acadêmica  
e  ética  profissional  em  sua formação e prática deste conhecimento. Após destacar 
a importância da ética dentro deste campo  profissional,  denotará o principal  campo 
acadêmico do estudo, a educação física, e como a ética se comporta neste meio. 
Com o intuito direcionado na compreensão da ética no ambiente acadêmico e 
profissional, a educação física, sendo uma profissão com uma recente 
regulamentação, faz-se   necessário   que   haja   um  aperfeiçoamento na  conduta   
do   acadêmico ao profissional, Objetivos:  Analisar  e  discutir  como acadêmicos e 
profissionais de educação  física  se manifestam acerca do conhecimento de seus 
direitos e deveres (código de ética profissional). Metodologia: Este estudo 
caracteriza-se pela forma de abordagem qualitativa, enquanto o objetivo, 
exploratório e procedimentos técnicos, de pesquisa de campo, bibliográfico e de 
levantamento. Serão avaliados acadêmicos de duas instituições privadas de nível 
superior e profissionais de educação física de escolas e academias de ginástica da 
cidade Araguaína-To. A  coleta de dados será  feita por  meio de  um questionário. 
Resultados  esperados:  Espera-se que através deste projeto, ocorram discussões 
voltadas para ética e educação fisica dentro do universo acadêmico e profissional, 
com o intuito de ampliar os estudos sobre o tema, de modo que possa estimular o 
conhecimento, sobre obrigações legais e uma boa conduta do profissional. 

 

Palavras-chave: Acadêmicos; Ética Profissional; Profissionais de Educação Física. 
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ÍNDICE DE LESÕES EM ATLETAS PROFISSIONAIS 
DE FUTEBOL DE CAMPO 

José Alex da Silva Barros1 
Francisco Lucas Barros Santos1 

Hugo Martins Teixeira2 
 

COMUNICAÇÃO DE PESQUISA - RESUMO 

 
Introdução:  Em medicina lesão é um termo não específico usado para descrever 
qualquer dano ou mudança anormal no tecido de um organismo vivo. Tais anomalias 
podem ser causadas por doenças, traumas ou simplesmente pela prática de 
esportes, por exemplo. A lesão é um acometimento indesejável e desagradável na 
vida do atleta. Mas infelizmente, para os que treinam arduamente e com uma 
frequência acima do limite do corpo, e principalmente os que realizam sem uma 
preparação correta e específica, fatalmente terão lesões consequentes, 
acompanhadas de dor, desconforto e até mesmo a incapacidade de continuar 
treinando. Alguns indivíduos sofrem lesões mais graves e mais frequentes do que 
outros. No entanto, qualquer que seja a intensidade da lesão, é necessária sempre a 
prevenção. A lesão é um mal de todos os atletas, profissionais ou amadores, e 
treinadores conhecem bem, ou porque já viveram esta experiência ou porque já 
viram alguém passar por isso. Objetivo: Identificar as lesões mais comuns que 
atingem os atletas de futebol de campo em uma equipe profissional da cidade de 
Araguaína-TO. Metodologia: Este estudo caracteriza-se enquanto forma de 
abordagem, quantitativa, e objetivo descritivo, e de campo. A população a ser 
investiga serão atletas de um time de futebol profissional de Araguaína-To. Quanto 
ao instrumento de pesquisa será utilizado para a coleta de dados, uma entrevista 
para obter informações e um questionário de múltipla escolha abordando questões 
sobre lesões no esporte. Resultados esperados: Espera-se que os atletas 
participantes da pesquisa tenham um conhecimento sobre o quão à prática 
esportiva, seja ela treino em períodos elevados lhes afetará no desempenho físico. 
Para o professor/educador a pesquisa fará com que ele possa analisar e 
compreender os dados num conjunto de informações mediante os resultados 
possibilitando assim, o aprimoramento e melhoramento de seus conhecimento. 
 
 
Palavras-chave: Atletas; Futebol; Lesões.  
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Resultado de Pesquisa 

✓ Trabalho de Conclusão de Curso 

✓ Graduação 
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A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES EM RELAÇÃO A 
APLICAÇÃO DE JOGOS TECNOLÓGICOS NAS 

AULAS DE DANÇA NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

André Vinicius Sousa Santos1  

Fernanda Irene Duarte de Carvalho1 

 Edla Odebrecht2 

 
RESUMO 

 
Introdução: Os jogos tecnológicos apresentam-se como um facilitador do conteúdo 
dança dentro do contexto escolar, reafirmando que as tecnologias quando 
implementadas da maneira correta na sala de aula visam facilitar, dinamizar e fazer 
com que aulas de dança sejam mais produtivas, participativas, e por fim, colocadas 
em prática por professores que não se sentem à vontade de aplicar uma aula de 
dança, ou simplesmente por optarem por não aplicar este conteúdo. Objetivo: 
Identificar a opinião dos professores de Educação Física do ensino público municipal 
da cidade de Araguaína – To acerca da inserção dos jogos tecnológicos nas aulas 
no conteúdo dança. Metodologia: Caracterizou-se a partir de uma abordagem quali-
quantitativa, a partir de opiniões dadas por professores de Educação Física, e 
consiste em um levantamento de informações. As coletas foram realizadas no mês 
de Abril do ano de 2020, por meio da plataforma Google-Formulário. Participaram 
deste estudo 23 professores de Educação Física das creches municipais de 
Araguaína-To. Resultados: Na tentativa de acompanhar as mudanças e inovações, 
os professores buscam conectar-se ao uso de jogos tecnológicos e adaptar-se para 
atender as demandas sociais e também as realidade de seus alunos, porém a 
escola deve acompanhar o ritmo das tecnologias e adquirir novos equipamentos e 
proporcionar um incentivo aos profissionais para utiliza-los em seu cotidiano. 
Conclusão: De fato, Muitos profissionais da área de Educação Física anseiam por 
condições de trabalho (recursos) que facilitem uma boa aula e não se restrinjam 
somente a uma quadra e uma bola. Pois, a falta de materiais acaba prejudicando a 
usabilidade, inserção, e desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, atrativas, visto 
que esta ação influencia diretamente na aplicação de conteúdo, sobretudo em aulas 
de dança. 
  
 

Palavras-chave: Dança; Educação-Física; Jogos Tecnológicos. 
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PERSPECTIVAS DO HANDEBOL NAS ESCOLAS: 
Uma Revisão Sistemática da Literatura 

 
Adriel Rocha Brasileiro1 

João Victor Moreira Santos1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: O handebol é a modalidade que vem sendo mais praticada nas escolas 
por diversos motivos, um deles é a capacidade de trabalhar os movimentos naturais 
do corpo: correr, saltar e arremessar. São encontradas dificuldades nas escolas e na 
formação do profissional de educação física que acabam atrapalhando no 
desenvolver do Handebol no ambiente escolar. Objetivo: analisar o ensino do 
handebol nas escolas, levando em consideração dados e relatos em artigos mais 
recentes e verificar se houve uma evolução no ensino da modalidade na escola e 
quais os benefícios e dificuldades encontradas ao aplicar a modalidade. 
Metodologia: A partir da fundamentação teórica foi elaborada uma pesquisa de 
revisão bibliográfica sistematizada da literatura de onde buscamos artigos que 
tratassem falar a respeito do handebol na escola. Os critérios que usamos para 
selecionar os artigos foram verificar se neles constavam a história do handebol, 
como a modalidade foi aplicada na educação física escolar, quais benefícios e 
dificuldades encontradas e como o handebol era visto no ambiente escolar. Além 
disso, o critério primordial para que a pesquisa tivesse um resultado satisfatório foi 
selecionar artigos de no máximo 6 anos de publicação ou seja de 2014 até o ano 
atual. Resultados: Para obter os resultados foram elaboradas três questões; a) 
Como está sendo o handebol na escola? b) o handebol está na formação acadêmica 
dos professores? c) como apresentar a modalidade para os alunos?. Através destas 
questões foi possível coletar relatos dos artigos para respondê-las. Conclusão: 
Analisando as informações, ficou constatado que o handebol está presente nas 
escolas, porém o nível de conhecimento nos alunos é baixo e cabe a escola 
proporcionar uma vivencia satisfatória da modalidade, os autores relatam que não só 
o handebol, mas qualquer outra modalidade deve ser passada para os alunos no 
intuito de formar cidadãos. Já os professores devem buscar conhecimento sobre a 
modalidade em cursos, sites, livros e qualquer forma que transmita saberes, pois na 
universidade eles acabam vendo somente o básico sobre a modalidade.  
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FATORES QUE LEVAM AO DESINTERESSE DOS 
ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO MÉDIO 
 

Ana Paula Rodrigues de Sousa1 
Stephanny Miranda1 

Edla Odebrecht2 
 

 
RESUMO 

 
Introdução: No Ensino Médio, os professores de Educação Física enfrentam 
diariamente problemas associados à evasão, afastamento e o desinteresse dos 
estudantes em participar das aulas da disciplina. No Ensino Médio, a BNCC orienta 
que a disciplina de Educação Física favoreça o diálogo com as demais áreas do 
conhecimento. Além do mais, a BNCC entende que a Educação Física busca 
viabilizar aos alunos o acesso ao conhecimento da cultura corporal, promovendo o 
desenvolvimento integral do discente, vida saudável e com qualidade, a 
socialização, a inclusão, a integração, o espírito de equipe, a prática do desporto, 
entre outros Objetivo: Investigar os principais fatores que causam o desinteresse 
dos alunos do Ensino Médio de participar das aulas de Educação Física. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. O estudo possui também uma 
abordagem qualitativa, sendo classificada como exploratória e descritiva. 
Resultados: Evidenciou que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da 
Educação Física está ligada às práticas corporais do ser humano. Na escola, a 
disciplina colabora com o desenvolvimento social, afetivo, psicomotor e cognitivo do 
aluno. Entre os vários benefícios proporcionados aos discentes, estão: saúde; 
socialização; integração; desenvolvimento motor; autoconfiança; autoestima, 
conhecimento do corpo e seus limites; entre outros. Conclusão: Mesmo diante dos 
inúmeros benefícios da Educação Física no Ensino Médio, há uma progressiva 
desmotivação dos alunos em relação às aulas da disciplina, sendo causado por 
vários os fatores: falta de estrutura física; materiais esportivos precários; 
metodologia do professor ultrapassada; desmotivação dos educadores; conteúdos 
desconectados com a realidade dos estudantes; aulas repetitivas; desinteresse dos 
alunos, entre outras. Na escola, o professor deve motivar os alunos do Ensino Médio 
através de práticas pedagógicas alternativas, buscando despertar o interesse deles 
em participar das aulas de Educação Física, que devem ser ministradas com base 
na realidade dos discentes em sintonia com as outras áreas do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Alunos. 
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EQUOTERAPIA NO AUXÍLIO DE CRIANÇAS 
AUTISTAS 

 
Anna Karoline de Oliveira e Silva1 

Letícia Santos Neto1 
 Hugo Martins Teixeira2 

 

RESUMO 

 

Introdução: Já é reconhecido que a equoterapia e um método terapêutico praticado 

com humanos que utiliza o cavalo com técnicas de equitação e atividades equestres 

em uma abordagem interdisciplinar, resultando em diversos benéficos como na 

questão física, psicossocial e um restabelecimento na qualidade de vida. Não existe 

cura para o autismo, embora já se saiba que alguns estímulos quando mais cedo 

serem aplicados, as crianças portadoras possam levar uma vida melhor. Objetivo: 

Analisar como a prática da Equoterapia auxilia no desenvolvimento em crianças com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Metodologia: O estudo se caracteriza em 

uma pesquisa qualitativa, de forma descritiva, de campo. A amostra foi formada por 

um profissional de educação física, e dois pais de praticantes com TEA. Os 

instrumentos de coleta utilizados nesta pesquisa foram questionário, que 

contemplaram 08 questões adaptado para aplicação ao professor e pais dos alunos. 

A pesquisa foi realizada em Haras da cidade de Araguaína – To em que uma escola 

de ensino especial aplica aulas de equoterapia. Resultados: Com base nos 

questionários realizados, constou-se tanto pela respostas do professor e pais, que a 

prática Equoterápica resulta em diversos benefícios aos praticantes com TEA, como 

a contribuição com sua relação social, coordenação motora, ansiedade, fala e 

conscientização corporal. Conclusão: A interação com o cavalo proporciona uma 

melhoria em todos os aspectos na vida dos praticantes. É valoroso inferir que a 

participação do profissional de Educação Física como membro de uma equipe 

multidisciplinar colabora com o processo de desenvolvimento dos alunos tratados, 

ao mesmo tempo abre portas para a disseminação da prática dentro do hall de 

atribuições deste profissional.  Apesar de necessitar de uma estrutura considerável 

para a aplicação desta técnica é possível ampliar a oferta a partir do 

estabelecimento de parcerias. Sugere-se que outros estudos envolvendo crianças 

de outras patologias possam ser investigadas, como síndrome de down e paralisia 

cerebral.  

 

Palavras-chave: Crianças; Equoterapia; TEA. 
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AUTO-PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE 
ACADÊMICOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO 

SUPERIOR 
André Dantas de Sousa1 

Carlos William da Silva Sousa1 
Hugo Martins Teixeira2   

 

RESUMO 

 

Introdução: Atualmente as relações com o corpo são amplamente influenciadas por 
diversos fatores socioculturais. Estes fatores conduzem homens e mulheres a 
apresentarem um conjunto de preocupações e insatisfações com a imagem corporal, 
induzindo-os a se exercitarem, a cuidarem de seus corpos, direcionando-os a 
desejos, hábitos e cuidados com a aparência visual do corpo. Profissionais de 
Educação Fisica devem conhecer as insatisfações que a população apresentam em 
relação ao seu corpo para que possam oferecer procedimentos adequados para 
elevar a qualidade de vida. Em virtude do que está acometendo a grande parte da 
população, do aumento do sedentarismo e consequente insatisfação com a imagem 
corporal, e por ser um tema de preocupação para os profissionais da saúde e em 
especial aos profissionais de Educação Fisica, é de suma importância compreender 
como estes agentes lidam com esta situação, de seu percepção da imagem 
corporal. Objetivo: Neste aspecto o presente trabalho teve o objetivo de avaliar a 
auto-percepção da imagem corporal com o corpo dos acadêmicos do curso de 
Educação Física de uma instituição particular da cidade de Araguaína/TO. A 
amostra foi composta por 41 acadêmicos, a maioria do sexo masculino com (51,2%) 
de respostas, sendo (48,8%) do sexo feminino, com idades menor que 20 anos 
(2,4%), entre 20 e 25 anos (80,5%) e de 25 anos em diante (17,1%). O instrumento 
utilizado para obter as informações e identificar os transtornos da imagem corporal 
foi o Body Shape Questionary em sua versão para o português (CÓRDAS, 
CASTILHO, 1994). Resultados: Verificou-se que somente os acadêmicos do sexo 
feminino, apesar da pouca incidência apresentaram insatisfação com a imagem 
corporal (1 caso leve e 3 graves). Assim, percebeu-se que a maioria dos sujeitos 
não apresentaram insatisfação com a imagem corporal. Conclusão: É valioso 
ponderar que por se tratar de futuros profissionais de educação fisica, os resultados 
são encorajadores, principalmente que conviverão com sujeitos com diferentes 
conceitos e desejos corporais e que poderão equilibrar as escolhas com o mínimo 
de prejuízo a saúde. 

 

Palavras-chave: Acadêmicos. Imagem corporal. Educação Física.  
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CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: O Recreio 
Escolar Como Um Momento De Expressão 

 

              Danilla Pereira Milhomem1 
                                                                             Douglas Luz de Oliveira1                                           

Francinaldo Freitas Leite2  
  

RESUMO 

 

Introdução: A Cultura Corporal de Movimento estuda as diversas manifestações 
corporais que o homem incorporou ao longo do tempo, como danças, jogos, 
ginásticas, lutas. Tendo como elemento essencial a ludicidade que sempre esteve 
presente no desenvolvimento do ser humano por meio das brincadeiras e jogos. 
Objetivo: Discutir os significados culturais do recreio escolar e sua contribuição no 
processo educativo, através das atividades lúdicas que faz com que as crianças 
interajam entre si, explorando, descobrindo e diversificando movimentos e 
habilidades e com isso elas podem constituir sua própria subjetividade. Estudar a 
importância da brincadeira e jogos, que contribui diretamente para a socialização da 
criança ampliando e formando seus conceitos, ideias, integração, relações e entre 
outros, tornando-a capaz de manifestar e adquirir suas conquistas, e habilidades. 
Metodologia: Trata de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, que 
consiste em analisar condição específica do sujeito por meio de pesquisas 
anteriores. Realizada no período de 27 de março a 12 de abril de 2020 e com 
exploração de dados do Google Acadêmico. O critério de escolha da bibliografia foi 
baseado nos seguintes descritores: Cultura corporal de movimento, ludicidade, 
Jogos e brincadeiras. Outro critério de escolha foi observar a fonte da bibliografia 
com preferência os de capítulos de livros, tese de doutorado, ou artigos publicados 
em revistas com assuntos específicos de Educação Física. Foram obtidos trinta (30) 
artigos sendo que dezoito (18) estavam de acordo com a nossa proposta. 
Conclusão: A cultura corporal engloba todo tipo de movimento que o ser humano 
consegue realizar com seu corpo, essas habilidades são desenvolvidas durante a 
infância onde elas iniciam sua fase de interação com a cultura que está inserida, 
durante o recreio a criança amplia seus conhecimentos por meios de representações 
lúdicas, ela aprende a se socializar com o meio social e explora sua criatividade. A 
brincadeira torna a criança mais ativa e ela consegue controlar suas próprias 
emoções. Percebemos também que os jogos e brincadeiras são componentes 
essenciais para o âmbito escolar, como no momento do recreio. A criança pode se 
expressar durante esse tempo para satisfazer suas necessidades brincando, 
podendo desenvolver ações cognitivas e afetivas. 
 

Palavras-chave: Cultural Corporal de Movimento. Ludicidade. Jogos. Brincadeiras.  
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OBESIDADE INFANTIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

Ítalo Ribeiro Moreira de Melo1 

 Edla Odebrecht2 

 

RESUMO 

 
Introdução: A praticidade da vida moderna tem deixado as pessoas cada vez mais 
imediatistas, ao promover a prática de hábitos que por vezes consideramos não 
saudáveis. Assim a obesidade tem sido cada vez mais motivo de muitos problemas 
de saúde das gerações e, assunto mais frequente nas clínicas e rodas de conversa, 
como também nos estudos das comunidades científicas. O presente artigo trata da 
prevalência do excesso de peso e obesidade infantil, uma doença crônica que atinge 
muitas crianças no mundo, todavia a pesquisa em questão abordou o tema no 
Brasil. Fatores diversos são responsáveis pelo aumento de pessoas obesas no 
Brasil, principalmente crianças. Para que se possa mudar essa realidade, temos que 
adotar medidas de hábitos saudáveis e mudança na alimentação, certamente que 
diante de um diagnóstico preciso.  Objetivo: Compreender os fatores que 
promovem a obesidade infantil, e como a educação física pode ser promovida para 
que se obtenham resultados satisfatórios na intervenção infantil. Apontar as 
dificuldades enfrentadas pelas crianças, no que diz respeito à alimentação que 
costuma ingerir. Analisar as consequências atribuídas às crianças, verificando 
hábitos que possam contribuir para tanto. Verificar projetos que são desenvolvidos 
com crianças, a fim de diminuir esta estatística. Metodologia: Pesquisa e análise 
em referencial bibliográfico produzidos nos últimos cinco anos tais como livros, 
periódicos e internet. Resultados: É unânime o apontamento dos autores 
pesquisados, quando afirmam que as crianças tem constituído um grupo vulnerável 
ao excesso de peso ou obesidade, tendo como causas desde a rotina nutricional 
familiar inadequada, perpassando pela adaptação de uma alimentação no ambiente 
escolar que não atende os valores nutricionais adequados e a falta de atividade 
física, que juntos, predispõem a criança ao excesso de peso e à obesidade.  
Conclusão:   A obesidade infantil é um problema da coletividade, portanto há uma 
necessidade de que se tenha políticas públicas que contemplem as crianças com 
excesso de peso, e que se cumpra de fato o que já tem sido proposto pelas Políticas 
Nacionais de Promoção da Saúde.  É assunto que ainda demonstra tema de grande 
preocupação, visto que é a fase inicial da vida humana. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E AUTISMO  
 

Keyla Oliveira Silva1 

Edla Odebrecht2 

 
 

RESUMO 

 
Introdução: O autismo é um transtorno bastante complexo e ao mesmo tempo 
desafiador e empolgante.  As dificuldades que são encontradas por essas crianças 
em relação à comunicação, interação e imaginação, afetam globalmente o seu 
desenvolvimento e assim a sua vida na sociedade. Nesse sentido é importante 
entender a atuação do Profissional de Educação físico, abordando e interligando 
para assim identificar suas habilidades e aptidões. Objetivo: Verificar a contribuição 
da Educação Física para o desenvolvimento intelectual do aluno autista, tendo como 
e levantar as possíveis dificuldades que o professor de educação física encontra no 
desenvolvimento de atividades com o aluno portador do transtorno do espectro 
autista. Metodologia: A metodologia da pesquisa abordada foi de cunho 
bibliográfico com revisão de conceitos, quanto abordagens e objetivos através do 
método qualitativo, levantamento de dados por artigos científicos livres como base 
de dados Scielo, Google Acadêmico e Bireme. Resultados: Os resultados obtidos 
com a pesquisa mostram que além dos benefícios na parte física, apresentam uma 
maior sensibilidade sensorial, motivação social e menos desatenção, distração e 
comportamentos sedentários. A prática de exercício proporciona uma ferramenta 
que pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades na criança com TEA, em 
especial no que cabe às aptidões sociais e motoras, contribuindo na melhora do 
condicionamento físico e mental. Quando se trata de TEA, a principal vantagem das 
atividades físicas e à redução de estereotipias que funcionam como padrões 
repetitivos e restritos de comportamento. Conclusão: As atividades físicas 
proporcionam uma gama de oportunidades de desenvolvimento, lazer e qualidade 
de vida para portadores do TEA, melhorando seu convívio social e interação com 
outras pessoas. A produção do estudo possibilitou a observação destes aspectos 
descritos acima e perceber que a inserção nas aulas de educação física é um dos 
meios mais eficazes para aquisição de melhorias comportamentais da criança 
portadora de TEA. 

 

Palavras-chave: Atividade Física; Autismo; Educação física.  
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AS MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO 
PSICOMOTOR E SOCIAL DA CRIANÇA 

DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA COM A PRÁTICA DE 

ATIVIDADES FÍSICAS  
Mariana Nascimento Machado1  

Renato Amaral de Sousa1 
Hugo Martins Teixeira2   

 

RESUMO 

 

Introdução: O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acarreta 
prejuízos na fala, na interação social e no desenvolvimento neuropsicomotor. A 
estimulação precoce pode auxiliar na aquisição de novas habilidades, sendo que 
quanto antes iniciado esse processo, melhor para a criança. O quanto antes a 
criança for estimulada com jogos, atividades, exercícios físicos e outras formas de 
trabalhar e exercitar o cérebro, melhor e mais rápido se desenvolverá. A 
psicomotricidade é fundamental nesse processo de desenvolvimento, pois através 
do conjunto de atividades em que a criança recebe acompanhamento, incluindo 
eles: equoterapia, natação, fonoaudiólogo, musicoterapia, entre outros, a família 
também é imprescindível para que o desenvolvimento da criança com Transtorno do 
espectro autista seja de maior resultados e desenvolturas. Objetivo: Analisar os 
benefícios da atividade física e a contribuição no aspecto psicomotor  e social de 
crianças autistas. Metodologia: Um estudo com abordagem qualitativa e revisão 
bibliográfica, em que foram utilizados artigos com os descritores: autismo, educação 
física, desenvolvimento infantil, estimulação precoce e reabilitação física. Destes, 
foram mantidos 24 artigos para a revisão bibliográfica com os subtemas: Importância 
da prática de atividade física para as pessoas com autismo; Efeitos da atividade 
física adaptada no perfil psicomotor de uma criança com espectro de autismo; O 
desenvolvimento psicossocial da criança com autismo Resultados: Verificou-se a 
importância da estimulação precoce na interação social, no aprendizado e na 
expressão do afeto inclusive, apesar da dificuldade encontrada no processo de 
ensino-aprendizagem do público estudado, seja por falta de estrutura física, seja por 
falta de desenvolvimento e qualificação profissional, além da própria dificuldade 
característica do Transtorno do Espectro do Autismo. O fato é que as atividades 
multidisciplinares, ajudam diretamente no desenvolvimento psicomotor e social da 
criança com autismo. Conclusão: Com a estimulação adequada as crianças e 
formação profissional que atenda e potencialize o aprendizado, a atividade fisica e 
minimize as limitações à educação física pode contribuir grandemente para o 
desenvolver de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. 
 
Palavras-chaves: Atividade Física; Autismo; Desenvolvimento psicomotor e social. 
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A INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL NA 
AUTOPERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM 

ADOLESCENTES  
 

Lorena Ledo Neves 1 

Matheus Gomes Lima1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
 RESUMO 

 
 
Introdução: A composição corporal em adolescentes é um influenciador direto na 
autopercepção da imagem corporal, pois é através da imagem que o indivíduo se 
inseri na sociedade, com isso, o adolescente se cobra muito para obter uma imagem 
bem vista pela sociedade, influenciando na sua vida e nos seus ideais. Nesse 
contexto, a composição corporal pode se tornar de certa forma, um malefício no 
cotidiano do indivíduo, fazendo com que o mesmo tome atitudes mais severas em 
relação à sua composição corporal para a obtenção do corpo ideal desejado. 
Objetivo: Compreender de que forma a composição corporal afeta na 
autopercepção da imagem corporal. Analisar algumas das consequências geradas 
pela distorção da imagem corporal, fazendo com que essa seja solucionada por 
meio da educação física. Entender os medos, propósitos e influências relacionadas 
à essa mudança de comportamento em busca do corpo ideal. Metodologia: Trata-
se de uma abordagem qualitativa, através de um estudo de revisão sistematizada, 
no qual foram escolhidos seis artigos que representaram descritores condizentes 
com o título. Resultados: A porcentagem de indivíduos com baixo peso é maior que 
os demais, porém o sobrepeso ainda tem um índice significativamente alto, ainda 
que ação corporal em meninas é maior que nos meninos, os adolescentes com 
sobrepeso tenho maior insatisfação corporal do que os demais. A autopercepção 
encontra-se distorcida na maioria dos adolescentes, ocorrendo uma superestimação 
ou subestimação rem relação ao seu eu, podendo ocasionar consequências por 
conta da sua incapacidade de ter satisfação em relação ao seu corpo. Conclusão: 
Nota-se que a compreensão da composição corporal ajuda na diminuição de 
distúrbios em relação a imagem corporal, amenizando situações relacionadas à 
distorção na sua autopercepção corporal. Assim, a educação física colabora na 
compreensão da imagem corporal ajudando o mesmo a ter uma auto percepção 
correta de si e compreender melhor sua composição corporal.  
 
 
Palavras-chave: Composição corporal, autopercepção, imagem corporal, 
adolescentes. 
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PERCEPÇÕES SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS 
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Uma Revisão 

Sistematizada da Literatura 
 

Matheus Barbosa Pajeú Nunes1 

Pedro Henrique Oliveira Matos1  

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
 RESUMO 

 
Introdução: A educação inclusiva pressupõe escola aberta para todos, ambiente em 
que todos aprendem juntos, quaisquer que sejam as suas dificuldades. Para 
discorrer sobre o tema, este estudo, em um primeiro momento se referiu sobre a 
relevância de uma escola inclusiva; em seguida, foi abordada a questão da 
educação física na inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, 
ressaltando que a escola e o professor em especial, devem provocar o aluno para 
que ele recrie, reinterprete os significados das experiências vividas a luz das 
diferentes tendências pedagógicas. Por último se refere que a existência de um 
professor habilitado na área de educação física, é fundamental para o 
desenvolvimento das atividades que possam levar esses alunos a terem muito mais 
autonomia, desenvolvida a partir de uma educação integral da criança nos aspectos 
físico, psicomotor, cognitivo, afetivo e social. Objetivo: Analisar as percepções dos 
professores sobre a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 
na educação física escolar. Metodologia: Caracterizou-se de uma revisão 
sistematizada da literatura de abordagem qualitativa e teve sua coleta de dados 
realizada no período de 01 a 10 de abril de 2020. A fim de obter os resultados 
propostos, foram utilizadas as plataformas de pesquisa virtual Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Para essa pesquisa foram 
selecionados artigos publicados entre 2015 e 2020. Resultados: A preparação dos 
professores nas universidades não se torna suficiente para atuar no mercado de 
trabalho. Assim, se torna indispensável o uso de recursos pedagógicos, pois para se 
trabalhar com esses alunos os professores precisam fazer adaptações nas 
atividades, adaptações que só serão possíveis com o uso de bons recursos 
materiais. Conclusão: A dificuldade de incluir os alunos com necessidades 
educacionais nas aulas de educação física escolar está presente na rotina dos 
professores, e que a maior causa dessas dificuldades está ligada a uma formação 
inadequada, ou pela falta de capacitação para se trabalhar com esses alunos.  
 

Palavras-chave: Alunos (NEE); Educação Física escolar; Inclusão; Professores. 
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ANÁLISE DOS TESTES DE EQUILÍBRIO TIMED UP & 
GO E STAR EXCURSION BALANCE TEST COM 

PRATICANTES DE SLACKLINE  
 

Adenilson Matos de Aquino1 

Marcelo Borges1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: O Slackline é uma prática corporal realizada em uma fita estreita e 

flexível de nylon ou de poliéster, presa em dois pontos fixos, onde são realizados 

movimentos em cima dela, esses movimentos podem ser estáticos ou dinâmicos. Ao 

subir na fita o praticante recebe inúmeros estímulos proprioceptivos, exigindo uma 

otimização no uso da musculatura agonista, cinergista e antagonista, e quanto mais 

ele desenvolve sua habilidade de se manter sobre a fita, mais desenvolve a 

capacidade de responder a um estímulo, e quanto mais rápido consegue reagir a um 

estímulo, mais tempo consegue ficar sobre a fita, gerando um ciclo virtuoso onde, ao 

final, o praticante estará mais protegido de lesões torcionais não traumáticas. 

Objetivo: O estudo tem como objetivo descobrir um teste mais aplicável em analises 

de níveis de equilíbrios para praticantes de Slackline, pois o mesmo pode ser 

considerado um instrumento para melhoria da manutenção do equilíbrio corporal. 

Metodologia: Os testes foram realizados em duas semanas, na primeira semana 

coletamos os dados através do TUG, dividido em cinco praticantes de Slackline e na 

segunda semana, foi realizado o teste SEBT onde fez parte corpo colaborador de 

cinco pessoas praticantes de Slackline e outras cinco não praticantes. Como 

recomendado na literatura, foram executadas três tentativas na posição unipodal 

com membros inferiores intervalando cinco minutos de um para o outro buscando 

desviar os efeitos e adaptação do exercício.  Resultados: Os resultados obtidos no 

teste SEBT mostraram que os níveis de equilíbrio para o grupo dos praticantes de 

Slackline são superiores em relação ao grupo não praticantes de Slackline. 

Conclusão: Ficou constatado que os praticantes de Slackline possuem maior 

capacidade de manutenção de controle postural, diferente dos não praticantes. O 

dado comprovado apenas no teste SEBT. O teste TUG concluímos não trouxeram 

resultados que evidenciasse diferenças significativas entre os dois grupos testados. 

Palavras-chave: Equilíbrio; Slackline;Teste.  
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INTENSIDADE DO ESFORÇO FÍSICO NO HEIAN 
KATA SHOTOKAN: Análise do Comportamento da 

Frequência Cardíaca 

 
Bruno Henrique Oliveira da Costa1 

Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: O Karatê é reconhecido como uma luta japonesa, sendo uma arte de 
defesa pessoal de mãos vazias, na qual braços e pernas são treinados 
sistematicamente e um inimigo, atacado de surpresa, pode ser controlado por uma 
demonstração de força igual à que faz uso de armas reais. O kata induz o organismo a 
algumas adaptações fisiológicas. Dentre estas adaptações, o exercício físico acaba 
sendo um componente que intensifica de sobremaneira o sistema cardiovascular. A 
frequência cardíaca é um parâmetro importante para o controle da intensidade do 

exercício físico. Objetivo: O presente estudo tem a proposta de analisar o 
comportamento da frequência cardíaca em karatecas durante a realização da série 

Heian Kata do Karate Shotokan. Metodologia: Foram coletados dados da frequência 
cardíaca de 08 karatecas durante os katas. A monitorização da frequência cardíaca foi 
realizada no início quando todos estivessem a 70% da FCM, e ao termino dos katas, 
para saber quão forte foi esforço realizado. Os karatecas tinham idade entre 15 a 47 
anos de acordo com sua categoria de graduação (faixas pretas). Resultados: Através 

da análise da frequência cardíaca pode-se concluir que desta forma, o presente estudo 
indica que, durante a realização de um kata da série Heian, o praticante de Karate a 
nível avançado (faixa preta), realiza um esforço acima de 92% de sua frequência 
cardíaca máxima, este dado indica que o Heian kata do Shotokan, é uma atividade 
física classificada como zona alvo de esforço máximo e ou de máxima capacidade, e 
caracterizado como, intensidade de esforço muito pesado. Os resultados do 
presente estudo demonstram um incremento da FC durante a luta de karatê, 
determinando uma predominância do metabolismo anaeróbio. Conclusão: De 
acordo com os dados levantados nesta pesquisa, constatamos que ao executar 
qualquer kata da série Heian, o praticante de Karatê acaba por atingir a zona alvo 
máxima de treinamento, uma marca acima de 90 e abaixo de 93% da FCMáx. 
Portanto, os kata Heian são exercícios físicos que exigem um nível de esforço 
elevado de seus praticantes, em períodos curtos de 25 à 45 segundos, podendo 
oferecer riscos para pessoas com problemas cardiovasculares. Mas esta afirmação 
sugere um estudo mais aprofundado. 
 
Palavras-chave: Frequência cardíaca; Karate Shotokan; Anaeróbio. 
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UM ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS 
COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO 

DESENVOLVIMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA CIDADE DE ARAGUAÍNA – TO  

 

José Filho Luis Soares Ferreira da Silva1 

Rodrigo dos Santos Lima1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: A inclusão de alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento no 
sistema educacional no Brasil está em foco, à sociedade em si ainda tem pouco 
conhecimento sobre as características do aluno com Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD), o ambiente educacional junto com os professores de 
Educação Física. Objetivo: Este estudo tem por objetivo descrever a criança com 
TGD e fazer as adaptações necessária para incluir o aluno nas aulas teóricas e 
práticas. Metodologia: O estudo realizado é de tipo qualitativo, com pesquisa 
bibliográfica e pesquisa em campo, sendo que quatro escolas foram selecionadas 
para a pesquisa, duas escolas foram observadas dois alunos de cada escola, e duas 
escolas foram três alunos de cada escola, do ensino fundamental I da rede 
municipal de ensino da cidade de Araguaína-TO. Utilizado para a pesquisa em 
campo foi um check-list junto com observação de campo, nas aulas de Educação 
Física tanto em sala quanto na quadra. Resultados: Foram observados o 
comportamento do aluno diante ao ambiente escolar nas aulas, sua interação com 
seus colegas e funcionários da unidade escolar, as adaptações que os professores 
utilizam para incluir o aluno nas atividades desenvolvida nas aulas, o ambiente que 
são realizadas as atividades, a participação da família no desenvolvimento do aluno 
no que se refere a educação. Conclusão: De acordo com os dados obtidos, 
constatamos que os professores de cada unidade escolar buscam incluir os alunos 
com Transtornos Globais do Desenvolvimento, porém, um dos quatros não planejou 
e nem fez esforço para incluir os alunos com grau mais crítico, deixando o aluno de 
lado ou excluído, observamos a dificuldade nas aulas teóricas em relação aos 
quatros professores para passar a mesma atividade para a turma em geral. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Transtornos Globais do Desenvolvimento; Educação 

Física. 
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RELAÇÃO DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS 
ESCOLAS DE ARAGUAÍNA – TO 

 
Kátia Sabrina Da Silva Fernandes1 

Francinaldo Freitas Leite2 

 
 

RESUMO 

 

Introdução: A partir de uma hierarquia das aptidões físicas aceitas socialmente, 
considera-se as meninas “naturalmente” mais frágeis do que os meninos, 
justificando, assim, a necessidade de uma estrutura especial que proteja as meninas 
da “brutalidade” inerente aos meninos Os conflitos em sala de aula em que, tanto na 
prática tecnicista ou mesmo na humanista do profissional da educação física existem 
discriminações, esses atos são muitas vezes favorecidos por um mero 
desmembramento em uma brincadeira em grupo em que se separam meninos de 
meninas. Importante salientar que a discriminação pode não se dá somente com o 
sexo feminino, mas também com o masculino, já que se espera determinadas 
posturas e modos desse sujeito. Para que alunos construam posições de destaque 
na educação física escolar, estes precisam executarem e treinarem as técnicas dos 
movimentos para que cheguem próximos de uma “perfeição”. A disputa é algo 
previsto, por isso mesmo, em muitos momentos, as meninas passam a acreditar que 
devido a seu corpo, não são tão aptas para determinados esportes quanto os 
meninos. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de analisar a divisão entre meninos e 
meninas nas aulas de educação física nas escolas de Araguaína, discutindo a 
distinção de gêneros e as metodologias abordadas nas aulas práticas. Metodologia: 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa sobre a relação de gênero na educação 
física nas escolas de Araguaína- TO, para isso foi realizada uma pesquisa de campo 
com quatro professores da rede de ensino estadual. Resultados: Foi evidenciado 
que as diversas transformações que a sociedade vem sofrendo, provocam 
discussões que envolvem o contexto escolar, e mais do que nunca, sabemos que a 
escola é lugar privilegiado de conhecimento, logo, lugar de se discutir sobre as 
relações sociais, sobretudo pela luta de igualdade entre as pessoas. Será mesmo 
necessária a divisão entre meninos e meninas nas aulas de educação física? Essa 
pergunta foi respondida através de observação de campo e entrevista com os 
professores. Conclusão: Através dos dados levantados, ficou constatado que as 
aulas mistas estão mais presentes nas aulas de Educação Física. 
 

Palavras-chave: Educação física; Sexismo; Escola. 
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METODOLOGIA DO HANDEBOL NA CIDADE DE 
ARAGUAINA-TO 

 
Lucas Sousa Almeida1 

Mario Junior Albuquerque Apinagé1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: O handebol é uma modalidade coletiva de base, que desenvolve em 
seus praticantes variadas qualidades, podendo ser: físicas, sociais, psíquicas e 
morais. Ao tratar da origem de alguma modalidade esportiva, a literatura apresenta 
variadas definições, dessa forma em diversos lugares do mundo era praticada 
alguma atividade similar ao handebol atual. O handebol promove mudanças 
comportamentais e posturais diante ao indivíduo, onde o professor possa possibilitar 
mais de uma maneira de conduzir o ensino do handebol. Abordando quatro métodos 
que abrangem os esportes coletivos e suas particularidades, método analítico, 
global, situacional e misto, como suporte para a base de desenvolvimento do ensino-
aprendizagem dos alunos. Como o propósito a variabilidade dos métodos utilizados 
pelos docentes no processo de ensino, na iniciação esportiva, identificando os 
possíveis métodos abordados pelos professores.  Objetivo: O presente estudo 
objetivou identificar e analisar a metodologia utilizada do handebol na cidade de 
Araguaina-TO. Metodologia: Essa pesquisa tem caráter qualitativo descritivo, foram 
observadas e analisadas três equipes de handebol da categoria infantil de 12 a 14 
anos e juvenil 15 a 17 anos de escolas públicas. Cada equipe era composta por 15 
atletas, totalizando 45 atletas. Com instrumentos para coleta de dados foram 
adotados o caderno de campo para descrever determinados exercícios e 
observações e o checklist adotando particularidades dos treinamentos, físico, 
técnico e tático. Resultados: Observou-se nos treinamentos das capacidades físicas 
onde os professores não aderem um treinamento específico. Em relação as 
capacidades técnicas ficaram evidente a prioridade nos treinos reservando apenas 
os fundamentos de passe, arremesso e recepção, enquanto ao tático, seguem 
jogadas treinadas em situações de jogo com esquemas de defesa e ataque. 
Conclusão: Conclui-se a predominância da iniciação esportiva do handebol na 
cidade de Araguaina-TO, a utilização do método global, onde os professores na 
maior parte do treinamento optam pelo jogo livre intervindo poucas vezes. 
 
 
Palavras-chave: Iniciação esportiva; Handebol; Métodos de ensino. 
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O SENTIDO DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA OS 
PARTICIPANTES 

 

Thiago Wilkerson Lopes da Silva1 

Marina Barbosa Pereira1 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: A festa junina considerada uma das maiores festas culturais do Brasil, 
tornou-se atrativa aos participantes pelo encantamento com as coreografias, 
movimentação de pares em rodas, o casamento matuto, pela devoção pelos santos 
católicos (São João, São Pedro, Santo Antônio), realização de simpatias como a do 
santo casamenteiro, o pular fogueira, soltar balões, degustação de comidas típicas, 
todos assumindo um caráter folclórico e cultural tornando-se um envolvimento social 
entre amigos. Objetivo: A partir de uma pesquisa realizada com dançarinos de 
quadrilha de Araguaína, tentamos através da fenomenologia descobrir o sentido 
dessas pessoas a participarem de uma quadrilha junina enquanto manifestação 
cultural e relatar informações do sentido empírico do quadrilheiro quando está 
envolvido a esta manifestação. Metodologia: Do ponto de vista metodológico, este 
estudo se caracteriza como de cunho fenomenológico. A Pesquisa delimita-se no 
sentido das quadrilhas juninas para os11brincantes, uma vez que cada pessoa tem 
ideias diferentes de acordo com suas memórias, experiências, sentimentos e 
desejos em relação às quadrilhas juninas. O Método utilizado foi entrevista e 
observação, no qual foram atribuídos a diretores e brincantes de diferentes grupos 
sociais envolvidos em atividades relacionado à cultura junina para descobrir o 
sentindo que leva as pessoas a participarem de uma quadrilha junina numa 
perspectiva fenomenológica e contextualizada ligada aos sentimentos das pessoas 
em relação a essa manifestação cultural na cidade de Araguaína. Resultados: A 
análise dos dados, pelo método entrevista e observação, evidenciou que o sentido 
dos dançarinos em estarem na quadrilha assume diferentes representações como: 
lazer, divertimento, responsabilidade social, prazer e união. Conclusão: Observou-
se que todo esse comprometimento social e cultural se resume em um único 
sentimento: o amor. É através dele que os entrevistados deixam seus compromissos 
familiares, amorosos, para estarem ensaiando ou se apresentando nas quadras da 
cidade, pois o reconhecimento por fazerem algo com amor (dançar quadrilha) 
representa a gratidão e a seriedade em que cada um leva no seu coração em 
dançar quadrilha.  
 
Palavras-chave: Festa junina; Dançarinos; Sentido 
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CORPO, CULTURA E MOVIMENTO: A Lógica 
Esportiva Pela Ótica da Corporeidade 

 

Larissa Barbosa Fernandes 1 

Leticia Barbosa Fernandes1 

Hugo Martins Teixeira2 

Francinaldo Freitas Leite2 
 

RESUMO 

 

Introdução: A prática de atividades físicas é indispensável na vida de qualquer ser 

humano, no entanto quando iniciada desde a infância seus efeitos sobre as 

capacidades cognitivas, mentais e físicas são mais notórios e eficazes, porém as 

crianças estão emergindo cada vez mais cedo no mundo da tecnologia e deixando 

de lado a vida ativa, uma vez que seu uso demasiado  pode causar sérios danos á 

saúde da criança, prejudicando seu desenvolvimento cognitivo e seu crescimento 

físico e intelectual, os tornando cada vez mais sedentários. O movimento produz 

significado, prazer, comunicação, experiências; envolve corpo, mente, emoções, 

gestos e expressões, se movimentar é viver a cultura corporal do movimento. 

Objetivo: Relacionar corporeidade e motricidade humana para entender a lógica do 

movimento, pela ótica de professores de Educação Física que lecionam com alunos 

entre 4 e 11 anos  do ensino infantil ao ensino fundamental I,  diante do trato com o 

movimento, da intencionalidade e modalidades de atividades físicas em escolas da 

rede pública municipal da cidade de Araguaína – To. Metodologia: Estudo com 

abordagem quali-qualitativa, exploratória, de campo. Foi realizada uma pesquisa 

com professores da rede pública municipal de ensino da cidade de Araguaína – To, 

o qual foi aplicado um questionário de 17 perguntas, o qual obteve-se 32 respostas. 

Desses professores que fizeram parte da pesquisa 56,3% são do sexo feminino e 

43,8% do sexo masculino. Verificou-se que a postura do professor diante de seus 

alunos é de fundamental importância, através da sua metodologia de ensino, para 

estimulá-los a prática de atividades físicas e manter uma vida ativa tanto na infância 

como na vida adulta. Compreendeu-se que cabe ao professor proporcionar diversas 

experiências aos seus alunos, buscando sempre a valorização do movimento e de 

sua corporeidade, não deixando de lado o objetivo educacional, a fim de 

desenvolver em cada um sua consciência corporal, sempre respeitando suas 

particularidades. Conclusão: A disciplina e o professor de educação física escolar, 

são essenciais na vida da criança, no que tange as experiencias e conquista de uma 

consciência corporal, principalmente a devido carência de espaços e oportunidades 

cada vez  mais limitada a escola.  

Palavras- Chave: Corporeidade; Educação Fisica; Escola; Professor; Aluno. 
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES EM SERVIDORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE 
ARAGUAÍNA-TO 

Alynne Duarte Dos Santos1 
Fabricia Da Silva Lima¹ 

 Romolo Falcão Marbá2 

 
RESUMO 

 
Introdução: No século XXI as pessoas passaram a viver em prol do trabalho e da 
estabilidade financeira própria e de sua família. Devido a falta de tempo, a exaustão, 
a carga horária excessiva de trabalho, faz com que impossibilite de viver uma vida 
ativa e saudável, deixando-os vulneráveis a doenças cardiovasculares. Sendo 
assim, o presente estudo surgiu pela necessidade de conhecer os fatores de risco 
cardiovasculares presentes na vida dos servidores da rede municipal de ensino 
infantil de Araguaína-TO, e ainda, justificou-se pela realização devido a inexistência 
de estudos similares na cidade servindo desta forma como base de referência para 
obtenção de dados das condições de saúde dos servidores deste município, 
servindo também como fonte de informação para possíveis intervenções .Objetivo: 
Analisar os fatores de risco cardiovasculares presentes na vida dos servidores da 
rede municipal de ensino infantil de Araguaína - To.  Metodologia: Caracteriza-se 
por ser um estudo descritivo, quantitativo, de campo. Participaram da pesquisa 31 
servidores sendo 29 mulheres e 2 homens. Como procedimentos de coleta de dados 
foram feitos as aferições de peso, altura, cálculo do IMC, nível de glicose, pressão 
arterial e circunferência de abdômen. As coletas foram realizadas nas escolas onde 
os professores lecionam. Resultados: Os resultados encontrados apontaram que: 
6,45% dos servidores pesquisados estão abaixo do peso; 38,71% estão com o peso 
normal, 35,48% estão com sobrepeso e 19,35% estão com obesidade. 3,22% dos 
pesquisados apresentam glicose menor que 70mg/dl ficando classificado como 
hipoglicêmico;83,87% estão com glicose maior que 70mg/dl o que indica que padrão 
normal; 12,90% estão classificadas como pré-diabéticas pois estão com glicose 
maior que 100mg/dl. Quanto à pressão, 87,09% estão com a pressão menor que 
12.8mmHg e 12,90% estão com pressão maior que 15.10mmHg, qualificando um 
quadro de hipertensão. Observou-se, portanto, que 54,83% dos docentes 
pesquisados apresentam riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. 
Conclusão: Aconselha-se a realização de ações visando à saúde dos docentes, 
direcionadas à modificação no estilo de vida, com prática regular de atividades 
físicas e dieta balanceada, para a melhoria da qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Atividade física; Educação; Servidores; Saúde do trabalhador. 
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A ABORDAGEM PSICOMOTORA COMO PROPOSTA 
EDUCATIVA COM ALUNOS AUTISTAS NA CLÍNICA 

ESCOLA MUNDO AUTISTA (CEMA) 
Danilo de Sousa Lobo1 

Maria Santos Souza¹ 

 Francinaldo Freitas Leite2 

 

RESUMO 

 
Introdução: As aulas de Educação Física na Clínica Escola Mundo Autista - CEMA 
já se encontram com um pouco mais de um ano de trabalho realizado nessa 
instituição, acontecendo diariamente no turno vespertino, com um tempo decorrido 
de 40 minutos/aula. Nessas aulas pode se ressaltar a importância em assimilar às 
atividades de cunho psicomotoras com as características que cada aluno autista 
apresenta. Com isso, teve a necessidade em verificar se houve evolução das 
características psicomotoras no aluno autista no decorrer das aulas, analisar se as 
atividades psicomotoras estão surtindo efeito na vida cotidiana dos alunos autistas e 
investigar se o aluno apresenta aceitação para com as aulas. Nesse contexto se 
encontra as aulas de Educação Física que desenvolve um trabalho de cunho 
psicomotor sendo voltado diretamente para os autistas.  Como hipótese pode se 
apontar que os alunos apresentam de forma gradativamente alguma melhora nas 
habilidades psicomotoras ensinadas em aula, tendo assim uma melhora 
considerável no seu âmbito familiar e social. Objetivo: O trabalho tem como 
principal objetivo a busca em descobrir quais as contribuições da educação 
psicomotora para alunos autistas matriculados na Clínica Escola Mundo Autista - 
CEMA.  Metodologia: A pesquisa tem caracterização qualitativa, onde o universo da 
pesquisa foi a Clínica Escola Mundo Autista – CEMA. Fizeram parte da amostra e 
amostragem da presente pesquisa 10% dos pais de alunos que frequentam as aulas 
de Educação Física da CEMA, o que consiste em 5 pais de alunos, o método foi de 
entrevista com base num roteiro para as perguntas. Resultados: Com base nos 
relatos, a aula de Educação Física para alunos autistas no CEMA, teve em seu 
resultado a comprovação de uma aceitável melhora em relação ao âmbito familiar, 
social, físico e cognitivo. Conclusão: É possível afirmar da importância de práticas 
que envolvam as funções e aspectos da psicomotricidade no ensino da Educação 
Física para crianças autistas. O aspecto de melhora está basicamente voltada por 
alguns motivos importantes aqui levantados, como a participação da família em fazer 
com que o aluno seja presente às aulas, onde a família tem papel importante no 
progresso desse autista e a aceitação do aluno para com o professor de Educação 
Física colabora e muito para o desenvolvimento social e afetivo do autista. 

Palavras-chave: Autista. Educação Física. Psicomotricidade. 
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DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS 
INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Erlon Dos Reis Lima1 
                                                                                          Fernando Gomes de Souza1 

Hugo Martins Teixeira2 
 

RESUMO 

 
Introdução: Este trabalho teve como temática a relação desenvolvimento motor 
entre os jogos e as brincadeiras como componente importante para o 
desenvolvimento motor infantil. Os jogos e as brincadeiras representam uma riqueza 
de conhecimentos históricos sobre o mundo e sobre si mesmo, contribuindo para o 
desenvolvimento de recursos cognitivos, motor, sócio afetivos, dentre outros 
benefícios. Objetivo: Comparar o desenvolvimento de habilidades motoras 
fundamentais de crianças no início da primeira fase do ensino fundamental I que 
foram expostas a diferentes conteúdos, oportunidades de prática motora e instrução 
específica. Com crianças da primeira fase do ensino fundamental I. Metodologia: A 
população deste estudo foi constituída por 28 crianças, escolares, com idades entre 
6 e 8 anos sendo 16 meninos e 12 meninas. Para a análise das habilidades motoras 
fundamentais foi utilizado o teste tgmd-2 (Ulrich, 2000) - Test of Gross motor 
development – second edition,  que é um teste referenciado por norma e por critério 
que avalia o desenvolvimento motor de crianças de 3 anos completos (3-0) a 10 
anos e 11 meses (10-11). Resultados: Em relação as habilidade locomotoras, a 
corrida, foi constatado a melhor pontuação das crianças. Meninos apresentaram 
melhores resultados quando comparados as meninas, apesar de que, em ambos os 
resultados foram abaixo do esperado para a idade. Os resultados alcançados pelas 
crianças nas outras habilidades foram preocupantes em ambos os sexos, resultados 
inferiores ao esperado pela idade, não alcançado 50 % dos escores previstos. Em 
relação as habilidade de controle de objetos, visualizou-se que a habilidade, receber, 
foi constatado a pontuação mais baixa das crianças. Meninos apresentaram 
melhores resultados quando comparados as meninas, apesar de que, em ambos os 
resultados eles estão abaixo do esperado para a idade. Os alunos avaliados, 
apresentaram idades equivalentes inferiores as suas, em média de 3,5 anos de 
atraso motor.  Conclusão: A baixa diversidade das vivências motoras pode ser o 
fator primordial para os resultados encontrados, pois isso mostra uma irregularidade 
do desenvolvimento.  Frisa-se que fatores como, o ambiente, a hereditariedade e as 
atividades motoras podem influenciar diretamente. É importante a vivência na prática 
de jogos, brincadeiras, lutas, atividades rítmicas e esporte nas aulas de educação 
fisica.   
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Habilidades Motoras. Desenvolvimento 
Motor 
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PERFIL DERMATOGLÍFICO E O NÍVEL DE APTIDÃO 
FÍSICA DA EQUIPE JUVENIL DE VOLEIBOL 

FEMININO 
Fernando Henrique de Alcântara Farias1  

Jânio César Martins dos Santos1 

 Hugo Martins Teixeira2 

 
RESUMO 

Introdução: Nas últimas décadas passou-se a ter maior atenção com o 
desempenho físico e a saúde da população, especialmente aqueles que estão 
envolvidos com a atividade física e esportes, especialmente jovens. O voleibol, como 
qualquer outro esporte exige preparo físico, talento e técnica para ser exercido com 
perfeição. Entretanto, apesar de vastas opções disponíveis a dermatoglifia e 
avaliação da aptidão fisica surgem como ótimas opções para conhecimento do atleta 
em detrimento a suas potencialidades bimotoras (capacidade de força, velocidade, 
potência, agilidade, hipertrofia, resistência e de coordenação motora). Objetivo: 
Identificar e analisar as principais características do genótipo das atletas de voleibol 
e analisar seu desempenho nos testes de aptidão física. Metodologia: Caracterizou-
se como quantitativo, descritivo, de campo. A amostra consistiu em 19 atletas do 
time de voleibol feminino de 12 a 16 anos de idade de uma escola particular da 
cidade de Araguaína – TO. Foram realizadas avaliações de dermatoglifia (CUMMINS 
E MIDLO 1961) e de aptidão física relacionada ao desempenho motor (PROESP-
BR, 2016). Resultados: O teste dermatoglífico demostrou que sete atletas (38%) 
apresentaram características de velocidade e explosão, quatro (21%) apresentaram 
características de coordenação motora, força, velocidade e resistência, quatro (21%) 
apresentaram características de força, velocidade e explosão e baixo nível de 
coordenação motora,  duas atletas (10%) apresentaram características de 
coordenação motora, força, explosão, velocidade e resistência, uma atleta (5%) 
apresentou característica de coordenação motora, força, velocidade e resistência, e 
uma atleta (5%) apresentou característica de força e baixo nível de coordenação 
motora. Foi verificado que 50% das atletas apresentaram para aptidão 
cardiorrespiratória e 95 % para velocidade e agilidade, resultados classificados como 
“fraco”. Os resultados relacionados capacidade de força (força abdominal, força de 
membros inferiores e superiores) foi satisfatório, mais de 80 % para muito bom e 
excelente. Conclusão: O estudo foi essencial para compreender a relação das 
potencialidades que o atleta tem como o desempenho atual, reafirmando a 
necessidade da estruturação da periodização dos treinamentos, incluindo as 
capacidades biomotoras que geralmente são pouco estimuladas, e que podem 
contribuir para o desenvolvimento de cada atleta e consequente melhora no 
desempenho esportivo geral. 
 
Palavras-chave: Aptidão Física, Dermatoglifia; Voleibol Feminino.  
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL DIANTE SITUAÇÕES DE 

PRIMEIROS SOCORROS 
Grazielly Lorrany Arantes Batista1  

Maíra Alencar Carneiro 1  

 Hugo Martins Teixeira2 

 

RESUMO 

 
Introdução: Trabalhar com a temática primeiros socorros com os profissionais de 
educação física que atuam no ambiente escolar é de suma importância, 
principalmente com o público infantil, haja vista ser um grupo facilmente suscetível 
para circunstâncias que exigem agir em uma situação de risco. Os profissionais 
ainda se veem com pouco conhecimento a respeito do que fazer nessas situações 
de emergência, uma vez que a atuação incorreta pode significar uma sequela na 
vida do indivíduo. A atuação dos professores de educação física nessas situações 
deve ser precisa e coerente, visto que é de fundamental importância este 
conhecimento para minimizar danos. Objetivo: Identificar o nível de conhecimento 
dos professores de Educação Física sobre sua atuação frente a situação de 
primeiros socorros em ambiente escolar. Metodologia: Pesquisa com abordagem 
quali-quantitativa, bibliográfica, de campo. Foi realizada através da coleta de dados 
por meio de um questionário contendo 15 (quinze) perguntas, os quais representam 
o quantitativo de professores de educação física que trabalham na educação infantil 
de escolas do município de Araguaína/TO. A mesma ocorreu entre os meses de 
junho e julho de 2019. Resultados: Quase que uma totalidade dos professores de 
educação física participantes (80%), estão formados há mais de 2 (dois) anos na 
área de atuação e pouco mais da metade (53,3%) já trabalham na mesma unidade 
escolar há mais de 2 (dois) anos, o que justifica um conhecimento mais preciso de 
como é lecionar e sobre o funcionamento do ambiente de trabalho. Contudo, apesar 
de 100% afirmarem ter tido alguma matéria relacionada com o tema primeiros 
socorros ainda na formação, 73,3% destes não fizeram outros cursos para aprimorar 
conhecimento, pelo menos 46,7% do total já necessitaram utilizar o conhecimento 
sobre o assunto ao menos uma vez no ambiente escolar. E, ao deparar-se com essa 
situação ao menos 25% solicitaram ajuda de terceiros para que o primeiro cuidado 
fosse realizado. Conclusão: Os profissionais apresentaram alguns conhecimentos 
em relação ao tema, entretanto, demonstrou-se insuficientes perante as diversas 
situações de urgência e emergência que possam acontecer no ambiente escolar.  
 
Palavras-chave: Primeiros Socorros; Educação Física Escolar; Saúde. 
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PRINCIPAIS MOTIVOS DA INFREQUÊNCIA DOS 
ALUNOS NOS TREINOS DE MUSCULAÇÃO EM 

ACADEMIA  
 

Edmilson carvalho Silva1 
Jozian Fernandes Souza¹ 

 Romolo Falcão Marbá2 
 

RESUMO 

 

Introdução: Os motivos que contribuem para uma boa frequência no treinamento 
físico em várias áreas esportivas e seus conhecimentos podem ser diversos em 
suas evidências. Da mesma forma o contrário, a infrequência nos treinos. No que se 
refere a musculação, ainda existe uma dificuldade quanto a sua prática, pois esta é 
disciplina rígida, igualmente outras modalidades, quando se busca resultados. Outra 
questão é manter os praticantes por um longo período pois observa-se muita 
desistência e pouca frequência nas aulas e o desafio em levar os alunos que estão 
ocupados com afazeres diários como trabalho, família, estudo ou até mesmo quando 
não estão dispostos a aderência da prática. Objetivo: conhecer os principais 
motivos da infrequência dos alunos nos treinos de musculação em academia. 
Metodologia: Pesquisa de campo e bibliográfica de característica quantitativa, 
envolveu os alunos de duas academias da cidade de Araguaína - TO, chegando ao 
total de 30 pessoas, sendo 15 do sexo feminino e 15 do sexo masculino entre 18 e 
65 anos. Para a coleta de dados, foi utilizado questionário com 01 pergunta aberta. 
Resultados: O principal resultado encontrado independe do gênero com maior 
ênfase foi a doença. Verifica-se com 50% do total dos participantes como principal 
motivo a “doença”, sendo 7 homens e 8 mulheres. Constatou-se em relação aos 
homens como principal motivo o cansaço físico por deveres do dia a dia com 53%, 
seguido do cansaço mental do dia a dia (stress) 47% e financeiro 40% e outros 
resultados, onde também são motivos relevantes pela infrequência nos treinos de 
musculação em academia. E para as mulheres além da doença com 53% o 
atendimento da recepção e do professor(a) 33% deveres do lar 33% e a 
indisposição (preguiça) com 33% e outros resultados. Conclusão: Após os 
resultados, consideramos que os motivos corroboram para ampliação de 
conhecimentos para combater a infrequência nas aulas de musculação, vale 
ressaltar que podem existir outros motivos por conta da diversificação da cultura, 
meio ambiente e Saúde. Desse modo, deve-se criar projetos e programas que 
instiguem a infrequência nas aulas, que traga motivação na prática de musculação, 
palestras, workshops, treinamentos, etc. 
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RESUMO 

 
 

Introdução: Diante do contexto qualidade de vida (QV) a importância da atividade 
física para tal é notório, quando observa-se o aumento do número de praticantes 
seja em parques, clubes, praças, academias, etc. As pessoas atualmente tem 
procurado meios para se satisfazer na questão do bem-estar e lazer. Ao crescer 
essa busca, cresce os tipos de satisfação. A medida da QV é o método usado para 
medir as condições de vida de um indivíduo, esse método envolve o bem físico, 
mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, educação e outras 
circunstâncias da vida. Objetivo: O objetivo central deste estudo foi avaliar a 
qualidade de vida dos praticantes em academias ao ar livre (AAL) localizadas em 
locais públicos da cidade de Araguaína - TO. Metodologia: O presente estudo 
caracteriza-se como um estudo de campo com abordagem quali-quantitativa, 
descritiva, bibliográfica e de campo. Aplicou-se os questionários de qualidade de 
vida - SF36 e de perfil pessoal. A amostra foi composta por 50 pessoas entre 22 à 
73 anos de ambos os sexos em 4 academias ao ar livre. A pesquisa revelou que 
independente de gênero em relação a todos os aspectos do questionário SF-36 
(capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental), é classificado como “muito 
bom”. Resultados: Com apoio do questionário de perfil pessoal considera-se que a 
população tem se preocupado com a saúde, e a buscam por meio da prática da 
atividade física seja pelas AALs ou em outro esporte, onde observou-se muita 
ênfase na “caminhada”. Outros fatores caracterizam-se pelo tempo da prática da 
atividade física, onde realizam regularmente as atividades 3 vezes por semana, pelo 
tempo de prática mesmo antes e após os 60 anos e que consideram a prática de 
atividade física poder melhorar a QV. Conclusão: Conclui-se numa visão geral é 
satisfatório, quanto aos entrevistados estarem acima da média nas análises de QV 
como, muito bom, e ainda que a oferta de espaços voltados a prática de atividades 
físicas como as ALLs vem contribuindo para o aumento da atividade física dos 
cidadãos. Portanto, ficou evidente que os praticantes nas AALs entendem que a 
atividade física contribui para a melhora da QV e suas estatísticas são muito boas. 
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RESUMO 
 

Introdução: Com a (BNCC) houve um marco na grade curricular da educação 
brasileira, inclusive da nível infantil, pois a definição de disciplinas obrigatórias e 
alternativas trouxe legitimidade educacional de forma universal, democrática e 
inteligente, a Base Nacional Comum Curricular, corrigiu enormes deficiências em 
relação as lacunas de matérias indispensáveis, que pela legislação antiga poderia 
ser ignorada. A educação física inserida no ensino infantil pode contribuir para uma 
vida saudável de um ser humano, mudar o paradigma de descrédito, além de 
conscientizar gerações futuras com bons hábitos, com práticas de exercícios e 
atividades físicas. Este estudo se torna relevante do ponto de vista educacional, pois 
a observação de aspectos que podem mudar a concepção de valores e julgamento, 
acerca da disciplina. Objetivo: Verificar o impacto da implantação das aulas da 
educação física no ensino infantil, nesse sentido, analisou-se os aspectos relativos a 
importância da disciplina no processo educacional dos indivíduos. Metodologia: 
Definiu-se por meio de uma sustentação bibliográfica. Para um melhor 
aprofundamento sobre a linha de pesquisa, utilizou-se de uma pesquisa, quant-
qualitativa, exploratória e de campo. A pesquisa realizada utilizou-se da aplicação de 
questionários, mediante a utilização do google formulários, em que se buscou 
solidificar o conhecimento sobre os aspectos relacionados com a educação física 
infantil, sobretudo com o intuito de evidenciar os impactos de crianças que tiveram 
estas aulas ao adentrar no ensino fundamental. Houve três modelos de 
questionários, o primeiro para docentes do ensino infantil, em seguida para 
professores do ensino fundamental e o terceiro para gestores e coordenadores, o 
número de pesquisados foi de 30, 30 e 60 respectivamente para cada questionário. 
Resultados: Demonstram que o impacto da disciplina de educação física no ensino 
infantil foi positivo. Evidenciou-se que os professores percebem que os alunos que 
possuem carga horária da disciplina de educação física no ensino infantil têm 
resultado mais satisfatório no ensino fundamental; e ainda cerca de 93% dos 
professores pesquisados consideram que a disciplina é muito importante para o 
ensino infantil, bem como também no ensino fundamental. Conclusão: Esta 
pesquisa, portanto, trouxe informações que complementam a tese elaborada na 
fundamentação teórica, onde corroboram para a ideia de que a disciplina de 
educação física é indispensável para o desenvolvimento do indivíduo no processo 
educacional. 
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RESUMO 

 
Introdução: Os exames de faixas no Karate Shotokan demostram habilidades e 
competências de uma realidade que atenda um currículo mínimo, de acordo com os 
níveis de graduação. O Karate, estilo Shotokan, é um dos mais praticados na 
atualidade em todo o mundo, por compor em seu repertório técnico uma alta 
diversidade de fundamentos e conteúdos em seu plano de ensino. Uma das 
principais características do estilo são suas bases firmes e movimentos de longo 
alcance. Nos exames de faixas, o nível de profundidade de um fundamento aumenta 
de acordo com o desempenho técnico do praticante. Cada técnica deve incluir a 
criação de velocidade, poder de concentração e tudo deve ser feito dentro de 
padrões específicos: “Kihon” parado e em movimento, a execução do Kata e a 
aplicação no Kumite, tudo deve estar de acordo com a graduação do praticante, que 
é simbolizado com a cor da faixa. Objetivo: Este estudo objetivou analisar os 
exames de faixa no Karate, atendendo os critérios de avaliações pertinentes em 
entidades representantes do Karate moderno. Tendo como problemática, a 
dificuldade de abordar uma linha adequada metodológica no programa de exame de 
faixa. Metodologia: Foi utilizado nessa investigação o método histórico documental, 
onde o material da pesquisa e suas fontes são constituídas e já elaboradas. 
Utilizando como instrumentos manuais e revistas. Resultados: A amostra desse 
estudo foi constituída por cinco organizações do estilo Shotokan e uma entidade 
oficial de desporto do Karate mundial. Obtendo no resultado da pesquisa uma 
pequena amostra do que deve ser o currículo mínimo dos exames de faixa do 
Karate, comparamos e analisamos os conteúdos mínimos exigidos e as técnicas que 
são cobradas nesse currículo.  Conclusão: De acordo com os dados obtidos no 
resultado das análises, percebe-se que o currículo mínimo para obtenção de faixas 
no Karate Shotokan é proposto pelas as organizações de formas variadas. Foram 
poucas as entidades do estilo que apresentaram um plano de estudos bem definidos 
com graduação mínima.  
 
Palavras-chave: Karate Shotokan; Exame de Faixa; Currículo. 
 
 
 
 
 

 
1   Profissionais de Educação Física. Especialistas em Educação Física Escolar e Treinamento Desportivo de 

Base (UNITPAC-TO). 
2 Coordenador e Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário Presidente 

Antônio Carlos – TO. Mestre em Estudos de Cultura e Território (UFT). 



 

 

ISBN: 978-65-00-04212-2 

P
ág

in
a4

2
 

JOGOS ETNO-DESPORTIVOS DA X FESTA DO 
PEIXE DOS POVOS KARAJÁS DA ALDEIA WARI-

LYTY 
Carolina Ramalho Rodrigues1 

Uilians de Sousa Dias1 

Francinaldo Freitas Leite2 

 
RESUMO 

 

Introdução: O povo Karajá-Xambioá reside na beira do Rio Araguaia, do lado 
direito, próximo ao município de Santa Fé do Araguaia, estado do Tocantins. Na 
aldeia Wari-Lyty acontece a “Festa do Peixe”, um evento que tem como uma das 
finalidades a revitalização da cultura indígena deste povo. A educação indígena 
organiza-se em processos tradicionais de aprendizagem, que envolvem saberes e 
costumes característicos de cada etnia. Estes saberes/conhecimentos são 
ensinados/aprendidos de forma oral no dia a dia, nos rituais, nos mitos e nas 
distintas formas de organização de cada comunidade.  Objetivo: O objetivo desse 
estudo é investigar como acontecem os jogos etno-desportivos da décima Festa do 
peixe cultural indígena da aldeia wari-lyty. Metodologia: Este estudo se caracteriza 
metodologicamente como pesquisa de campo de abordagem qualitativa, quanto à 
natureza básica e com objetivos de pesquisa exploratória.  A pesquisa foi realizada 
durante a décima Festa do peixe na Aldeia Wari-lyty, que fica localizada às margens 
do rio Araguaia próxima ao município de Santa Fé do Araguaia, onde foram 
utilizados os métodos de observação e entrevistas. Resultados: Os jogos etno-
desportivos praticados pelos indígenas durante a festa do peixe foram: futebol de 
campo, jogo de arco e flecha, corrida de resistência, canoagem e danças culturais, 
com o intuito de socialização com outras etnias, cooperação, troca de saberes, 
formação de guerreiros e preparação do jovem para a vida adulta, onde 
independente de quem ganhar ou perder o importante é celebrar juntos. Conclusão: 
Os povos Karajás que utilizam os recursos naturais de caça, pesca entre outros, 
hoje lutam pela revitalização de sua cultura e língua, a festa do peixe tem o objetivo 
de reunir etnias para uma troca de saberes e revitalização da cultura indígena. Os 
jogos etno-desportivos acontecem com o intuito de vivenciar as práticas culturais e 
celebrar juntos. 
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