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RESUMO 
 

No decorrer do curso de licenciatura em Educação Física notou-se uma defasagem entre 

a produção acadêmica relativa ao treinamento esportivo e as demais disciplinas. Assim 

procurou-se evidenciar a importância deste conteúdo no ambiente escolar, discorrendo 

um pouco sobre sua história e qual o atual cenário deste na Educação Física, atrelando a 

isso a colaboração que eventos científicos, como o CONBRACE traz para a discussão 

do treinamento esportivo na escola. Trata-se de uma pesquisa documental de cunho 

quantitativo aliado a uma análise de conteúdo, que levou em consideração os trabalhos 

submetidos ao grupo de pesquisa sobre Treinamento Esportivo GTT13, publicados nos 

três últimos COMBRACE. Averigou-se 89 trabalhos publicados nos anais de 2013, 

2015 e 2017, dividindo-os em duas áreas de estudo: biodinâmico e sociocultural. No 

ano de 2013 foram produzidos 24 trabalhos, 14 socioculturais e 10 biodinâmicos. Em 

2015, por sua vez, 29 trabalhos foram submetidos, sendo 16 socioculturais e 13 

biodinâmicos. Já em 2017, 36 trabalhos foram inscritos, 16 socioculturais e 20 

biodinâmicos. Os dados sugerem que houve um aumento no número de trabalhos 

associados ao GTT13 Treinamento Esportivo com prevalência para os trabalhos na área 

biodinâmica. Concluiu-se que mesmo havendo um aumento de trabalho submissos no 

congresso e uma sabida importância acerca da manutenção do conteúdo tanto na escola 

como nesses espaços, o treinamento esportivo escolar nos moldes críticos e reflexivos 

não foi cítado nas obras, ou seja, mesmo com uma abrangência muito grande no aporte 

teórico que delimtam as áreas pré-definidas, ele não conseguiu se aproximar nem da 

área sociocultural e nem da área biodinâmica. Assim, evidenciou-se que esta 

comunidade demonstrou desinteresse nos assuntos: treinamento esportivo e competição 

escolar durante os anos observados, desta forma corroborando com a negação e/ou má 

aplicação deste conteúdo no ambiente da escola, já que a representatividade, e logo a 

colaboração do congresso é notória, no que diz respeito à difusão de ideias no meio da 

Educação Física escolar. 

 

Palavras chave: Treinamento esportivo; Escola; CONBRACE. 

 

 



RESUMO NA LÍNGUA ESTRANGEIRA – ABSTRACT 

 

Throught the course of Graduation on Physical Education it was noted a discrepancy 

between the academical production associeted in the sport trainig and other disciplines. 

Therefore to evidence the importance of this contend on school environment, 

discoursing a lot about your history and what it actual scenario on Physical Education, 

interlacing to the collaborationwhat scientifics events, like a CONBRACE become to de 

discussion about the sport training on school. It is a documental search of quantitative 

nature associate to a review content, took into considerate the works submitted on 

search group about Sport Training GTT13, published on three lastest CONBRACE. It 

was found 89 works published on annals of 2013, 2015 and 2017, dividing them on two 

study areas : biodynamic and sociocultural. On 2013 year, was produced 24 works, 14 

sociocultural contents and 10 biodynamics. In 2015, in turn, 29 works was submitted, 9 

sociocultural and 20 biodynamics. Already in 2017, 36 works was registered, 16 

sociocultural and 20 biodynamics. The collected data suggest what happened an 

increase on number of works associeted on GTT13 Sport Training with prevalence to 

the works on biodynamic area. Concluid that even if a increase in works submitted on 

the congress and a known importance concern of content maintennce on school and in 

these areas (congress), the classroom sport training on critical and reflectives molds 

doesn’t was cited on works,  i.e. even with biggest comprehensiveness on theoritical 

contribuition was delimited the areas pre-defined, it doesn’t approach on the biodynimic 

or socialcultural area. Thus, showed what that comunity to demonstred  a lack on the 

topics : sport training ando school competition during the observed years, in this way 

corroborating with the danail and/or misapplication of this content on school ambience, 

as it the representativeness, and soon the colaboratoin of this congress is notorious, 

concern to the difusion of ideiason the Classroom Physical Education  environment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo Perez (2018), é inegável que o ser humano vem explorando o meio 

ambiente deste planeta por meio do movimento corporal e isso ele não faz sozinho, faz 

em grupo, considerando a sua condição de convivência. Movimento corporal que deve 

ser entendido em toda sua complexidade funcional, originalmente intelectível e 

voluntário (QUEIRÓZ, 1983, apud PEREZ, 2018), incluindo desde o aspecto biológico 

assim como sua identificação como fenômeno sociocultural. 

Dentro desta lógica, o espaço escolar vem, desde o século XVIII (com a escola 

dita tradicional), assumindo um papel majoritário no ensino-aprendizagem dessa 

convivência, bem como no desenvolvimento de certas práticas que integram a cultura 

corporal de movimento. Para tal tarefa, foi designada à hoje chamada "Educação 

Física", o papel de disciplina responsável pela construção dessas competências nesse 

ambiente. Entretanto, tanto a legitimação da área, quanto o que entendemos como 

competências da mesma, sofrem com alterações e indefinições no decorrer da história. 

Como parte integrante dessas competências, o treinamento esportivo escolar 

também se identifica com o cenário supracitado. Para Ferreira (2009), o mesmo, outrora 

foi tido como componente principal da disciplina, 

Em 1º de abril de 1964, no Brasil, os militares tomam o poder e a partir de 
então [...] Para atingir os objetivos traçados, o governo resolve então apoiar a 
prática de esportes na escola e a Educação Física se torna o alvo perfeito. A 
partir deste momento a Educação Física, que buscava um avanço como meio 
educativo, na tendência Pedagogicista, retorna ao biologicismo. Os 
professores agora deveriam deixar de lado os aspectos sociais, educativos e 
afetivos e se preocupar somente com o rendimento e o aprimoramento das 
habilidades esportivas. (FERREIRA, 2009, apud FERREIRA e SAMAPAIO, 
2013, p. 3). 

Entretanto, nos dias atuais, o treinamento vive um momento off meta1, devido à 

sua antiga legitimação neste ambiente, baseada na aptidão física e competição, 

privilegiando os valores e mecanismos atrelados a este modelo. Esse referencial foi 

duramente criticado a partir da década de 80, com o surgimento de pensamentos que 

tinham suas ideias baseadas em questionar os objetivos, sentidos, valores, diretrizes e 

                                                 
1 Termo da língua inglesa oriundo dos esportes eletrônicos, que se remete a algo que no cenário mais 
recente, não tem sido muito utilizado. 
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instrumentos que norteavam a prática pedagógica do professor. Segundo Muniz et al. 

(1998, apud CARLAN, KUNZ e FENSTERSEIFER, 2012, p. 55), 

A década de 80 do século passado foi um dos momentos marcantes para a 
educação física brasileira, quando se tornou objeto de profundo 
questionamento no que diz respeito a seus objetivos, sentidos, valores, 
diretrizes e aos instrumentos de ação didático-pedagógica norteadores da 
prática pedagógica do professor. Esse momento, reconhecido tipicamente de 
denúncia e crítica, denominou-se de Pensamento Pedagógico Renovador da 
Educação Física (PPREF) (MUNIZ et al., 1998), e formulou críticas 
fundamentais aos modelos didático-pedagógicos do treinamento físico-
desportivo que foram transferidos para o ensino da Educação Física escolar. 

Desde então, a compreensão do que é o treinamento esportivo escolar, vem 

sendo vinculada ainda à antiga visão legitimadora, baseada em uma heterogeneidade 

esportiva, como relata Stigger (2001, p. 69), 

A partir desta forma de olhar para o esporte, este fenômeno poderia ser 
identificado como uma atividade que se desenvolveria numa perspectiva 
monocultural, ou seja, que se expressaria de uma única maneira, 
independente dos locais em que fosse praticado, assim como das 
características, interesses e motivações dos seus praticantes. 

Esse discurso ganha ainda mais força quando tratamos de competições 

esportivas neste ambiente. Costa (2008) analisa parte da produção teórica do esporte no 

contexto escolar e a principal política pública do esporte escolar brasileiro – as 

Olimpíadas Escolares − que surge de críticas ao antigo formato de competições 

escolares nacionais, que na prática se resumia em um embate entre os melhores atletas 

em idade escolar de cada federação, 

Os primeiros Jogos Estudantis Brasileiros ocorreram em 1969 [...] Sua 
estrutura de competição era, basicamente, uma cópia fiel dos eventos 
esportivos sistematizados internacionalmente como as Olimpíadas e os Jogos 
Pan-americanos. Enquanto as representatividades nestes eventos se davam 
pelos países e suas seleções nacionais, nos JEB’s, trocavam-se os países 
apenas pelos estados da federação brasileira. Cada estado reunia a nata dos 
melhores atletas – ainda estudantes secundaristas – para representá-lo nos 
jogos. 

Entretanto nesse cenário, se substituíam as federações por instituições de ensino, 

mantendo o mesmo viés. Para Costa (2008), 

O maior evento esportivo estudantil do país está amparado num arcabouço 
recheado de contradições. Criticava-se o antigo formato dos jogos por 
perceberem não um evento entre escolas, mas uma competição entre seleções 
estaduais de federações com jovens em faixa etária estudantil. Porém, no 
novo formato, mesmo se tratando de um encontro esportivo entre escolas, o 
que se vê é um apêndice das organizações competitivas do esporte de 
rendimento. O entendimento do próprio presidente do COB, o Sr. Carlos 
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Arthur Nuzman versa sobre a expectativa de encontrar novos talentos, 
corroborando a ideia de que o evento existe para suprir de maneira prática a 
demanda da base da pirâmide esportiva. 

Contudo, alguns esforços, atualmente, têm corroborado para uma nova 

legitimação. Esses, por sua vez, não tratam da desvincularização desse cenário, mas sim 

da ressignificação das abordagens e valores que são anexadas ao treinamento esportivo 

e competição escolar, partindo para uma visão de conflito e critica ao cenário de 

dominação consensual e de homogeneidade das práticas esportivas. Nesse sentido, 

busca-se a criação de um ambiente propício para a reflexão, discussão e participação 

dos alunos nas resoluções de problemas, além da busca de novas ideias acerca dos 

valores e mecanismos que compõem o treinamento esportivo escolar. Com o 

desenvolvimento deste quadro, cria-se a possibilidade da superação das representações 

sociais ligadas a competição e valorização do mais apto em um ambiente não 

competitivo. Segundo Stigger (2001, p. 69), 

Vistas desta maneira, as práticas esportivas deixam de ser analisadas de uma 
forma homogênea e passam a ser consideradas como valores presentes num 
sistema, sendo praticadas e veiculadas por diferentes grupos de um mesmo 
contexto social, convivendo, não numa relação consensual via dominação, 
mas de interação e de conflito; ao questionarem a homogeneidade das 
práticas esportivas, chamam a atenção para as possibilidades de diferentes 
significados que lhes podem ser atribuídos pelos praticantes. 

Muñoz Palafox (1996), em um relato de experiência, escreve acerca da 

importância desse processo reflexivo quando se trata de uma competição esportiva 

escolar, 

Um dos aspectos fundamentais que este trabalho trouxe a tona, refere-se a 
tomada de consciência por parte dos professores de ESEBA-UFU, da 
importância do Planejamento Político-Pedagógico, através da reflexão de sua 
prática considerando sua análise através das diferentes vertentes de 
conhecimento que interferem na mesma. De que estas se encontram 
intimamente ligadas à necessidade do controle social exercida direta ou 
indiretamente sobre a população e de que a competição, enquanto atividade 
humana ligada as nossas práticas sociais contribui, quando não trabalhada 
num campo de reflexão profunda, na reprodução ingênua de regra de ação 
que reforçam valores que tanto criticamos no dia a dia. 

Entretanto, sua aplicação no espaço escolar foi, e ainda é, erroneamente ou 

incorretamente, condenada, criticada e utilizada, o que para Tubino e Da Costa, (2006, 

apud PEREZ, 2018), está diretamente ligada à ações didáticas equivocadas partidas dos 

profissionais que fazem uso de suas competências,  
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Com um sentido de denúnciaà rígidapadronização dos movimentos 
predeterminados e a execução de gestos mecânicos, visando à melhoria de 
rendimento e habilidade na prática da Educação Física escolar, os conteúdos 
do treinamento esportivo foram condenados, por alguns autores, a quase um 
exorcismo categórico, sugerindo serem evitados não sónas práticas, mas 
também no discurso escrito e falado entre os professores. 
Gestos mecânicos e rendimento sem sentido/significado não são problemas 
apresentados pelo treinamento esportivo, mas sim por ações didáticas 
incompetentes e mal executadas, ou seja, incompetência didática. Por 
exemplo, não se tem dúvida de que atletas de alto rendimento e fenomenais, 
como Usain Bolt, expressam-se por meio de gestos corporais com sentido e 
significado, livres e espontâneos, principalmente, com muita alegria, a ponto 
de quebrar regras biomecânicas seculares sobre a capacidade máxima de um 
homem correr. (PEREZ, 2018). 

Todavia como citam Tubino e Da Costa, (2006, apud PEREZ, 2018), ainda 

existe nos dias atuais, uma relevância do ensino deste conteúdo no meio da Educação 

Física. 

Atualmente, o treinamento esportivo, como área de saber da Educação Física, 
esporte e atividades físicas de saúde e de lazer, tem posição central no Brasil 
entre os profissionais da área (TUBINO; Da COSTA, 2006), por isso mesmo 
é preciso trato pedagógico e competência didática por parte de seus atores.  

Bracht e Almeida (2000) também compartilham desta visão, e acreditam que a 

precarização do cenário, se deve à uma compreensão equivocada da comunidade quanto 

ao esporte e a competição na escola, quadro que se repete quando investigam a 

elaboração de programas e eventos esportivos governamentais (neste caso o Programa 

Esporte na Escola). Para eles, criticar esta abordagem não significa a necessidade de 

negá-las ou aboli-las, mas sim semear um tratamento diferente, defendendo um viés 

pedagógico das mesmas. 

Advogar tal postura não corresponde a negar o esporte como elemento de 
ensino da EF. Criticar o esporte não significa ser contrário à sua 
aprendizagem. Tratá-lo criticamente nas aulas, e aqui reside outro equívoco, 
não quer dizer ser contra as técnicas desportivas ou negá-las; da mesma 
forma, grassou o entendimento de que, ao lhe darmos um trato crítico, 
estaríamos prescindindo do movimento em favor da reflexão (o importante é 
fazer este acompanhar aquele). Portanto, nossa defesa não é por sua abolição 
das aulas, mas sim por um trato pedagógico do esporte – analisando o tipo de 
educação veiculado por uma ou outra forma de manifestação esportiva – para 
que se torne educativo numa determinada perspectiva (crítica) de educação. 

Notou-se no cenário colocado que o treinamento esportivo poderia assumir um 

lugar central nas aulas de Educação Física, desde que bem conduzido por seus 

propositores, mas era preciso observar como, e se, a comunidade da área (professores e 

cientistas) fazia o uso correto deste conteúdo. Assim, para verificar tal fato, recorreu-se 

a uma entidade científica da área, que tem em sua composição, pesquisadores ligados à 
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área de Educação Física/ciências do esporte e uma forte representação junto à 

comunidade acadêmica, que vai desde a divulgação periódica de trabalhos, até 

realizações de eventos científicos e congressos regionais: o Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte (CBCE), que por ter conseguido através dos anos credibilidade 

suficiente para ditar o que é de interesse ou não da área, despontou como principal 

proponente, segundo CBCE (2018), 

Criado em 1978, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é uma 
entidade científica que congrega pesquisadores ligados à área de Educação 
Física/Ciências do Esporte. Organizado em Secretarias Estaduais e Grupos de 
Trabalhos Temáticos, liderados por uma Direção Nacional, possui 
representações em vários órgãos governamentais, é ligado à Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência e está presente nas principais 
discussões relacionadas à área de conhecimento. O seu papel na educação 
física vai desde: representação da comunidade acadêmica em órgãos 
diversos, realização a cada dos anos do congresso brasileiro de ciência do 
esporte, realização de congressos regionais e outros eventos científicos, 
participação com programação específica nas reuniões da sociedade 
brasileira para o progresso da ciência, edição da revista brasileira da ciência 
do esporte, edição dos cadernos de formação RBCE (Revista Brasileira da 
Ciência do Esporte) e edição de publicações diversas. 

O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e o Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte (CONICE) acontecem conjuntamente a cada dois 

anos. Este evento é organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do esporte (CBCE) 

e congrega pesquisadores ligados à Educação Física e Ciências do Esporte. Sua divisão 

é feita por área de conhecimentos (os Grupos de Trabalhos Temáticos, GTT’s), que 

aglutinam em cada pólo, pessoas com interesses e produções em comum, além de 

servirem como área de reflexão, difusão e discussão relacionadas à área especifica. 

Segundo o CBCE (2018), 

O CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte) acontece a 
cada dois anos, sendo um dos principais eventos da área da educação física e 
ciências do esporte do país. Realizam congressos regionais ou estaduais, 
sempre de fundamental importância e contando com a vasta atuação da 
comunidade acadêmica. 

Para melhor ilustrar o cenário de representatividade do CBCE, recorreu-se à 

Soares (2003), que escreve a respeito das mudanças nas problemáticas que 

historicamente vieram sendo discutidas pelo CBCE. Nesse sentido, com o passar das 

décadas, os objetos de estudo que mais se encaixavam na meta foram mudando, mas 

este espaço se firmou (mais particularmente a partir dos anos 80) como o ambiente mais 
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visível e “democrático” para a desnaturalização e debate dessas problemáticas inerentes 

à Educação Física e as Ciências do Esporte, 

Talvez seja o CBCE, já num contexto de emergência da pós graduação e da 
pesquisa em EF no Brasil, particularmente a partir dos anos 80, o lugar mais 
visível (democratizado?) de debates que se propõem a desnaturalizar a 
EF/CE, numa clara tentativa, inicialmente tímida, de afirmar a existência das 
múltiplas camadas de memória que as constituem; de como um mesmo 
objeto se vai transformando e se mostrando múltiplo; de como novos objetos, 
problemas, abordagens e interpretações se vão afirmando como legítimos ao 
lado do que estava consagrado como único e de como este movimento, 
permeado por crises e tensões, redesenha a própria existência do CBCE... de 
como a redemocratização do país redesenha as forças em jogo e os próprios 
objetos a serem estudados. 

Assim, buscou-se contribuir com a discussão que permeia a manutenção do 

Treinamento Esportivo no ambiente escolar a partir do que foi produzido e exposto nos 

congressos de 2013, 2015 e 2017 (Treinamento Esportivo GTT13). Notou-se que a 

credibilidade adquirida através dos anos com a realização de eventos e publicações de 

trabalhos, qualificou o CBCE e o CONBRACE/CONICE como a principal fonte para 

observação do trato que o treinamento esportivo escolar recebe desta comunidade 

especificamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

2 OBJETIVOS  

 
Podem-se descrever três objetivos como propostas de estudo: 

a) Fazer um levantamento das produções acadêmicas submetidas e publicadas 

(comunicações orais e pôsteres) nos "GTT 13 Treinamento Esportivo", dos 

CONBRACE de 2013, 2015 e 2017, categorizando as produções em socioeconômicas 

ou biodinâmicas, procurando evidenciar a principal área de interesse e a instituição dos 

autores que apresentam seus trabalhos no evento; 

b) Discorrer sobre a construção do conhecimento acerca do treinamento esportivo 

escolar contido nos anais dos três últimos CONBRACE, detalhando as áreas que o 

compõe a partir da análise qualitativa por meio da análise de conteúdo, e realizando 

uma discussão dos resultados obtidos; 

c) Contribuir para a discussão do desenvolvimento ou não do treinamento esportivo na 

escola, defendendo sua importância e manutenção no cenário contemporâneo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Trata-se de uma pesquisa documental de cunho quantitativo, aliada a uma 

análise de conteúdo, que levou em consideração os trabalhos submetidos no grupo de 

pesquisa sobre Treinamento Esportivo Escolar GTT13, publicados nos três últimos 

CONBRACE nos anos de 2013, 2015 e 2017. Segundo Gil (2002, p. 87), 

[...] a pesquisa documental muito se assemelha à pesquisa bibliográfica. 
Logo, as fases do desenvolvimento de ambas, em boa parte dos casos, são as 
mesmas. Entretanto, há pesquisas elaboradas com base em documentos, as 
quais, em função da natureza destes ou dos procedimentos adotados na 
interpretação dos dados, desenvolvem-se de maneira significativamente 
diversa. É o caso das pesquisas elaboradas mediante documentos de natureza 
quantitativa, bem como daquelas que se valem das técnicas de análise de 
conteúdo. Assim, podem ser definidas as seguintes fases na pesquisa 
documental: a) determinação dos objetivos; b) elaboração do plano de 
trabalho; c) identificação das fontes; d) localização das fontes e obtenção do 
material; e) tratamento dos dados; f) confecção das fichas e redação do 
trabalho; g) construção lógica e redação do trabalho. 

Por meio dos sites específicos de cada CONBRACE/CONICE, teve-se acesso, 

aos títulos, autores dos pôsteres e comunicações visuais, bem com as versões integrais 

dos mesmos. Assim, dividiu-se as produções por ano de submissão e por área de 

interesse (biodinâmica ou sociocultural). Com os títulos dispostos, observou-se nas 

palavras-chave de cada trabalho, se alguma fazia menção a uma das áreas de interesse, 

caso o próprio autor declarasse sua produção como biodinâmica ou sociocultural, era 

transcrita a sua classificação. Nos casos em que as palavras-chave não evidenciavam 

uma classificação óbvia, leu-se a produção e designou-se uma temática, levando em 

consideração o objeto de estudo/pesquisa. Para tal, os dados foram tratados com 

estatística descritiva por meio dos percentuais encontrados em cada categoria, 

sociocultural ou biodinâmica, a partir da identificação descrita por Daolio (2007) e 

dispostos em uma figura, 

Embora não haja uma padronização de nomes de áreas de concentração 
integrantes dos vários programas de pós-graduação em educação física, 
estabeleço aqui, para fins de argumentação, duas grandes subáreas, 
sociocultural e biodinâmica, a primeira partindo de aportes teóricos das 
ciências humanas e sociais e a segunda, das ciências naturais e exatas. 
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4 RESULTADOS 
 

Ao realizar o levantamento quantitativo das produções, nos três últimos anais do 

CONBRACE (anos de 2013, 2015 e 2017), encontrou-se 89 artigos, em três edições, no 

grupo GTT 13, que abordava treinamento esportivo. Como pode ser observado na 

Figura 1, dos 89 artigos, 24 foram produzidos em 2013, com 10 produções 

biodinâmicas e 14 socioculturais. No ano de 2015 foram publicados 29 trabalhos, 20 

produções biodinâmicas e 09 produções socioculturais. Em 2017 foram produzidos 36 

trabalhos, sendo 20 biodinâmicos e 16 socioculturais. Nenhum dos trabalhos fez 

menção ao treinamento esportivo escolar nos moldes críticos e reflexivos. 

 

Figura 1 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE) em três edições, subdivididos em duas áreas (biodinâmica e 

sociocultural), no Grupo de Trabalho Temático treinamento desportivo (GTT 13), nos 

anos de 2013, 2015 e 2017. 

 
Fonte: ANAIS – CBCE (2013, 2015 e 2017) 

 

Também, pode-se notar que a origem dos autores dos trabalhos é variada. Sendo 

uma constante a participação dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e 

Rio de Janeiro. Verificu-se ainda a porcentagem da origem dos trabalhos, dividindo-os 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2015 2017

Biodinâmico

Socicultural

Total de trabalhos



15 

 

por região, onde o Sudeste lidera, com 46%, seguido pela região Sul, com 23 %, Centro 

Oeste 19%, região Norte, 10 % e região Nordeste com apenas 2%. 

 

Figura 2 – Estados de origem dos trabalhos inscritos no Grupo de Trabalho Temático 

treinamento desportivo (GTT 13), no ano de 2013. 

 

Fonte: ANAIS – CBCE (2013) 
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Figura 3 – Estados de origem dos trabalhos inscritos no Grupo de Trabalho Temático 

treinamento desportivo (GTT 13), no ano de 2015. 

 

Fonte: ANAIS – CBCE (2015) 
 

Figura 4 – Estados de origem dos trabalhos inscritos no Grupo de Trabalho Temático 

treinamento desportivo (GTT 13), no ano de 2017. 

 

Fonte: ANAIS – CBCE (2017) 
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Figura 5 – Origem dos trabalhos inscritos no Grupo de Trabalho Temático treinamento 

desportivo (GTT 13), divididos por regiões, nos anos de 2013, 2015 e 2017. 

 
Fonte: ANAIS – CBCE (2013, 2015 e 2017) 

 

Tabela 1 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 
(CONBRACE), área biodinâmica, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2013. 

Título da produção 
Institu- 

ção  
Autor (es) 

O tempo de incidência dos gols em equipes de 

diferentes níveis competitivos da liga nacional de 

futsal. 

ULBRA 

- RS 

Osvaldo 

Donizete 

Siqueira, 

Marcelo Silva 

Cardoso, 

Vinicius 

Andrade Leão 

Aragonez, José 

Geraldo 

Sudeste (46%)

Sul (23%)

Centro Oeste (19%)

Norte (10%)

Nordeste (2%)
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Damico, Luis 

Antonio 

Crescente. 

Potência de membros superiores em jogadores de 

basquetebol em cadeira de rodas. 

UniFOA 

- RJ 

Carlos Marcelo 

de Oliveira 

Klein, José 

Cristiano Paes 

Leme da Silva, 

Carlos Henrique 

Barra de Avelar 

Pereira, Diego 

Nascimento. 

Efeito da combinação de diferentes estruturas de 

prática na aquisição de habilidades motoras. 

UFMG - 

MG 

Marcelo Silva 

Januário, 

Herbert 

Ugrinowitsch, 

Guilherme 

Menezes Lage, 

Márcio Vieira, 

Rodolfo 

Novellino Benda 

Efeitos da maturação biológica sobre variáveis 

somáticas e capacidades condicionantes em jovens 

jogadores de futebol. 

UFRGS/

ULBRA 

(Canoas

) - RS 

Marcelo Silva 

Cardoso, Bruno 

Victor 

Guimarães 

Souza, Osvaldo 

Donizete 

Siqueira, José 

Geraldo 
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Damico, Luis 

Antônio 

Crescente 

Relação da idade óssea e qualidades morfofuncionais 

em jovens praticantes de voleibol. 

UFRN - 

RN 

Ricardo Dias de 

Andrade, 

Vanessa Carla 

Monteiro Pinto, 

Rafael Harada 

do Nascimento, 

Breno 

Guilherme de 

Araújo Tinôco 

Cabral, Paulo 

Moreira Silva 

Dantas 

Análise cinemática e eletromiográfica do efeito agudo 

da caminhada em diferentes velocidades e inclinações: 

um estudo piloto. 

UFRGS/

UFCSP

A - RS 

Elren Passos 

Monteiro, Giane 

Veiga Liedtke, 

Natália Andrea 

Gomeñuka, 

Leandro Tolfo 

Franzoni, Flávia 

Gomes 

Martinez, Luiz 

Fernando 

Martins Kruel 

Efeito de diferentes velocidades sobre os parâmetros 

cinemáticos na corrida de aventura com carga: um 

estudo piloto. 

UFRGS 

- RS 

Alex de Oliveira 

Fagundes, Elren 

Passos 
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Monteiro, 

Patrícia Dias 

Pantoja, Bruna 

Sacchi Fraga, 

Francisco 

Busolli Queiroz, 

Leandro Tolfo 

Franzoni 

Diferenças no padrão biomecânico e economia de 

corrida com o uso de tênis e descalço: um estudo 

piloto. 

UFRGS 

- RS 

Leandro Tolfo 

Franzoni, Elren 

Passos 

Monteiro, Alex 

de Oliveira 

Fagundes, 

Patrícia Dias 

Pantoja, Enrico 

Streliaev Canali 

Análise biomecânica dos movimentos do voleibol 

sentado: um estudo eletromiográfico sobre o 

deslocamento. 

UFG - 

GO 

Naiara Regina 

Asmar Gomes, 

Calixto Júnior 

de Souza 

Comparação ergonômica e ergométrica de aparelhos de 

musculação em academias de musculação de conceição 

do Araguaia-PA. 

UEPA - 

PA 

Mateus Lima 

Moura, Joice da 

Silva Santos, 

Raphael 

Nascimento 

Gentil 

Fonte: ANAIS – CBCE (2013) 
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Tabela 2 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), área sociocultural, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2013. 

Título da produção 
Institui- 

ção 
Autor (es) 

A gestão do tempo da instrução no ensino da ginástica 

artística. 

UFMG - 

MG 

Ivana 

Montandon 

Soares Aleixo, 

Alda CorteReal, 

Rubya Karoline 

Santos 

Rodrigues 

Incidência de Burnout em tenistas infantojuvenis. 
UFMG -

MG 

Daniel Alvarez 

Pires, Franco 

Noce, Débora 

Regina Arão, 

Varley Teoldo 

da Costa 

 

Nível de conhecimento tático e perfeccionismo no 

futsal. 

UNICE

NTRO – 

PR/UF

MT – 

MT/UF

MG - 

MG 

Schelyne Ribas 

Silva, Layla 

Maria Campos 

Aburachid, 

Raiene Desirêe 

Camargo, Pablo 

Juan Greco 

A percepção e a tomada de decisão no tênis. UNICE Layla Maria 
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NTRO – 

PR/ 

UFMG - 

MG 

Campos 

Aburachid, Caio 

Cortela, 

Schelyne Ribas 

Silva, Pablo 

Juan Greco 

A influência da presença do técnico em competição de 

judô. 

IFRJ 

(Nilo 

Peçanha 

Pinheira

l) - RJ 

Anne 

Nascimento 

Campos, 

Gabriela 

Conceição de 

Souza 

Análise da relação entre a circulação e o tempo de 

posse de bola da seleção espanhola de futebol na Copa 

do Mundo FIFA® 2010. 

UFV - 

MG 

Rodrigo de 

Miranda 

Monteiro 

Santos, Marcelo 

Odilon Cabral 

de Andrade, 

Israel Teoldo da 

Costa 

Análise dos comportamentos táticos no resultado final 

de jogos reduzidos. 

UFV - 

MG 

Felipe Moniz 

Carvalho, Israel 

Teoldo da Costa 

Nível de desempenho nas ações ofensivas e defensivas 

de atletas de basquetebol feminino. 

UFSC/U

NOCHA

PECÓ/U

NIVILL

E/Udesc 

Alexandra Folle, 

Ricardo Teixeira 

Quinaud, 

Nathália Timm 

Vieira, Maurício 
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- SC Rodrigues, 

Bárbara Cardoso 

Conti, Juarez 

Vieira do 

Nascimento 

Dependência de exercício e motivos para exercitar: 

estudo com frequentadores de uma academia do rio de 

janeiro. 

UFRJ -

RJ 

Juliana 

Gonçalves 

Baptista, 

Alexandre 

Palma 

Lateralidade no passe de futebol em acadêmicos do 

curso de Educação Física de uma universidade pública 

de Santa Catarina. 

UDESC/

UFSC - 

SC 

Cecília Bertuol, 

Priscila Mari 

Santos, João 

Antônio Gesser 

Raimundo 

Relação entre impulsividade e comportamento tático de 

jogadores de futebol sub-11. 

UFV - 

MG 

Adeilton dos 

Santos Gonzaga, 

Eder Gonçalves, 

Israel Teoldo da 

Costa 

Futebol e psicologia do esporte: contribuições da 

psicologia social. 

USP – 

SP 

(Psicolo

gia) 

Rafael Moreno 

Castellani 

Processo de validação: definição da medida pela 

dificuldade. 

UFOP - 

MG 

Siomara 

Aparecida Silva, 

Gabriela Faria 
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Soares 

Comparação do comportamento tático de jogadores de 

futebol da categoria sub-15 de diferentes posições. 

UFV -

MG 

Adeilton dos 

Santos Gonzaga, 

Eder Gonçalves, 

Israel Teoldo da 

Costa 

Fonte: ANAIS – CBCE (2013) 
 

Tabela 3 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), área biodinâmica, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2015. 

Título da produção Institui- 

ção 
Autor (es) 

Os efeitos do treinamento na composição corporal de 

jogadores de futebol profissionais. 

 

 

 

ULBRA/

UFRGS - 

RS 

Osvaldo 

Donizete 

Siqueira, Luís 

Fernando Stein, 

Luis Antônio 

Crescente, José 

Geraldo 

Damico, 

Marcelo Silva 

Cardoso, Daniel 

Carlos Garlipp 

Associação entre o calçado esportivo e a prevalência 

de lesões em corredores de longa distância. 

 

UFRJ - 
RJ 

Mayara 

Rodrigues da 

Silva Fonseca, 

Carlos Gomes 

de Oliveira, 
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Marcelo Nunes 

de Almeida, 

Alexandre 

Palma 

O efeito da periodização tradicional vs. ondulatório no 

desempenho de força: uma revisão sistemática com 

metanálise. 

 

UFES - 

ES 

Leonardo 

Carvalho 

Caldas, Lucas 

Guimarães 

Ferreira, André 

Soares 

Leopoldo, Ana 

Paula Lima 

Leopoldo, 

Wellington 

Lunz 

Efeitos de 14 semanas de treinamento de força com 

periodização linear e ondulatória diária nas variáveis 

cinemáticas de jovens atletas de natação competitiva. 

 

IFRR/CE

DES - 

RR 

USJT - 

SP 

Gilberto Pivetta 

Pires, Karina 

Coelho Pires, 

Aylton Figueira 

Junior 

A influência da prática do slackline no 

desenvolvimento neuromotor: uma revisão de 

literatura. 

 

UNIFAP 
- AP 

Juliana do 

Socorro da Silva 

Brito, Hiago 

Germano dos 

Santos, Joana 

Simoni Santana 

Coutinho, Célio 

Roberto Santos 

de Souza 
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Análise de testes de salto vertical e saltos específicos 

em atletas de voleibol de elite brasileiros. 

 

UFRG - 
RS 

Guilerme 

Pereira Berriel, 

Patrícia Dias 

Pantoja, 

Onécimo 

Ubiratã Medina 

Melo, Leonardo 

Alexandre 

Peyré-Tartaruga 

Agilidade e tempo de reação de escolha de goleiros de 

futsal. 

UFSM/U

RCAMP/

UFRGS - 

RS 

Eurico Barcelos 

dos Santos, 

Lucas Carneiro, 

Marta Cristina 

Rodrigues da 

Silva, Mateus 

Corrêa Silveira, 

Heitor dos 

Santos Daronch, 

Cesar Vieira 

Marques Filho, 

Rafael Cunha 

Laux, Sara 

Teresinha 

Corazza 

Antropometria e maturação em jovens esportistas. 

UNIFAP 

- AP 

 

UFRN – 

RN 

Thaisys Blanc 

dos Santos 

Simões, 

Vanessa Carla 

Monteiro Pinto, 

Renata Poliane 
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 Nacer de 

Carvalho 

Dantas, Breno 

Guilherme 

Araújo Tinôco 

Cabral 

Influência da crioimersão a 16°c sobre a potência 

mecânica média e no índice de fadiga de jogadores de 

voleibol. 

 

UNIOES

TE - PR 

 

Alberito 

Rodrigo 

Carvalho, José 

Roberto 

Svistalski, 

Welds Rodrigo 

Ribeiro Bertor, 

Gladson Ricardo 

Flor Bertolini 

Efeitos de um treinamento do método pilates sobre 

variáveis fisiológicas e desempenho em prova de 5km. 

 

UFRGS - 
RS 

Paula Finatto, 

Edson Soares da 

Silva, Alexandre 

Bassetto 

Okamura, Bruna 

Pereira Almada, 

Leonardo 

Alexandre 

Peyré-Tartaruga 

Efeitos do treinamento de força sobre o desempenho 

de corrida em uma sessão de treinamento combinado. 

 

UFES - 
ES 

Matheus 

Oliveira 

Conceição, 

Diego 

Nascimento, 

Eduardo Lusa 
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Cadore, 

Giuliano 

Camargo 

Raguse, Luiz 

Fernando 

Martins Kruel 

Caracterização das cargas de treinamento da seleção 

brasileira de conjuntos de ginástica rítmica durante o 

período preparatório. 

 

UFJF/C

MBH - 

MG 

 

USP - SP 

Paula Barreiros 

Debien, Jurema 

Barreiros Prado 

Debien, 

Bernardo 

Miloski, 

Maurício Gattás 

Bara Filho 

Efeito agudo de dois métodos de aquecimento na 

amplitude articular de atletas de ginástica rítmica. 

 

UNESC 

– SC 

(Saúde) 

Julia 

Casagrande 

Bitencourt, Joni 

Marcio de 

Farias 

Análise de força explosiva de membros inferiores em 

praticantes das modalidades basquetebol e futsal. 

 

IFSULD

EMINA

S 

(Campus 

Muzamb

inho) - 

MG 

 

FUEC 

(São José 

do Rio 

Luis Gustavo 

Piza e Carlos 

Henrique 

Prevital Fileni 
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Pardo) - 

SP 

Estudo exploratório sobre o desempenho de corredores 

de maratona de porto alegre. 

 

UFRGS - 

RS 

Onécimo 

Ubiratã Melo, 

Leonardo 

Alexandre 

Peyré-Tartaruga 

e Guilherme 

Berriel 

Efeitos do ciclismo na rigidez do sistema massa-mola 

da corrida em triatletas. 

 

UFRGS - 
RS 

Rodrigo Gomes 

da Rosa, 

Henrique 

Bianchi 

Oliveira, Natalia 

Andrea 

Gomeñuka e 

Leonardo 

Alexandre 

Peyré-Tartaruga 

Avaliação isométrica dos músculos extensores e 

flexores do joelho em atletas de futebol. 

 

SESI/UN
ESP (Rio 
Claro) - 

SP 

Fabiano Gomes 

Teixeira, Mauro 

Gonçalves, 

Pedro Moreira, 

Luciano 

Crozara, Alex 

Castro, Adalgiso 

Coscrato 

Cardozo 

Incidência de lesões entre corredores de rua. 

 
UNESC 

Joni Marcio de 

Farias, Gabriel 
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- SC Mamoru 

Masuda Rangel 

Análise temporal de combates de muay-thai de nível 

nacional: efeitos da fase competitiva. 

 

ESEF 
(UFPel) 

- RS 

Fabrício 

Boscolo Del 

Vecchio, 

Jerônimo Jaspe 

Rodrigues Silva, 

Charles Bartel 

Farias 

Análise da incidência temporal dos gols do 

campeonato brasileiro da série a e b de 2014. 

 

UFV - 
MG 

Filipe Gomide 

Carelli, Ítalo 

Bartole 

Resende, Célio 

de Souza Melo, 

Allan de Mello 

Pinheiro 

Valadão, 

Wellington 

Augusto Lelis 

David 

Fonte: ANAIS – CBCE (2015) 
 

Tabela 4 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), área sociocultural, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2015. 

Título da produção Institui- 

ção 
Autor (es) 

Características dos atletas e dos melhores 

desempenhos brasileiros nas provas de salto do 

UNICA

MP/SESI 

Júlia Barreira 

Augusto, Darci 
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atletismo no período de 2000 a 2014. 

 

- SP Ferreira da 

Silva, Denise 

Vaz de Macedo, 

René 

Brenzikofer 

Sintomas de estresse pré-competitivo em atletas de 

judô da classe sub-15 participantes da copa rio 

internacional de 2014. 

 

UFRRJ - 

RJ 

Thiago Rosa, 

Luís Feitosa, 

André 

Padrenosso, 

Ricardo 

Ruffoni, Simone 

Berto 

O sonho acabou! Abandono da carreira esportiva de 

atletas profissionais de futebol. 

 

UFRGS - 

RS 

Fernando Jaime 

González, 

Robson 

Machado 

Borges, 

Alexandre 

Sfalcin 

A copa do mundo de 2006: o “quadrado mágico” e as 

categorias analíticas do futebol brasileiro. 

 

USP - SP 

(Psicolog
ia) 

Rafael Moreno 

Castellani 

O regime de concentração esportiva no futebol 

profissional. 

 

USP - SP 

(Psicolog

ia) 

Rafael Moreno 

Castellani 

Esporte paralímpico em Curitiba/PR: o modelo de 

intervenção da escola primavera. 

 

UFPR - 
PR 

Flávia Lima, 

Taiza Daniela 

Seron 

Kiouranis, 

Wanderley 
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Marchi Júnior 

Fatores motivacionais em atletas juvenis de marcha 

atlética. 

 

UFPR - 
PR 

Aguinaldo 

Souza Santos, 

Andrea 

Krawutschke, 

Eduardo Gauze 

Alexandrino, 

Sergio Roberto 

de Lara 

Oliveira, 

Gislaine Cristina 

Vagetti, 

Valdomiro de 

Oliveira 

Incidência de gols: um estudo comparativo entre as 

copas Libertadores 2014 e Sul-Americana 2014. 

 

UFV/UN

IPAC 

(Viscond

e do Rio 

Branco) - 

MG 

Filipe Gomide 

Carelli, Ítalo 

Bartole 

Resende, Célio 

de Souza Melo, 

Allan de Mello 

Pinheiro 

Valadão, 

Wellington 

Augusto Lelis 

David 

Características sociodemográficas e classe 

socioeconômica de tenistas infanto-juvenis brasileiros. 

 

UDESC 

- SC 

(Piscolog

ia do 

esporte) 

Alexandro 

Andrade, 

Fabiano Souza 

Pereira, Pedro 

de Orleans 

Casagrande, 
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Guilherme 

Guimarães 

Bevilacqua, 

Danilo Reis 

Coimbra, 

Julianne Fic 

Fonte: ANAIS – CBCE (2015) 

 

Tabela 5 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), área biodinâmica, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2017. 

Título da produção Institui- 

ção 
Autor (es) 

   

Influência da ordem dos exercícios no volume total do 

treino usando diferentes implementos em uma sessão 

de treinamento de força para membros superiores. 

 

UFPA - 

PA 

Éder Rodrigues 

Carvalho, Eládio 

Nascimento 

Borges, Márcio 

Corrêa, Diego 

Reis, Euzébio de 

Oliveira, Déborah 

de Araújo Farias. 

Dismorfia muscular em praticantes de musculação. 
 

Centro 
Universit

ário 
Metodist
a IPA - 

RS 

Jéssica de Lima 

Bobrzyk, 

Deninson Nunes 

Ferenci 

Relato de experiência: o treinamento funcional para 

crianças com câncer. 

 

Centro 
Universit

ário 
Metodist

Deninson Nunes 

Ferenci, 
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a IPA - 
RS 

Alexandre Platt, 

Ricardo Bruch 

Brasil1x7 Alemanha: ponto fora da curva ou desculpa 

de perdedor? 

 

IFGoian

o/UFG - 

GO 

Paulo José 

Carneiro Perfeito, 

Cezimar Correia 

Borges, Anderson 

Rodrigo da Silva 

Análise da postura lombar no exercício de 

levantamento terra com carga máxima. 

 

UFG - 

GO 

Mário Hebling 

Campos, Yullen 

Hevert Correa dos 

Santos, Aldo 

António Seffrin 

Neto, Carlos 

Alexandre Vieira, 

Paulo Gentil, 

Gustavo de Conti 

Teixeira Costa 

Características antropométricas e desempenho físico 

entre militares do Comando da Aeronáutica. 

 

UNIFA - 

RJ 

Helder Guerra de 

Resende, 

Alexander 

Barreiros Cardoso 

Bomfim, Leonice 

Aparecida Doimo 

Resposta aguda nos níveis de óxido nítrico salivar a 

partir do treinamento de jiu-jítsu esportivo. 

 

UFG - 
GO 

(Educaçã
o Física 

e 
Biologia) 

Nestor Persio 

alvim agricola, 

Lidia Andreu 

Guillo 

Comparação do conhecimento tático declarativo no 

voleibol entre equipes das categorias sub-15 e sub-17. 

Etácio 

(Belo 

Sebastião Júlio 

Alves da Silva 
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 Horizont

e) - MG 

 

UFG - 

GO 

Matias, Mariana 

Pereira Maia, 

Gustavo De Conti 

Teixeira Costa 

Respostas cardiovasculares ao treinamento em 

circuito: um estudo de caso. 

 

ESEFFE

G - GO 

Ricardo Borges 

Viana, Fábio 

Santana 

Confiabilidade do aplicativo barsense® na mensuração 

da potência muscular no supino smith. 

 

UFG -
GO 

Ronyson Camilo 

Soares, 

Wanderson 

Divino Nilo dos 

Santos, Carlos 

Alexandre Vieira, 

Paulo Roberto 

Viana Gentil, 

João Felipe Mota 

Análise da influência da forma de realização do teste 

de 3000 metros sobre o limiar anaeróbio em corredores 

de rua recreacionais. 

 

IFSULD
EMINA
S - MG 

Beatris Lourdes 

Alves Huhn, 

Paulo Galvão de 

Faria, Renato 

Aparecido de 

Souza, Wonder 

Higino, Fabiano 

Fernandes da 

Silva 

Caracterização do equilíbrio na posição invertida de 

atletas brasileiros de saltos ornamentais. 

 

UNB - 

DF 

Ana Laura Silva 

Martins, 

Guilherme 
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Henrique Ramos 

Lopes, Ana 

Cristina de David 

Crescimento, maturação sexual e treinamento de 

jovens atletas de ginástica aeróbica. 

 

UFLA - 

MG 

Adrielle Caroline 

Ribeiro Lopes, 

Nara Edreira, 

Luiz Henrique 

Maciel 

Respostas cardiovasculares ao treinamento em 

circuito: um estudo de caso. 

 

ESEFFE

G - GO 

Ricardo Borges 

Viana, Fábio 

Santana 

Tomada de decisão e conhecimento tático declarativo 

em situações de ataque de extremidade no voleibol: 

comparação entre treinadores e atletas jovens. 

 

UFG - 

GO 

 

Estácio 

(Brasília) 

- DF 

Kevin Alves 

Barreto, Hugo 

Rafael Gomes 

Enéas, Rivanildo 

Constantino dos 

Santos, Richard 

Xavier da 

Fonseca, 

Henrique de 

Oliveira Castro, 

Gustavo De Conti 

Teixeira Costa 

Avaliação em ciclista pelo método esportômica. 

 

UFMT - 

MT 

 

COB 

 

Daniel mancini de 

oliveira, Adriana 

Bassini Cameron, 

Luiz Claudio 

Cameron, Anibal 

Monteiro 
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UNIRIO 

- RJ 

Magalhaes Neto 

Efeitos do método pareado agonista-antagonista vs. 

tradicional sobre o trabalho total e volume de 

treinamento em um exercício para membros inferiores. 

 

UFPA - 

PA 

(Saúde) 

 

UFRJ - 

RJ 

Márcio Gonçalves 

Corrêa, Diego 

Reis, Éder 

Rodrigues 

Carvalho, Eládio 

Nascimento 

Borges, Déborah 

Farias, Euzébio 

de Oliveira 

Comportamento da frequência cardíaca e percepção 

subjetiva de esforço para diferentes protocolos do 

treinamento intervalado de alta intensidade. 

 

IFPA - 

PA 

 

UNINO

RTE - 

AM 

Bruno Prestes 

Gomes, 

Vanderson Luis 

Moro, Alzete 

Trindade Paz 

Tomada de decisão e conhecimento tático declarativo 

em situações de ataque de centro no voleibol: 

comparação entre treinadores e atletas jovens. 

Diferença no ataque realizado a partir do fundo da 

quadra na superliga masculina brasileira em função do 

local do ataque. 

 

UFG -

GO 

 

Estácio 

(Brasília) 

- DF 

Kevin Alves 

Barreto, Hugo 

Rafael Gomes 

Enéas, Rivanildo 

Constantino dos 

Santos, Richard 

Xavier da 

Fonseca, 

Henrique de 

Oliveira Castro, 

Gustavo De Conti 

Teixeira Costa 
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Fonte: ANAIS – CBCE (2017) 
 

Tabela 6 – Trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), área sociocultural, no Grupo de Trabalho Temático Treinamento 

Esportivo (GTT 13), durante o ano de 2017. 

Título da produção Institui- 

ção 
Autor (es) 

   

Análise notacional do contra-ataque de forehand de 

mesatenistas olímpicos. 

 

USP - SP 

 

FMRP – 

SP 

(Medicin

a) 

 

EEFERP 

- SP 

Daniel Peterossi 

Rodrigues Santos, 

Roberto Negri 

Barbosa, Luiz 

Henrique Palucci, 

Matheus 

Machado Gomes 

A metodologia de ensino do futebol e o papel do 

professor no desenvolvimento da inteligência tática da 

criança. 

 

UEG – 

GO 

 

ESEFFE

G - GO 

Lúcio Flávio da 

Silva 

O tempo de prática e participação em competições 

influenciam no possível abandono da ginástica 

aeróbica? 

 

UFLA -

MG 

Christian Passos 

Andrade, Nara 

Edreira, Luiz 

Henrique 

Rezende Maciel 

Motivação em atletas de handebol masculino. UFPA - Bianca Carlos 
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 PA Souza, Edson 

Gustavo da Silva, 

Valdemir da Cruz 

Pinho, Daniel 

Alvarez Pires 

Os sintomas de "stress" no handebol juvenil feminino 

durante o JERGS. 

 

UFRGS - 

RS 

André Osvaldo 

Furtado da Silva, 

Patrick da 

Silveira 

Gonçalves 

Sobre aqueles que ficam pelo caminho: a conduta de 

dirigentes e comissão técnica em relação aos atletas 

das categorias de base do futebol que não são 

promovidos à equipe profissional. 

 

IP/USP - 

SP 

(Psicolog

ia) 

Rafael Moreno 

Castellani, Ianni 

Regia Scarcelli 

Treinamento de alto rendimento em categorias de base 

no futebol e a formação de campeões. 

 

UFRJ - 

RJ 

Izadora Moreira 

da Silva, Braulyo 

Abdala, 

Alessandro de 

Oliveira Ferreira 

Junior, Alexandre 

Palma de Oliveira 

Panorama das categorias de base do futebol brasileiro. 

 

FAM - 

SP 

Henrique Araújo 

Pinheiro, Alan 

Carlos Araujo, 

Rafael Moreno 

Castellani 

Análise do ataque no voleibol masculino: uma 

abordagem a partir da teoria da complexidade. 

 

UEG/UF
G - GO 

Augusto Cézar 

Rodrigues Rocha, 

Ademar Azevedo 
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Soares Junior, 

Gustavo De Conti 

Teixeira Costa 

Modelo de participação competitiva: orientações às 

ligas e federações esportivas para o desenvolvimento 

positivo em competição de jovens. 

 

UNICA

MP - SP 

 

UFG - 

GO 

Lucas Leonardo, 

Tathyane 

Krahenbühl, 

Alcides José 

Scaglia 

Aspectos sociais e psicológicos que influenciam o 

estresse de árbitros de futebol society. 

 

UFLA - 

MG 

Lucas Oliveira, 

Otávio Costa, 

Nara Edreira, 

Luiz Henrique 

Maciel 

A relação entre a população das cidades do estado do 

rio de janeiro e o nascimento de jogadores da seleção 

brasileira masculina de futebol. 

 

UFRJ - 

RJ 

Izadora Moreira 

da Silva, José 

Fernandes Filho, 

Luis Antônio 

Verdini de 

Carvalho 

A análise de Luiz Felipe Scolari após Brasil 1 x 7 

Alemanha: desculpa de perdedor ou ponto fora da 

curva? 

 

IFGoian

o/UEG - 

GO 

Paulo José 

Carneiro Perfeito, 

Cezimar Correia 

Borges, Anderson 

Rodrigo da Silva 

Um estudo sobre a aplicação de métodos de apoio à 

decisão mulcritério ao problema de ordenamento de 

atletas de futebol. 

 

FCA/UN

ICAMP - 

SP 

Filipe Bosqueiro 

Bragil, Iago 

Cambre Añon, 

Leonardo 
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Tomazeli Duarte 

Influência da ansiedade no desempenho de jogadoras 

de futsal. 

 

UFLA - 

MG 

Otávio Costa, 

Nara Edreira, 

Lucas Oliveira, 

Luiz Henrique 

Maciel 

Características funcionais e de profissionalização de 

atletas de voleibol das categorias infanto-juvenil e 

juvenil no Brasil. 

 

UFSC - 

SC 

Felipe Goedert 

Mendes, Edison 

Roberto Souza, 

Ana Flávia 

Backes 

Fonte: ANAIS – CBCE (2017) 
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5 DISCUSSÃO 
 

A principal contribuição desse trabalho foi ter apresentado um levantamento das 

produções acadêmicas submetidas e publicadas nos CONBRACEs de 2013, 2015 e 

2017, pelo GTT Treinamento Esportivo. Foi possível categorizar as produções em 

socioeconômicas ou biodinâmicas. Além disso, há contribuição para a discussão do 

desenvolvimento do treinamento esportivo na escola, defendendo sua importância e 

manutenção no cenário contemporâneo. 

Com os resultados, observou-se um aumento na submissão de produções no 

GTT de Treinamento Esportivo. O que mostra um maior interesse da comunidade da 

Educação Física em expor trabalhos relacionados à temática nesse congresso. 

Entretanto, quando se trata do treinamento esportivo escolar nos moldes críticos e 

reflexivos, chama atenção à ausência de trabalhos vinculados, já que esse cenário 

corrobora em partes com a fala de Tubino e Da Costa, (2006, apud PEREZ, 2018), que 

escrevem sobre a posição central assumida pelo treinamento esportivo nas práticas dos 

profissionais da área, e que exatamente por assumir essa posição, é preciso trato 

pedagógico e competência didática por parte dos proponentes (PEREZ, 2018). Ou seja, 

com o passar dos anos evidenciou-se um aumento de interesse na área, mas nenhuma 

produção buscou abordar a pedagogização e didatização destes profissionais. Pode-se 

assim elencar este quadro a outra constatação do autor, que aponta a padronização dos 

movimentos visando à melhoria do rendimento e habilidade nas aulas de Educação 

Física escolar (que levaram o uso do conteúdo neste ambiente, a uma condenação por 

parte de alguns autores), como fruto de incompetência didática dos profissionais. 

Também pode-se observar que, percentualmente, houve um aumento gradativo 

na inscrição de trabalhos relacionados à área biodinâmica, enquanto os trabalhos 

vinculados a área sociocultural variaram nos anos pesquisados. Alguns fatores externos 

(como os mega eventos realizados no país durante os anos que perpassaram os três 

eventos pesquisados) podem ter contribuído para esse aumento. Entretanto, sugere-se 

uma pesquisa qualitativa ou futuras produções para constatação desta relação. Contudo, 

percebe-se que mesmo com a existência de esforços relacionados à ressignificação das 

abordagens e valores, a partir de críticas a reprodução do cenário de dominação 

consensual e de homogeneidade das práticas esportivas, como relata Stigger (2001, p. 
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69), com o passar dos anos esses esforços vem novamente perdendo espaço (nesse 

congresso) para antiga visão legitimadora da prática, que advoga a favor da 

pedagogização em detrimento do biologicismo, que desde a ditadura militar não vinha 

assumindo a dianteira no “meta”.  

Ainda nesse mérito, outro cenário que reafirma esse retorno da prevalência dos 

trabalhos biodinâmicos em cima dos socioculturais é a importância dada aos 

referenciais biológicos e de competição na educação básica. Quando, segundo Costa 

(2008), mesmo partindo de crítica aos antigos moldes da maior competição estudantil 

brasileira criada nas décadas de 60, a reformulação da mesma (feita pós Pensamento 

Renovador Pedagógico da Educação Física) não buscou suprir as “novas” (vide que o 

Pensamento Renovador Pedagógico da Educação Física data seu inicio na década de 80) 

competências da área, e ainda mais grave, se diz, nas palavras do próprio presidente do 

COB, o Sr. Carlos Arthur Nuzman, um evento que tem a expectativa e encontrar novos 

talentos, ou seja, colaborando para o desenvolvimento de práticas voltadas ao alto 

rendimento neste ambiente, já que desse modo corrobora-se com a ideia de que o evento 

exista para substituir categorias de base esportivas. 

Constatou-se que existe uma dominância na vinculação de trabalhos de autores 

residentes nas regiões Sul e Sudeste, juntas essas regiões foram responsáveis por enviar 

69% dos trabahos inscritos no período pesquisado. Esse fato não se deve à questões 

geográficas, já que os eventos foram realizados em, Brasília - DF, Vitória - ES e 

Goiânia - GO (vale lembrar que em 2017 o estado de Goiás liderou a inscrição de 

trabalhos). Sugere-se futuras pesquisas para elucidar o fato. 

Mesmo com as correspondências feitas, ainda restava saber em quais tipos de 

estudos as áreas analisadas se interessavam, e se alguma delas aproximaria o 

treinamento esportivo escolar nos moldes críticos de seu interresse. Estariam as 

produções socioculturais apenas preocupadas com a pedagogização? E as biodinâmicas, 

estariam apenas preocupadas com o alto rendimento?  

Para responder a primeira questão, verificou-se nos trabalhos relacionados à área 

sociocultural a existência de alguma relação com a pedagogia. Como exemplo, 

Castellani (2014) fala sobre a importância da psicologia nesse meio, mas sem utilizar-se 

da pedagogização, 
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Neste artigo, procurei detectar no discurso de alguns sujeitos do futebol 
profissional (dirigentes, comissão técnica e atletas) a compreensão que 
possuem sobre a necessidade de intervenção da psicologia esportiva e da 
importância da sua presença neste âmbito, buscando ainda analisar as 
contribuições da psicologia social para o estreitamento e qualificação desta 
relação. 

Já Campos e de Souza (2013), tratam da influência de técnicos sobre atletas de 

alto rendimento e atleta, 

A contribuição acadêmica aqui apresentada está pautada na discussão da 
influência dos técnicos sobre os atletas de alto rendimento em competições, 
de maneira que proporcione seu melhor desempenho e compreendendo as 
reais contribuições para o atleta. Nesse contexto pode-se destacar a 
importância de pesquisas na área da psicologia do esporte e sua relevância 
quando se observa o atleta de forma integral (aspectos físicos, mentais e 
comportamentais). 

Para Lima, Kiouranis e Júnior (2015) algumas estratégias são aplicadas no 

ensino de esportes paralímpicos, mas inerentes as práticas pedagógica do professor, 

logo, mesmo que no espaço escola, estas estratégias visam um sucesso em ações para 

fins de desenvolvimento competitivo,  

Aliado à maneira de ensinar, entendemos que existem algumas estratégias, 
que podem ser adotadas também como instrumentos inerentes à prática 
pedagógica da professora na perspectiva de atingir o sucesso nas ações, que 
são os vídeos que mostram pessoas com ou sem deficiência realizando 
determinada modalidade esportiva em eventos competitivos como 
Olimpíadas e Paraolimpíadas. São vídeos, tanto de pessoas que acertam toda 
a técnica que determinada modalidade exige, bem como daquelas que por 
ventura erram. 

Assim, evidencia-se que a área sociocultural abrange tanto questões 

pedagógicas, quanto questões não pedagógicas, nesse sentido, fizeram-se presente 

trabalhos vinculados à: psicologia, psicologia do esporte, análise estatística, fatores 

motivacionais, desenvolvimento de estratégias pedagógicas, postura profissional, dentre 

outros. Entretanto, não se pode delimitar uma (ou umas) linha de pesquisa, o que 

dificulta identificar o objeto de estudo que esta área busca investigar. Mesmo com uma 

variabilidade grande de assuntos, em nenhum momento a pedagogia foi tratada como 

elemento principal da pesquisa ou conseguiu-se aproximar o treinamento esportivo 

escolar nos moldes críticos da área referida. 

Já para a área biodinâmica e suas delimitações, notou-se uma preocupação com 

o corpo e com competições, fato que pode ser evidenciado a partir da pesquisa de 

Gomes e Souza (2013), que escrevem sobre o aprimoramento técnico e físico dos atletas 
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de voleibol sentado, mas propõem-se a analisar apena a ação dos músculos durante o 

deslocamento, 

Esta pesquisa busca identificar e analisar eletromiograficamente a ação dos 
músculos no momento do deslocamento do vs em diferentes direções (para 
frente, para trás e para o lado) e situações: sem e com bola. Estas 
informações são relevantes na medida em que permite o aprimoramento 
técnico e físico dos atletas. 

Para Bobrzyk e Ferenci (2017) o corpo também foi uma problemática, eles 

procuraram fundamentar e enxergar a problemática em uma academia, 

Um estudo transversal de caráter descritivo, onde através de questionários foi 
possível compreender sobre a presença de vigorexia em praticantes de 
musculação. A população do estudo foi constituída por 60 praticantes de 
musculação de academias na cidade de Porto Alegre. 

 

Mas seria possível trabalhar o corpo junto ao treinamento esportivo escolar? O 

tema abordado acima poderia ter recebido um trato pedagógico e assim abordado nas 

escolas? Levando em consideração a faixa etária dos elementos em idade escolar e a 

crescente demanda pela busca de corpos “perfeitos esteticamente”, é provável que sim. 

No estudo, dos 60 participantes, 44,4% apresentaram indícios de vigorexia, por que não 

realizar o mesmo estudo no ambiente escolar e problematizá-lo a partir dos 

resultados?Ficam-se os questionamentos. 

Já Krahenbühl, Leonardo e Scaglia (2017) propõem a transformação das 

competições das ligas, de jovens e de federação,  

Esta pesquisa propõe a transformação das competições de jovens de ligas e 
federações através do modelo de participação competitiva, organizada em 
diferentes níveis competitivos, na busca da democratização do acesso à 
competição por compreendê-lo como um ambiente de aprendizagem. 

Neste estudo, pode-se fazer uma relação com as competições esportivas 

escolares, entretanto, mais uma vez essa relação não envolve uma pedagogização 

crítica, o mesmo se diz focado em buscar alternativas para propor diferentes tipos de 

competições em diferentes níveis de maturação, idade e experiência em práticas 

esportivas, segundo Krahenbühl, Leonardo e Scaglia (2017), 

Este estudo oferece subsídios a ligas e federações para a construção de um 
modelo competitivo baseado na oferta de diferentes níveis competitivos em 



46 

 

função dos interesses e percepções de rendimento dos jovens buscando 
alternativas contra o viés da maturação precoce, do efeito da idade relativa e 
da experiência na prática esportiva e competitiva como determinantes para se 
competir. 

Assim, notou-se que a área biodinâmica abrange algumas questões relativas à: 

corpo e competições, técnica e tática, tomada de decisão, avaliação física, maturação, 

análise do movimento, periodização de treinamento, lesões, dentre outras. Entretanto 

uma falta de direcionamento sobre o que realmente essa comunidade foca como objeto 

(ou objetos) de estudo, impossibilita a delimitação do que realmente é interessante ou 

não investigar e/ou expor nesse congresso/GTT. Para além, assim como nos trabalhos 

relacionados à área sociocultural, não houve evidências suficientes que aproximassem o 

treinamento esportivo escolar nos moldes críticos da área biodinâmica.  

Com as constatações evidenciou-se um cenário caótico, onde se percebe 

vestígios de treinamento esportivo aqui e acolá, mas em nenhum dos dois casos ele é 

tratado de forma crítica e reflexiva. Também não nota-se uma identidade no GTT, sendo 

difícil apontar o objeto de estudo que o caracteriza. E mesmo com uma vasta gama de 

assuntos elencado o treinamento esportivo nos moldes tratados neste trabalho, não 

encontra um lugar característico em nenhuma das duas áreas, mostrando uma falta de 

receptividade neste espaço para a alocação de trabalhos deste tema. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os achados desta pesquisa permitem inferir que é notória a possibilidade de 

manutenção do Treinamento Esportivo e das competições esportivas no ambiente 

escolar, desde que feita da maneira correta, partindo de pressupostos teóricos: críticos e 

reflexivos, além de atitudes profissionais corretamente pedagogizadas e didatizadas. 

Entretanto, os resultados da análise, apesar de revelarem um cenário de crescimento nas 

submissões de trabalho (o que remete a uma crescente na relevância do treinamento 

esportivo na Educação Física), mencionaram a não existência de produções voltadas a 

esta área (nos pressupostos supracitados), junto com um gradativo crescimento 

percentual das produções biodinâmicas, logo, havendo uma queda percentual nas 

socioculturais. Assim, evidenciou-se um desinteresse desta comunidade (autores de 

trabalhos) no treinamento esportivo partindo de presupostos teóricos e críticos quando 

relacionado à escola. Fato que corrobora para a negação e/ou má difusão das 

competências e abordagem deste conteúdo neste ambiente, além de reafirmar e propagar 

os referenciais biologicistas, tomando como base a importância que eventos deste porte 

têm para com a divulgação dos assuntos abordados nas práticas atuais. 

Também se concluí que a área sociocultural não se restringe apenas a conteúdos 

ligados à pedagogia, mostrando mais uma vez a abrangência desta nomenclatura e desta 

área. Entretanto, a partir da análise de conteúdo, também não se pode aproximar o 

treinamento eportivo escolar nos moles críticos e reflexivos deste espaço. Partindo do 

mesmo príncipio a área biodinâmica também mostrou-se abrangente, não limitando-se 

apenas a trabalhos ligados ao alto rendimento. Contudo, assim como a área 

sociocultural, esta também não mostrou evidencias suficientes para aproximar o 

treinamento esportivo escolar nos moldes críticos e reflexivos deste espaço. Assim, a 

descaracterização do GTT mostra uma falta de delimitação do que pode ou não ser 

considerado importante ou abrangente no mesmo. Nesse sentido, pode-se fazer uma 

ligação direta com limtação do espaço para a discussão do esporte neste congeasso, pois 

mesmo sendo um conceito amplo, o próprio foi circunscrito a apenas um GTT, fazendo 

com que o foco dos debates seja difuso e insuficiente, levando a uma má divulgação dos 

conceitos inerentes ao mesmo, criando assim um ciclo vicioso, que leva à uma 
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desvinculação dos debates deste conteúdo oriundos do espaço escolar, no ambiente do 

CONBRACE. 
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APÊNDICE 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2013 relacionados à área sociocultural: 

O TEMPO DE INCIDÊNCIA DOS GOLS EM EQUIPES DE DIFERENTES NÍVEIS 

COMPETITIVOS DA LIGA NACIONAL DE FUTSAL - Osvaldo Donizete Siqueira, 

Marcelo Silva Cardoso, Vinicius Andrade Leão Aragonez, José Geraldo Damico, 

LuisAntonio Crescente. 

 

O objetivo do estudo foi descrever e analisar o tempo de incidências dos gols em 

equipes de Futsal. Foram analisadas as súmulas dos jogos nos períodos de 2010 a 2012. 

As equipes foram agrupadas conforme sua classificação na Liga Nacional de Futsal de 

cada ano. Para descrição do tempo de incidências dos gols utilizamos as frequências e 

percentuais relativos, médias e desvios padrão. Os resultados revelaram que o 4º 

período apresentou uma frequência absoluta maior de gols (1624); 25,37 ± 9,63. 

Conclusões: as equipes de melhor rendimento que avançaram para as fases finais da 

competição são as que mantêm uma incidência de gols acima da média da amostra em 

todos os períodos.  

 

A GESTÃO DO TEMPO DA INSTRUÇÃO NO ENSINO DA GINÁSTICA 

ARTÍSTICA - Ivana Montandon Soares Aleixo, Alda CorteReal, Rubya Karoline 

Santos Rodrigues. 

 

O estudo objetivou caracterizar gestão do tempo na instrução do treinador na Ginástica 

Artística, na medida em que a forma de gerar o tempo pode influenciar aprendizagem a 

serem alcançados. Foram utilizadas três estratégias instrucionais, Instrução Direta, 

Ensino aos Pares, Aprendizagem Cooperativa. Dados coletados através de filmagem das 

aulas com som,imagem e tempo gasto. Recorreu-se a análise observatória validados. O 

tempo de informação gasto apresentou valores superiores na ID (24,9minutos) em 

relação ao EP(11minutos)e AC(7,3 minutos).O tempo disponível para a prática foi na 

AC(100,4 minutos) EP (100,1minutos) e inferior na ID (81,7 minutos).Concluímos que 

a gestão do tempo na instrução e a escolha da estratégia de ensino resultará na melhoria 

do ensino. 
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A INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DO TÉCNICO EM COMPETIÇÃO DE JUDÔ - 

Anne Nascimento Campos, Gabriela Conceição de Souza. 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir a influência do técnico sobre o 

desempenho do atleta em uma competição de judô. O estudo foi realizado com a 

aplicação de questionários semi-abertos a atletas e técnicos. Os dados coletados foram 

categorizados e analisados segundo a proposta da Análise do Conteúdo de Bardin 

(2011). Dos atletas que participaram da pesquisa, oito disseram que a presença do 

técnico influencia completamente no seu desempenho e doze afirmaram que influencia 

muito; entre os técnicos, dez afirmaram que a influencia é completa, oito disseram que 

influencia muito e dois disseram que influencia pouco. Esta influência na maioria das 

vezes é empírica, porém é fato que a díade técnico-atleta positiva, exerce uma influencia 

decisiva no desempenho dos atletas. 

 

Análise da relação entre a circulação e o tempo de posse de bola da seleção espanhola 

de futebol na Copa do Mundo FIFA® 2010 - Rodrigo de Miranda Monteiro Santos, 

Marcelo Odilon Cabral de Andrade, Israel Teoldo da Costa. 

 

O objetivo deste artigo foi analisar a relação entre a circulação da bola, através da 

velocidade de transmissão da bola (VTB), e a Duração das Sequências Ofensivas da 

seleção espanhola de futebol na Copa do Mundo FIFA® 2010. A amostra do estudo foi 

composta por 608 sequências ofensivas realizadas nos 7 jogos disputados. Para análise 

da transmissão da bola, utilizou-se do índice da VTB. Utilizou-se análise descritiva e, 

para análise da relação entre as variáveis, foi utilizado o teste de Correlação de 

Spearman. Os resultados apresentaram correlação negativa entre a VTB e a Duração das 

Sequências Ofensivas. Conclui-se que a diminuição da VTB resultou no aumento na 

duração das ações de posse de bola da seleção espanhola durante a Copa do Mundo 

FIFA® 2010. 

 

ANÁLISE DOS COMPORTAMENTOS TÁTICOS NO RESULTADO FINAL DE 

JOGOS REDUZIDOS - Felipe Moniz Carvalho, Israel Teoldo da Costa. 
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O objetivo do estudo foi analisar o comportamento tático no resultado final de jogos 

reduzidos. A amostra foi composta por 32 resultados: 12 vitórias, 12 derrotas e 8 

empates. O instrumento utilizado para análise dos dados foi o Sistema de Avaliação 

Tática no Futebol “FUT-SAT”. Foram realizadas análises descritivas de frequência e 

percentual para as variáveis da categoria Princípios Táticos, Localização da ação e 

Resultado da ação nos resultados. Foi utilizado o teste qui-quadrado (<0,05. Os 

comportamentos táticos apresentaram diferenças entre vitória e derrota sobre empate. A 

organização das ações das equipes foi realizada de forma diferente de acordo com o 

resultado. 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO NAS AÇÕES OFENSIVAS E DEFENSIVAS DE 

ATLETAS DE BASQUETEBOL FEMININO - Alexandra Folle, Ricardo Teixeira 

Quinaud, NatháliaTimm Vieira, Maurício Rodrigues, Bárbara Cardoso Conti, Juarez 

Vieira do Nascimento. 

 

Apresentação em pôster 

 

RELAÇÃO ENTRE IMPULSIVIDADE E COMPORTAMENTO TÁTICO DE 

JOGADORES DE FUTEBOL SUB-11 - Felippe Silva Leite Cardoso, Guilherme 

Figueiredo Machado, Israel Teoldo. 

 

O objetivo do estudo é verificar de que forma a impulsividade influencia o 

comportamento tático de jogadores de futebol da categoria Sub-11. A amostra foi 

composta por 30 jogadores de futebol da categoria Sub-11. O instrumento utilizado para 

avaliar os comportamentos táticos foi o FUT-SAT e para avaliação da impulsividade 

utilizou-se o Iowa GamblingTask versão brasileira (IGT-BR). Foi utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos dados e o teste de correlação de Pearson a 

fim de verificar a correlação entre as variáveis (p<0,05). Verificou-se uma correlação 

negativa entre a impulsividade e a realização do princípio tático ofensivo de mobilidade. 

Conclui-se que a impulsividade influenciou o comportamento tático de jogadores de 

futebol da categoria Sub-11. 
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FUTEBOL E PSICOLOGIA DO ESPORTE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 

SOCIAL - Rafael Moreno Castellani. 

 

Neste artigo procurei detectar no discurso de sujeitos do futebol profissional indicativos 

acerca da importância e necessidade da intervenção da psicologia esportiva, buscando 

ainda analisar as contribuições da psicologia social para o estreitamento e qualificação 

desta relação. Foi analisado um grupo de futebol profissional e realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os funcionários do departamento de futebol, comissão técnica e 

jogador. Conclui-se que a psicologia esportiva vem ganhando notoriedade neste 

contexto. Entretanto, necessita-se ainda de mais estudos que tenham a psicologia social 

como referência, pois sua contribuição poderá ser muito útil ao trabalho psicológico, no 

campo da intervenção ou da pesquisa, com equipes do futebol profissional. 

 

DEPENDÊNCIA DE EXERCÍCIO E MOTIVOS PARA EXERCITAR: ESTUDO 

COM FREQUENTADORES DE UMA ACADEMIA DO RIO DE JANEIRO - Juliana 

Gonçalves Baptista, Alexandre Palma. 

 

Analisar o nível de dependência de exercício em praticantes de atividade física de 

academias de ginástica e musculação em uma academia e de que maneira esta condição 

se associa aos aspectos demográficos, rotina de treinamento e motivos para aderir à 

prática de exercícios. Métodos: Foi utilizado o Negative AddictionScale, versão do 

Rosa et al. (2003) e foi adicionado perguntas sobre aspectos demográficos, rotina de 

treinamento e motivos para praticar os exercícios. Adotou-se o nível de significância de 

p<0,05. O estudo incluiu 82 alunos de uma academia de ginástica de grande porte, da 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Resultados: Prevalência de dependência foi de 

43,9% e não foram encontradas diferenças significativas entre as variáveis estudadas. 

 

COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÁTICO DE JOGADORES DE 

FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 DE DIFERENTES POSIÇÕES - Adeilton dos 

Santos Gonzaga, Eder Gonçalves, Israel Teoldo da Costa. 
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O objetivo do estudo é comparar o comportamento tático de jogadores de Futebol da 

categoria Sub-15 de diferentes posições. A amostra foi composta por 194 jogadores: 66 

defensores, 84 meio campistas e 44 atacantes. Para coleta e análise dos dados foi 

utilizado o Sistema de Avaliação Tática no Futebol (FUT-SAT). Foi realizada análise 

descritiva e os testes estatísticos Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis e Kappa de 

Cohen. O nível de significância considerado foi p<0,05. Não foram encontradas 

diferenças significativas no comportamento tático dos jogadores entre as posições. É 

possível concluir que o comportamento tático dos jogadores da categoria Sub-15 de 

diferentes posições não diferem, pois, nesta categoria etária, os jogadores ainda não 

estão especializados por posições. 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2013 relacionados à área biodinâmica: 

 

POTÊNCIA DE MEMBROS SUPERIORES EM JOGADORES DE BASQUETEBOL 

EM CADEIRA DE RODAS - Carlos Marcelo de Oliveira Klein, José Cristiano Paes 

Leme da Silva, Carlos Henrique Barra de Avelar Pereira, Diego Nascimento. 

 

Apresentação em pôster 

 

Efeito da combinação de diferentes estruturas de prática na aquisição de habilidades 

motoras - Marcelo Silva Januário, Herbert Ugrinowitsch, Guilherme Menezes Lage, 

Márcio Vieira, Rodolfo NovellinoBenda. 

 

A prática tem sido tradicionalmente estruturada de forma constante ou variada. Alguns 

estudos recentes têm demonstrado a importância da prática constante na formação de 

uma estrutura do movimento e da prática variada na melhora da capacidade de 

parametrização. O presente estudo investigou a combinação de três diferentes regimes 

de prática (constante, blocos e aleatório) na aquisição de uma habilidade motora. Os 

resultados mostraram similaridade entre os grupos no teste, mas a análise intra-grupo 

sugere a superioridade do grupo CBA nas medidas de erro relativo e variabilidade de 

erro relativo, uma vez que apenas este grupo apresentou redução nestas medidas do 
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primeiro para o último bloco da fase de aquisição e manutenção deste desempenho nos 

testes. 

 

A GESTÃO DO TEMPO DA INSTRUÇÃO NO ENSINO DA GINÁSTICA 

ARTÍSTICA - Ivana Montandon Soares Aleixo, Alda CorteReal, Rubya Karoline 

Santos Rodrigues. 

 

O estudo objetivou caracterizar gestão do tempo na instrução do treinador na Ginástica 

Artística, na medida em que a forma de gerar o tempo pode influenciar aprendizagem a 

serem alcançados. Foram utilizadas três estratégias instrucionais, Instrução Direta, 

Ensino aos Pares, Aprendizagem Cooperativa. Dados coletados através de filmagem das 

aulas com som,imagem e tempo gasto. Recorreu-se a análise observatória validados. O 

tempo de informação gasto apresentou valores superiores na ID (24,9minutos) em 

relação ao EP(11minutos)e AC(7,3 minutos).O tempo disponível para a prática foi na 

AC(100,4 minutos) EP (100,1minutos) e inferior na ID (81,7 minutos).Concluímos que 

a gestão do tempo na instrução e a escolha da estratégia de ensino resultará na melhoria 

do ensino. 

 

Incidência de Burnout em Tenistas Infantojuvenis - Daniel Alvarez Pires, Franco Noce, 

Débora Regina Arão, VarleyTeoldo da Costa. 

 

Esse estudo teve como objetivos verificar a ocorrência da síndrome de burnout em 

tenistas infantojuvenis e comparar sua incidência por sexo. Foram analisados 74 atletas 

(52 homens e 22 mulheres). Os participantes preencheram o Questionário de Burnout 

para Atletas (QBA). Para a análise de dados utilizou-se a estatística descritiva e o teste 

U de Mann-Whitney. Os resultados mostraram que os tenistas avaliados de ambos os 

sexos apresentaram índices baixos e moderados nas dimensões de burnout, o que 

acarretou consequentemente em um baixo índice de burnout total. Houve valores 

superiores da dimensão reduzido senso de realização e do burnout total para o sexo 

feminino, porém não foram encontradas diferenças significativas por sexo. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO TÁTICO E PERFECCIONISMO NO FUTSAL - 

Schelyne Ribas Silva, Layla Maria Campos Aburachid, RaieneDesirêe Camargo, Pablo 

Juan Greco. 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar o nível de conhecimento tático declarativo 

(CTD) e prefeccionismo e compará-los com tempo de prática, carga horária semanal e 

avaliação subjetiva do treinador. A amostra foi composta por seis equipes, totalizando 

59 atletas participantes. Como instrumentos de medida foram utilizados o Teste de 

Conhecimento Tático em Futsal e o questionário Multidimensional PerfectionismScale-

MPS. Os resultados indicaram que a carga horária semanal favoreceu o alcance do 

maior nível de CTD, mas não a experiência esportiva. Constatou-se que as 

características do perfeccionismo não diferiram em relação aos grupos e as posições de 

jogo. As atletas com maior nível de CTD apresentaram características do 

perfeccionismo ajustado normal. 

 

A PERCEPÇÃO E A TOMADA DE DECISÃO NO TÊNIS - Layla Maria Campos 

Aburachid, CaioCortela, Schelyne Ribas Silva, Pablo Juan Greco. 

 

Como parte integrante do processo de validação do teste de conhecimento tático 

declarativo (CTD) o objetivo desse estudo foi identificar os sinais relevantes (SRs) 

implícitos no jogo e relacioná-los com o modelo de objetos (fixos e móveis) da 

percepção nos jogos esportivos. A amostra foi composta por nove treinadores peritos 

que analisaram 43 cenas. Os resultados identificaram que de 872 SRs referentes às 

categorias de “objetos fixos” 25 e “objetos em movimento” 764, subdivididos nas 

categorias espaço do lado do próprio jogador, distância do adversário – da bola e das 

linhas e rede, bola no tempo e movimento no tempo. Encontrou-se uma nova categoria 

intitulada de “estado psíquico”, subdividida em “motivação” e “nível de estresse”. Em 

relação à posição do adversário demonstrou-se a constante preocupação dos jogadores 

em observar as ações do adversário para se tomar decisões táticas. Concluiu-se que a 

qualidade da percepção dos SRs do tênis pode auxiliar no processo metodológico do 

treinamento tático e colaborar para ações antecipatórias na sequência do processo de 

informação. 



59 

 

EFEITOS DA MATURAÇÃO BIOLÓGICA SOBRE VARIÁVEIS SOMÁTICAS E 

CAPACIDADES CONDICIONANTES EM JOVENS JOGADORES DE FUTEBOL - 

Marcelo Silva Cardoso, Bruno Victor Guimarães Souza, Osvaldo Donizete Siqueira, 

José Geraldo Damico, Luis Antônio Crescente. 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos da maturação biológica nas 

capacidades condicionantes e no perfil somático de atletas competitivos de um clube de 

futebol. Metodologia: nesse estudo a amostra corresponde ao banco de dados do E.C. 

São José, obtidos de forma secundária. Os atletas, com idades entre 12 e 13 anos, o n 

amostral ficou definido em 57 sujeitos. As variáveis utilizadas do banco de dados nesse 

estudo foram: Vo2máx. (Yo-yotestBangsbo (1994), potência de membros inferiores 

(salto CMJ), velocidade de deslocamento (Corrida de 30 metros), estágio maturacional 

(Fotômetro de Tanner (1986)), estatura e massa corporal total). Para comparar os 

índices médios obtidos nas variáveis condicionantes e somáticas entre os estágios de 

maturação biológica, recorremos à estatística inferencial adotando a ANOVA do tipo 

One-Way com o tratamento Post-Hoc o teste de Scheffé. Resultados: na estatura (G2: 

1,51±0,08; G3: 1,60±0,07; G4: 1,66±0,08); massa corporal (G2: 42,15±7,24; G3: 

51,39±6,61; G4: 58,90± 13,66); Vo2máx (G2: 48,29±2,89; G3: 48,41±3,29; G4: 

49,05±2,35). Nas comparações encontramos diferenças significativas entre os índices 

médios apenas nas variáveis somáticas e no Vo2máx, entre G2 e G4. Observamos, 

também, um comportamento crescente nos níveis de desempenho das capacidades 

condicionantes associada à mudança do estágio de maturação. Conclusões: há uma 

influencia da maturação biológica no desempenho das capacidades condicionantes e do 

perfil somático. Conforme a mudança no estágio de maturação há um aumento no nível 

de prestação nessas capacidades físicas, influenciando também, no desenvolvimento da 

massa corporal e crescimento da estatura. 

 

Lateralidade no passe de futebol em acadêmicos do curso de Educação Física de uma 

universidade pública de Santa Catarina - Cecília Bertuol, Priscila Mari Santos, João 

Antônio Gesser Raimundo. 

 

Apresentação em pôster 
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RELAÇÃO DA IDADE ÓSSEA E QUALIDADES MORFOFUNCIONAIS EM 

JOVENS PRATICANTES DE VOLEIBOL - Ricardo Dias de Andrade, Vanessa Carla 

Monteiro Pinto, Rafael Harada do Nascimento, Breno Guilherme de Araújo Tinôco 

Cabral, Paulo Moreira Silva Dantas. 

 

Apresentação em pôster 

 

ANÁLISE CINEMÁTICA E ELETROMIOGRÁFICA DO EFEITO AGUDO DA 

CAMINHADA EM DIFERENTES VELOCIDADES E INCLINAÇÕES: UM 

ESTUDO PILOTO - Elren Passos Monteiro, Giane Veiga Liedtke, Natália Andrea 

Gomeñuka, Leandro Tolfo Franzoni, Flávia Gomes Martinez, Luiz Fernando Martins 

Kruel 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito da caminhada sobre os parâmetros 

espaço-temporais e a atividade eletromiográfica (EMG) dos membros inferiores nas 

fases de apoio e balanço da caminhada em esteira em diferentes velocidades e 

inclinações. A amostra foi constituída por um sujeito jovem saudável sedentário, idade 

de 21 anos, estatura 1,78m e massa corporal 78kg. Analisou-se o comportamento da 

ativação eletromiográfica dos músculos Vasto Lateral (VT), Tibial Anterior (TA) e 

Gastrocnêmio Lateral (GAST) durante cinco ciclos de passadas em caminhada na 

esteira em 3 velocidades (3,5, 4,5 e 5,5 km.h-1 ) em duas diferentes situações de 

inclinação (0% e +10%). Os parâmetros espaço-temporais e o sinal eletromiográfico 

aumentam com o incremento da velocidade e inclinações. 

 

EFEITO DE DIFERENTES VELOCIDADES SOBRE OS PARÂMETROS 

CINEMÁTICOS NA CORRIDA DE AVENTURA COM CARGA: UM ESTUDO 

PILOTO. - Alex de Oliveira Fagundes, Elren Passos Monteiro, Patrícia Dias Pantoja, 

Bruna Sacchi Fraga, Francisco Busolli Queiroz, Leandro Tolfo Franzoni. 

 

Apresentação em pôster 
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PROCESSO DE VALIDAÇÃO: DEFINIÇÃO DA MEDIDA PELA DIFICULDADE - 

Siomara Aparecida Silva, Gabriela Faria Soares 

 

Apresentação em pôster 

 

DIFERENÇAS NO PADRÃO BIOMECÂNICO E ECONOMIA DE CORRIDA COM 

O USO DE TÊNIS E DESCALÇO: UM ESTUDO PILOTO - Leandro Tolfo Franzoni, 

Elren Passos Monteiro, Alex de Oliveira Fagundes, Patrícia Dias Pantoja, Enrico 

StreliaevCanali. 

 

Apresentação em pôster 

 

ANÁLISE BIOMECÂNICA DOS MOVIMENTOS DO VOLEIBOL SENTADO: UM 

ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO SOBRE O DESLOCAMENTO - Naiara Regina 

Asmar Gomes, Calixto Júnior de Souza. 

 

O Voleibol Sentado (VS) é uma modalidade paralímpica onde atletas amputados ou 

com outras limitações motoras jogam sentados. Esta pesquisa busca identificar e 

analisar eletromiograficamente a ação dos músculos envolvidos no momento do 

deslocamento do VS em diferentes direções (para frente, para trás e para o lado) e nas 

situações: sem e com bola, com o intuito que o treinamento fique mais específico, 

prevenindo lesões e favorecendo o aprimoramento técnico. Para captação do sinal 

eletromiográfico foi utilizado eletrodo bipolar EMG Brasil Systems, através do software 

DataQ ® (USA) conectado um microcomputador portátil. Diante do desempenho das 

variáveis eletromiográficas FM, FMax e RMS na coleta. Notou-se diferenças de 

ativação muscular dependentes do comprometimento motor. 

 

COMPARAÇÃO ERGONÔMICA E ERGOMÉTRICA DE APARELHOS DE 

MUSCULAÇÃO EM ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA-PA - Mateus Lima Moura, Joice da Silva Santos, Raphael Nascimento 

Gentil. 
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Esse estudo está focado em comparar como os aparelhos de uma academia B da cidade 

de Conceição do Araguaia, onde esta utiliza na sua maioria máquinas de construção de 

fábricas regulamentadas no país, com máquinas de construção caseira de uma academia 

A da mesma cidade supracitada. Estabelecemos alguns parâmetros para esta 

comparação ergonômica e ergométrica, embasados nas normativas 17.3 da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no estudo da biomecânica, esses quesitos 

são; medidas gerais, conforto, segurança e adaptação dos aparelhos. Podendo assim 

dizer, de acordo com as observações, que os aparelhos caseiros a academia B não 

oferecem conforto, segurança e adaptação para os usuários. 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2015 relacionados à área sociocultural: 

AVALIAÇÃO ISOMÉTRICA DOS MÚSCULOS EXTENSORES E FLEXORES DO 

JOELHO EM ATLETAS DE FUTEBOL - Fabiano Gomes Teixeira, Mauro Gonçalves, 

Pedro Moreira, Luciano Crozara, Alex Castro, Adalgiso Coscrato Cardozo. 

 

Considerando que variáveis como torque isométrico máximo, razão de torque e 

assimetrias bilaterais podem estar relacionadas a incidência de lesão em jogadores 

profissionais de futebol, torna-se importante investigar a influência da fadiga sobre estas 

variáveis, uma vez que o jogo pode ocasionar fadiga nesta população e torná-los 

predispostos a lesões durante os minutos finais de jogo. Nesse sentido, no presente 

estudo, foi proposto um protocolo de fadiga, para avaliar qual a influência da fadiga 

neuromuscular causada por contrações máximas, sobre parâmetros de força muscular 

como o torque máximo, a simetria de torque bilateral, e sobre parâmetros de 

Eletromiografia (EMG) como a co-contração muscular, em jogadores profissionais de 

futebol. Diante disso, o objetivo do estudo foi analisar os valores de pico de torque 

isométrico, razão de torque isométrico e co-contração e delay eletromecânico (DEM) 

dos músculos reto femoral, vasto lateral, vasto medial, semitendinoso e bíceps femoral 

obtidos durante o teste de contração isométrica máxima do joelho, antes e após um 

exercício fatigante. Participaram do estudo 26 atletas profissionais de futebol do sexo 

masculino e competidores da série A2 do Campeonato Paulista de Futebol no Brasil. O 

teste foi realizado no dinamômetro Biodex®, no qual os participantes realizaram 
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contrações isométricas máximas. Estas avaliações foram realizadas bilateralmente antes 

e após um protocolo de fadiga A partir dos valores obtidos da ação agonista no pico de 

torque e da ação antagonista no pico de torque e nos diferentes tempos de foi possível 

calcular a co-contração de cada músculo, obtendo-se assim a co-contração no Pico de 

Torque para os músculos Reto femoral (RF), Vasto lateral (VL), Vasto medial (VM), 

Semitendinoso (ST) e Bíceps femoral (BF) foi determinado ainda o DEM de cada 

músculo, sendo este definido como o tempo decorrido entre o onset EMG e o onset do 

torque. Todas as variáveis foram obtidas para os membros inferiores dominante e não 

dominante. Os resultados de torque máximo obtidos no exercício isométrico 

demonstrou que houve efeito principal entre o grupo extensores e o grupo flexores 

(p<0.0001), com maiores valores para o grupo extensores, e efeito principal entre pre e 

pós (p<0.0001). Em relação aos valores da razão isométrica, dos membros dominante e 

não dominante, antes (pre) e após (pós) o protocolo de fadiga não foram observadas 

mudanças devido ao protocolo de fadiga (p=0.089). A variável co-contração apresenta-

se similar entre o membro dominante e o membro não dominante (p>0.05) e similar 

entre a condição pre e pós protocolo de fadiga (p>0.05), para todos os intervalos 

analisados. Entretanto, a comparação da co-contração entre os músculos evidencia 

diferenças entre eles (p<0.0001). Quanto ao DEM, não foram encontrados efeitos 

principais entre o membro dominante e o membro não dominante (p=0.271) e entre a 

condição pre e pós protocolo de fadiga (p=0.168), sendo observado somente efeito 

principal da condição músculo (p<0.0001). O teste de post hoc indicou menores valores 

para o músculo RF, quando comparado ao músculo VL (p<0.05), ao músculo ST 

(p<0.05) e ao músculo BF (p<0.05), mas similar ao músculo VM (p=0.190). O presente 

estudo conclui que, em condição de esforço máximo, o grupo flexores do joelho sofrem 

diminuições dos valores de torque máximo similares aos valores de diminuição dos 

extensores do joelho. Ainda, a co-contração muscular não é afetada pela fadiga, o que 

pode indicar uma proteção da articulação do joelho contra possíveis lesões. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ATLETAS E DOS MELHORES DESEMPENHOS 

BRASILEIROS NAS PROVAS DE SALTO DO ATLETISMO NO PERÍODO DE 

2000 A 2014 - Júlia Barreira Augusto, Darci Ferreira da Silva, Denise Vaz de Macedo, 

René Brenzikofer. 
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O objetivo desse estudo foi investigar o comportamento dos melhores desempenhos 

femininos e masculinos da categoria adulta nas provas nacionais de salto do atletismo 

no período de 2000 a 2014. A amostra foi composta por 612 marcas obtidas pelos três 

primeiros colocados nas competições oficiais de salto do atletismo da categoria adulta 

que aconteceram nesse período. Verificamos que as idades médias dos atletas pódios 

das provas nacionais foram de 23,3 anos para as mulheres e de 22,6 anos para os 

homens. A comparação do desempenho máximo feminino em relação ao masculino 

mostrou os seguintes percentuais em cada prova: 82% em altura, 84% em distância, 

84% com vara e 82% triplo. A análise da evolução das melhores marcas nacionais 

mostrou que as provas femininas de salto em altura, triplo e com vara e as masculinas 

de salto em distância e com vara apresentaram melhora no desempenho (da ordem de 

11%) ao longo dos anos. Se a evolução dos desempenhos for mantida nos próximos 

anos, possivelmente os atletas brasileiros se tornarão mais competitivos no cenário 

internacional. 

 

SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ-COMPETITIVO EM ATLETAS DE JUDÔ DA 

CLASSE SUB-15 PARTICIPANTES DA COPA RIO INTERNACIONAL DE 2014 - 

Thiago Rosa, Luís Feitosa, André Padrenosso, Ricardo Ruffoni, Simone Berto. 

 

O termo estresse foi definido por Hans Selye como um estado de tensão patogênico do 

organismo. Para atletas, o estresse é elemento fundamental na busca por uma melhor 

performance e deve ser controlado dentro de níveis adequados. O objetivo do estudo foi 

identificar os principais sintomas de estresse pré-competitivo infanto-juvenil dos atletas 

participantes na classe sub-15 da Copa Rio Internacional de Judô em 2014. Para isto foi 

aplicada a Lista de Sintomas de “Stress” Pré-competitivo Infanto-juvenil (LSSPCI) a 

uma amostra de 33 atletas. Todos apresentaram algum nível de estresse, principalmente 

psicológico, o que demanda uma atenção, acompanhamento profissional e vigilância 

dos técnicos para que este não seja um fator de risco para a sua saúde e limitante em sua 

performance. 
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O SONHO ACABOU! ABANDONO DA CARREIRA ESPORTIVA DE ATLETAS 

PROFISSIONAIS DE FUTEBOL - Fernando Jaime González, Robson Machado 

Borges, Alexandre Sfalcin. 

 

O foco deste estudo direciona-se a conhecer os motivos e as consequências do abandono 

da carreira esportiva no futebol profissional. A descrição e análise centram-se em ex-

atletas que iniciaram no futebol do interior do Rio Grande do Sul e não conseguiram 

permanecer ou fazer parte de um “time grande”. Para tanto, entrevistas foram realizadas 

com sete ex-atletas. Os resultados sugerem que os principais motivos do abandono da 

carreira esportiva se centraram nas precárias condições de trabalho oferecidas aos 

jogadores nos clubes do interior da região sul. Enquanto que o abandono tem como uma 

de suas principais consequências às dificuldades para a reinserção no campo laboral. 

 

A COPA DO MUNDO DE 2006: O “QUADRADO MÁGICO” E AS CATEGORIAS 

ANALÍTICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO - Rafael Moreno Castellani. 

 

Este estudo objetivou identificar e analisar determinadas categorias analíticas sobre o 

futebol utilizadas pela mídia (Folha de São Paulo, de Maio à Julho de 2006). Categorias 

como o País do futebol, futebol arte, mágico estão bastante presentes na mídia esportiva 

e literaturas sobre futebol, ainda que algumas confrontem a existência destas categorias. 

 

O regime de concentração esportiva no futebol profissional - Rafael Moreno Castellani. 

 

Apresentação em pôster 

 

INCIDÊNCIA DE LESÕES ENTRE CORREDORES DE RUA - Joni Marcio de Farias, 

Gabriel MamoruMasuda Rangel. 

 

Objetivo foi verificar a incidência de lesões em praticantes de corrida de rua. Estudo 

descritivo transversal com 88 praticantes, com idade média de 34,7+10,7 anos (homens) 

e 33,7+8,8 (mulheres); 55,4% pratica corrida 3 vezes na semana; 43,2% já tiveram 
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alguma lesão. Há correlação entre quantidade de lesões e o tempo de prática da 

modalidade e com distância média diária de treino e volume/intensidade. 

 

ANÁLISE TEMPORAL DE COMBATES DE MUAY-THAI DE NÍVEL NACIONAL: 

EFEITOS DA FASE COMPETITIVA - Fabrício Boscolo Del Vecchio, Jerônimo Jaspe 

Rodrigues Silva, Charles Bartel Farias. 

 

O objetivo do estudo foi investigar as características temporais realizadas por atletas de 

Muay-Thai em competição nacional oficial, segundo round, e comparar combates 

eliminatórios com finais. Foram filmadas 65 lutas. Para análise de tempo movimento, 

foi utilizado Software Kinovea®. Consideraram-se períodos de observação, preparação 

e interação, bem como relação de esforço:pausa. A duração média dos rounds entre 

fases foi comparada com teste t de Student. O nível de significância foi de 5%. Em 

média, registraram-se de 7 a 8 s de observação, 3 s de preparação e 4 a 5,5 s de 

interação. Constatou-se diferença significante no tempo de interação entre lutas 

eliminatórias e finais (p<0,05) e tempo superior destinado à observação. A relação E:P é 

de 1:2. 

 

ESPORTE PARALÍMPICO EM CURITIBA/PR: O MODELO DE INTERVENÇÃO 

DA ESCOLA PRIMAVERA - Flávia Lima, Taiza Daniela SeronKiouranis, Wanderley 

Marchi Júnior. 

 

O objetivo do presente estudo é caracterizar o modelo de intervenção do projeto 

“Esporte Paralímpico em contraturno” realizado na Escola Primavera de Curitiba/PR. 

Para tanto, optamos pela pesquisa de caráter qualitativo, de cunho observacional-

participante. Debatemos com a literatura da pedagogia do esporte de rendimento, 

considerando que o esporte paralímpico recebe influências destes conhecimentos para 

sua realização. Com isso, identificamos que a intervenção esportiva adequada no que 

tange as ações pedagógicas na dimensão do rendimento a partir de programas esportivos 

para pessoas com deficiência é algo atingível, sendo capaz de colaborar com o 

desenvolvimento pleno das pessoas neles engajados, reverberando para os diversos 

domínios da vida dos mesmos. 
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FATORES MOTIVACIONAIS EM ATLETAS JUVENIS DE MARCHA ATLÉTIC - 

Aguinaldo Souza Santos, Andrea Krawutschke, Eduardo Gauze Alexandrino, Sergio 

Roberto de Lara Oliveira, Gislaine Cristina Vagetti, Valdomiro de Oliveira. 

 

Apresentação em pôster 

 

Análise da Incidência Temporal dos gols do Campeonato Brasileiro da Série A e B de 

2014 - Filipe Gomide Carelli, Ítalo Bartole Resende, Célio de Souza Melo, Allan de 

Mello Pinheiro Valadão, Wellington Augusto Lelis David. 

 

Apresentação em pôster 

 

Incidência de Gols: Um Estudo Comparativo Entre as Copas Libertadores 2014 e Sul-

Americana 2014 - Filipe Gomide Carelli, Ítalo Bartole Resende, Célio de Souza Melo, 

Allan de Mello Pinheiro Valadão, Wellington Augusto Lelis David. 

 

Apresentação em pôster 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLASSE SOCIOECONÔMICA 

DE TENISTAS INFANTO-JUVENIS BRASILEIROS - Alexandro Andrade, Fabiano 

Souza Pereira, Pedro de Orleans Casagrande, Guilherme Guimarães Bevilacqua, Danilo 

Reis Coimbra, Julianne Fic. 

 

Apresentação em pôster 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2015 relacionados à área biodinâmica: 

O EFEITO DA PERIODIZAÇÃO TRADICIONAL VS. ONDULATÓRIO NO 

DESEMPENHO DE FORÇA: UMA REVISÃO SITEMÁTICA COM METANÁLISE - 

Leonardo Carvalho Caldas, Lucas Guimarães Ferreira, André Soares Leopoldo, Ana 

Paula Lima Leopoldo, Wellington Lunz. 

 

Apresentação de pôster 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O CALÇADO ESPORTIVO E A PREVALÊNCIA DE 

LESÕES EM CORREDORES DE LONGA DISTÂNCIA - Mayara Rodrigues da Silva 

Fonseca, Carlos Gomes de Oliveira, Marcelo Nunes de Almeida, Alexandre Palma. 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre o tênis de corrida e as 

lesões em corredores. 624 corredores responderam a um questionário. Verificou-se que 

saber o tipo de pisada, usar o tênis adequado para tal tipo e usar o tênis mais caro é mais 

lesivo. Os tênis não são capazes de contribuir para a prevenção de lesões em corredores. 

 

OS EFEITOS DO TREINAMENTO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAIS - Osvaldo Donizete Siqueira, Luís 

Fernando Stein, Luis Antônio Crescente, José Geraldo Damico, Marcelo Silva Cardoso, 

Daniel Carlos Garlipp. 

 

O estudo teve por objetivo verificar os efeitos de um mesociclo de treinamento sobre a 

composição corporal de jogadores de futebol profissional, comparando por posição. 

Foram avaliados 26 atletas de futebol profissional. As avaliações foram realizadas no 

início de pré-temporada e após o mesociclo de treino. Nas comparações utilizamos o 

teste T Student pareado e a ANOVA One-Way. Não encontramos diferenças 

significativas entre as posições, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste. Concluímos que 

as atividades realizadas nesse período produziram maiores efeitos na percentagem de 

massa muscular nos jogadores. 

 

EFEITOS DE 14 SEMANAS DE TREINAMENTO DE FORÇA COM 

PERIODIZAÇÃO LINEAR E ONDULATÓRIA DIÁRIA NAS VARIÁVEIS 

CINEMÁTICAS DE JOVENS ATLETAS DE NATAÇÃO COMPETITIVA - Gilberto 

Pivetta Pires, Karina Coelho Pires, Aylton Figueira Junior. 

 

O objetivo do estudo foi determinar o efeito de 14 semanas de treinamento de força com 

periodização linear (PL) e ondulatória diária (POn) no desempenho através da avaliação 

cinemática das variáveis frequência de braçada (FB), comprimento de braçada (CB), 

velocidade média (VM) e índice de braçada (IB) em nadadores jovens de ambos os 
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sexos. Dezessete adolescentes (15,18±2,31 anos), foram divididos em dois grupos (G): 

GPL (4 homens e 4 mulheres) e GPOn (5 homens e 4 mulheres). Pelos resultados 

encontrados podemos concluir que a POn é mais eficaz em proporcionar melhoras nos 

aspectos cinemáticos de VM, IB e CB em distâncias mais curtas (até 50 metros). A PL 

foi mais eficiente na manutenção da resistência muscular em variáveis de VM e CB em 

distâncias maiores (acima de 50 metros). 

 

A influência da prática do slackline no desenvolvimento neuromotor: uma revisão de 

literatura - Juliana do Socorro da Silva Brito, Hiago Germano dos Santos, Joana Simoni 

Santana Coutinho, Célio Roberto Santos de Souza. 

 

O Slackline tem se popularizado cada vez mais, e é visto como uma atividade de 

aventura que requer grande aptidão física e motora. Este artigo teve como objetivo 

investigar qual a influência da prática do Slackline no desenvolvimento neuromotor. A 

metodologia utilizada foi a revisão de literatura, feita com 25 produções acadêmicas 

buscadas nos sítios online Google Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES, e 

PubMed. Como resultados, observamos que o treinamento de Slackline e outros 

treinamentos em superfícies instáveis promovem adaptações na melhoria do equilíbrio e 

controle postural, no aprimoramento da estabilidade articular, e no aumento da força 

muscular, contribuindo para o desenvolvimento neuromotor principalmente em tarefas 

de estabilidade e locomoção. 

 

ANÁLISE DE TESTES DE SALTO VERTICAL E SALTOS ESPECIFICOS EM 

ATLETAS DE VOLEIBOL DE ELITE BRASILEIROS 

Guilerme Pereira Berriel, Patrícia Dias Pantoja, Onécimo Ubiratã Medina Melo, 

Leonardo Alexandre Peyré-Tartaruga 

 

Apresentação em pôster 

 

AGILIDADE E TEMPO DE REAÇÃO DE ESCOLHA DE GOLEIROS DE FUTSAL - 

Eurico Barcelos dos Santos, Lucas Carneiro, Marta Cristina Rodrigues da Silva, Mateus 
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Corrêa Silveira, Heitor dos Santos Daronch, Cesar Vieira Marques Filho, Rafael Cunha 

Laux, Sara Teresinha Corazza. 

 

O futsal exige ações com esforços intensos e intermitentes, movimentos velozes, 

percepção e seleção de estímulos além de reações rápidas. As exigências do goleiro pela 

sua posição diferenciada cobram qualidades de velocidade em movimentos 

segmentários coordenados e também de reação. O objetivo foi verificar a correlação 

entre a agilidade e o Tempo de Reação de Escolha de goleiros. O TR foi avaliado com o 

uso de um software específico (PEREIRA et al., 2007). O teste de agilidade foi o 

subteste 1 – item 1 de Bruininks-Oseretzki Test of Motor Proficiency (1978). Os 

resultados da agilidade mostraram média de 14,45±2,13 segundos. Já para TRE a média 

foi de 819,01±69,74 milissegundos. A estatística apontou correlação (ρ=0,640) e 

significância (p=0,014) entre agilidade e TRE. 

 

 

ANTROPOMETRIA E MATURAÇÃO EM JOVENS ESPORTISTAS - Thaisys Blanc 

dos Santos Simões, Vanessa Carla Monteiro Pinto, Renata PolianeNacer de Carvalho 

Dantas, Breno Guilherme Araújo Tinôco Cabral. 

 

O objetivo foi comparar perfis antropométricos e maturacionais em jovens de 08 a 14 

anos entre as modalidades esportivas voleibol e futebol. A amostra foi composta de 60 

atletas, do sexo masculino, 30 participantes da escolinha de futebol, e 30 participaram 

do projeto social de voleibol, escolhidos de forma não probabilística intencional. Em 

relação aos resultados verificou-se diferença na maturação tardia e acelerada em 

praticantes de voleibol e futebol. Conclui-se que os perfis antropométricos dos jovens 

praticantes de voleibol e futebol apresentam resultados semelhantes. Na maturação dos 

jovens apesar da diferença encontram-se dentro dos padrões de normalidade. 

 

INFLUÊNCIA DA CRIOIMERSÃO A 16°C SOBRE A POTÊNCIA MECÂNICA 

MÉDIA E NO ÍNDICE DE FADIGA DE JOGADORES DE VOLEIBOL - Alberito 

Rodrigo Carvalho, José Roberto Svistalski, Welds Rodrigo Ribeiro Bertor, Gladson 

Ricardo Flor Bertolini. 
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Apresentação em pôster 

 

EFEITOS DE UM TREINAMENTO DO MÉTODO PILATES SOBRE VARIÁVEIS 

FISIOLÓGICAS E DESEMPENHO EM PROVA DE 5KM - Paula Finatto, Edson 

Soares da Silva, Alexandre BassettoOkamura, Bruna Pereira Almada, Leonardo 

Alexandre Peyré-Tartaruga. 

 

Apresentação em pôster 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O DESEMPENHO DE 

CORRIDA EM UMA SESSÃO DE TREINAMENTO COMBINADO - Matheus 

Oliveira Conceição, Diego Nascimento, Eduardo Lusa Cadore, Giuliano Camargo 

Raguse, Luiz Fernando Martins Kruel. 

 

Apresentação em pôster 

 

Caracterização das cargas de treinamento da Seleção Brasileira de Conjuntos de 

Ginástica Rítmica durante o período preparatório - Paula Barreiros Debien, Jurema 

Barreiros Prado Debien, Bernardo Miloski, Maurício GattásBara Filho. 

 

O monitoramento das cargas de treinamento é essencial para verificar a eficácia da 

periodização e prevenir efeitos negativos, como a queda no rendimento, surgimento de 

lesões e indícios de overtraining nos atletas. 

No caso específico da ginástica, as atletas são submetidas a altas cargas de treinamento 

desde muito jovens, o que faz com que a incidência de lesões e adaptações negativas 

seja elevada nesta modalidade. O objetivo foi do estudo foi descrever e analisar o 

comportamento da carga de treinamento da Seleção Brasileira de Conjuntos de 

Ginástica Rítmica (GR) ao longo de três semanas do período preparatório. 

A amostra foi composta por seis ginastas integrantes da Seleção Brasileira de Conjuntos 

de GR no ano de 2015. O instrumento utilizado foi a escala de percepção subjetiva do 

esforço (PSE) da sessão. Foram utilizados seguintes testes estatísticos: Shapiro-Wilk, 
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Levene e ANOVA de medidas repetidas com correção de Bonferroni. A análise 

estatística foi feita através dos softwares SPSS 20.0 e Statistca 8.0 e o nível de 

significância adotado foi p<0,05. Com relação à PSE, as semana 1 (3,95±0,77) e 3 

(4,03±0,76) apresentaram médias mais altas do que a semana 2 (3,67±0,55). O mesmo 

aconteceu com a CTD, onde os valores foram 1644,72±296,95 U.A., 1457,25±158,31 

U.A. e 1570,83±314,35 U.A., respectivamente. No que tange à CTST, a semana 1 

(9868,33±1781,72 U.A.) apresentou valor significativamente mais alto que a segunda 

semana (6810,00±1145,20) e a semana 3 (9425,00±1886,08) não mostrou diferença 

significativa quando comparada as demais. Conclui-se que as cargas de treinamento e 

PSE da sessão apresentam variações significativas ao longo das semanas do período 

preparatório da periodização do treinamento da Seleção Brasileira de Conjuntos de GR. 

 

EFEITO AGUDO DE DOIS MÉTODOS DE AQUECIMENTO NA AMPLITUDE 

ARTICULAR DE ATLETAS DE GINÁSTICA RÍTMICA - Julia Casagrande 

Bitencourt, Joni Marcio de Farias. 

 

Objetivo foi avaliar o efeito agudo de dois métodos de aquecimento na AA de atletas e 

não atletas de GR. Estudo clínico não randomizado n=16. Os dados foram coletados 

(teste angular) em repouso e após os métodos. Em ginastas, o aquecimento ativo 

demonstrou efeitos diferentes do alongamento, e para não atletas, ambos os métodos 

demonstram efeitos semelhantes. 

 

Analise de força explosiva de membros inferiores em praticantes das modalidades 

Basquetebol e Futsal - Luis Gustavo Piza 

 

Basquetebol e Futsal podem ser incluídos no grupo de esportes semelhantes, devido à 

natureza das relações de cooperação e de oposição que acontece. Esta relação é 

fundamentalmente condicionada pelo fato dos jogadores poderem jogar em qualquer 

zona do terreno, havendo contato corporal. Esses esportes são desenvolvidos em grande 

velocidade com constantes mudanças de intensidade, ritmo e dinamismo em suas ações, 

ofensivas e defensivas, sendo constituídas pela soma de técnicas, táticas, e um conjunto 
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de capacidades físicas (individual, orgânica, musculares e neurológicas) que interferem 

na atividade fisícomotora, e também no desempenho esportivo de cada um. 

 

Estudo exploratório sobre o desempenho de corredores de maratona de Porto Alegre - 

Onécimo Ubiratã Melo. 

 

A corrida de maratona está se tornando cada vez mais um esporte popular. Muitos 

fatores tem sido identificados como tendo influência no sucesso das provas longa de 

distância, e entre eles que um alto consumo máximo de oxigênio (VO2max), seria um 

pré-requisito para o sucesso nessas provas. Este estudo teve como objetivo correlacionar 

o desempenho entre a primeira metade e a segunda metade de prova com o resultado 

final de uma corrida de maratona, entre duas faixas etárias (categorias de idade) na 30ª 

edição da maratona de Porto Alegre, ano de 2013. Foram selecionadas as categorias 25-

29 anos e 50-54 anos. Foram selecionados todos os resultados dos concluintes, ao todo 

248 resultados (72 jovens e 176 masters). O teste de correlação, metade-resultado final, 

de Pearson. O nível de significância utilizado foi de p ≤ 0,05. Resultados: o resultado 

dos jovens foi, a primeira metade (96’,39 ± 13’,15) com o resultado final (203’,45 ± 

26’,67) (r= 0,911 p ≤ 0,01) a segunda metade (105’,40 ± 14’,66) (r= 0,950 p ≤ 0,01) e 

os masters foi primeira metade (102’,50 ± 10’,24)(r= 0,922 p ≤ 0,01) e a segunda 

metade (109’,94 ± 11’,86) (r= 0,926 p ≤ 0,01 ) com o resultado final (212’,30 ± 20’60). 

Todos os resultados demonstraram uma forte correlação. Conclui-se que corredores de 

maratona, das faixas etárias deste estudo, podem ter seu resultado final correlacionado 

com qualquer parte da prova, a primeira metade ou a segunda metade. Que corredores 

masters, desse estudo, tem o mesmo comportamento de desempenho dos corredores 

mais jovens. 

 

EFEITOS DO CICLISMO NA RIGIDEZ DO SISTEMA MASSA-MOLA DA 

CORRIDA EM TRIATLETAS - RODRIGO GOMES DA ROSA. 

 

Apresentação em pôster 

 



74 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLASSE SOCIOECONÔMICA 

DE TENISTAS INFANTO-JUVENIS BRASILEIROS - Alexandro Andrade, Fabiano 

Souza Pereira, Pedro de Orleans Casagrande, Guilherme Guimarães Bevilacqua, Danilo 

Reis Coimbra, Julianne Fic. 

 

Apresentação em pôster 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2017relacionados à área sociocultural: 

TOMADA DE DECISÃO E CONHECIMENTO TÁTICO DECLARATIVO EM 

SITUAÇÕES DE ATAQUE DE CENTRO NO VOLEIBOL: COMPARAÇÃO ENTRE 

TREINADORES E ATLETAS JOVENS - Hugo Rafael Gomes Enéas, Kevin Alves 

Barreto, Rivanildo Constantino dos Santos, Richard Xavier da Fonseca, Gustavo De 

Conti Teixeira Costa, Henrique de Oliveira Castro. 

 

Apresentação em pôster 

 

ANÁLISE NOTACIONAL DO CONTRA-ATAQUE DE FOREHAND DE 

MESATENISTAS OLÍMPICOS - Daniel Peterossi Rodrigues Santos, Roberto Negri 

Barbosa, Luiz Henrique Palucci, Matheus Machado Gomes. 

 

Apresentação em pôster 
 

DISMORFIA MUSCULAR EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO - Jéssica de 

Lima Bobrzyk, Deninson Nunes Ferenci. 

 

Apresentação em pôster 

 

A METODOLOGIA DE ENSINO DO FUTEBOL E O PAPEL DO PROFESSOR NO 

DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA TÁTICA DA CRIANÇA - Lúcio Flávio 

da Silva. 

 

O objetivo é compreender qual o posicionamento dos professores sobre o seu papel no 

desenvolvimento da inteligência tática da criança e o método de ensino utilizado para 

tal. Temos por base teórica os autores da área da iniciação esportiva, que sugerem 

propostas diferentes dos métodos utilizados nestes espaços, no qual predomina o 
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modelo analítico-sintético, conforme evidenciado por Pinto e Santana (2005), que 

demonstraram ser a metodologia tradicional predominante nos espaços de ensino dos 

esportes. 

 

O TEMPO DE PRÁTICA E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INFLUENCIAM 

NO POSSÍVEL ABANDONO DA GINÁSTICA AERÓBICA? - Christian Passos 

Andrade, Nara Edreira, Luiz Henrique Rezende Maciel. 

 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi verificar se as variáveis tempo de prática e 

participação em competições influenciam nos motivos que levariam ginastas 

especializadas precocemente a abandonar o esporte. 

 

MOTIVAÇÃO EM ATLETAS DE HANDEBOL MASCULINO - Bianca Carlos 

Souza, Edson Gustavo da Silva, Valdemir da Cruz Pinho, Daniel Alvarez Pires. 

 

O estudo da motivação vem recebendo crescente destaque entre os aspectos 

psicológicos mais importantes relacionados ao ensino e treinamento desportivo, com 

isso o presente trabalho tem como objetivo mensurar os indicadores de motivação em 

atletas de handebol, na categoria adulto masculino. Participaram do estudo 38 atletas de 

handebol, na categoria adulta masculino, com média de idade de 23,37 (±3,86 anos), 

com tempo de prática de 9,63 (±4,19 anos), participantes da Conferência Norte da Liga 

Nacional de Handebol, realizado em Macapá –AP, em setembro de 2016, resultando na 

diferença significativa nos dados da MI-C e MI-EE em relação às três variáveis de 

motivação extrínseca (p<0,05). Por sua vez, a MI-AO apresentou diferença significativa 

em relação à ME-RE (p<0,05). Porém, a MI-AO não apresentou diferença significativa 

entre duas variáveis (ME-I e MI-ID) (p>0,05). Assim conclui-se que motivos para a 

participação dos atletas na prática do handebol partem de fatores intrínsecos, 

favorecendo que o grupo permaneça por um longo período a prática esportiva. 

 

OS SINTOMAS DE "STRESS" NO HANDEBOL JUVENIL FEMININO DURANTE 

O JERGS - André Osvaldo Furtado da Silva, Patrick da Silveira Gonçalves. 
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O presente trabalho trata de um estudo sobre os sintomas de "stress" pré-competitivo em 

alunos da rede pública de ensino praticantes de handebol. Como instrumento para a 

coleta de dados utilizou-se um questionário elaborado por De Rose Junior (1998) de 

estresse pré-competitivo Infanto-Juvenil, através da analise das informações obtidas e os 

resultados encontrados o presente trabalho verificará os sintomas de "stress" divididos 

em 04 categorias, psicológico/pensamento, comportamento, Fisiológico/físico, 

emoções/sentimentos. Desta forma tentando demonstrar os sintomas de estresse pré-

competitivo infanto-juvenil nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Os questionários 

foram entregues as alunas de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e após ter 

interpretados os dados da pesquisa foi possível concluir-se que os alunos da rede 

pública de ensino antes das competições sentem uma grande ansiedade de competir que 

são representadas por não ver a hora de competir, ter redução no sono, medo de cometer 

erros durante a competição e suar muito. 

 

SOBRE AQUELES QUE FICAM PELO CAMINHO: A CONDUTA DE 

DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS ATLETAS DAS 

CATEGORIAS DE BASE DO FUTEBOL QUE NÃO SÃO PROMOVIDOS À 

EQUIPE PROFISSIONAL - Rafael Moreno Castellani, Ianni Regia Scarcelli. 

 

Este estudo possui como objetivo problematizar a conduta de dirigentes e comissão 

técnica de equipes profissionais do futebol em relação aos atletas que não obtém êxito 

no processo de profissionalização. Partimos de uma revisão bibliográfica, observações e 

entrevistas com 12 integrantes de comissão técnica e 6 dirigentes de três clubes do 

futebol brasileiro. O “descarte” e dispensa dos atletas se dá de modo naturalizado e não 

atende aos modelos de formação que preconizam como ideal. 

 

TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO EM CATEGORIAS DE BASE NO 

FUTEBOL E A FORMAÇÃO DE CAMPEÕES - Izadora Moreira da Silva, Braulyo 

Abdala, Alessandro de Oliveira Ferreira Junior, Alexandre Palma de Oliveira. 

 

O objetivo foi verificar se as vitórias obtidas por seleções nacionais de futebol, em 

Copas do Mundo, nas categorias Sub-17 e Sub-20 se reproduzem na categoria adulta. 
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Foram levantados dados de atletas de futebol que participaram de Copas do Mundo 

nestas categorias, através do sítio da FIFA na internet. Os resultados indicam que o fato 

de uma seleção nacional se tornar vencedora na categoria Sub-17 ou Sub-20 não a 

credencia para os melhores resultados na categoria adulta. 

 

PANORAMA DAS CATEGORIAS DE BASE DO FUTEBOL BRASILEIRO - 

Henrique Araújo Pinheiro, Alan Carlos Araujo, Rafael Moreno Castellani. 

 

Se em meados do século passado o jogador de futebol formava-se, a partir daquilo que 

Freire (2003) denominou como “pedagogia da rua”, nas ruas, praças, terrenos baldios, 

várzeas, “campinhos de pelada” e demais espaços públicos, nas últimas décadas, cada 

vez mais, esse papel de formação do atleta tem sido atribuído às escolas de esportes, 

mais reconhecidas como “escolinhas”, e aos “centros de formação” (DAMO 2007), ou 

seja, às categorias de base dos clubes profissionais. Diversas são as justificativas para 

que cada vez mais os clubes invistam, tempo e dinheiro, no departamento amador e 

qualifiquem o processo de formação/produção do jogador de futebol. Entretanto, todas 

elas estão fundamentadas em três modelos de formação/produção apontados por Damo 

(2007): endógeno, exógeno e híbrido. Assim, este estudo tem como objetivo averiguar o 

perfil das categorias de base do futebol brasileiro, identificando e discutindo seus 

problemas, virtudes e principais interesses. Metodologicamente, partimos de uma 

revisão bibliográfica e um estudo de campo envolvendo observações e a solicitação a 

três dirigentes e seis integrantes de comissões técnicas de três clubes profissionais de 

futebol para o preenchimento de um questionário elaborado pelos autores contendo oito 

questões abertas e fechadas. Os procedimentos éticos foram garantidos com a 

apresentação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual 

expusemos nossos objetivos, necessidades metodológicas e garantimos o anonimato dos 

sujeitos participantes. Ao serem questionados sobre o grau de importância dos setores 

dentro de um clube (categorias de base, departamento médico, jogadores profissionais, 

diretoria e comissão técnica) a grande maioria dos entrevistados considerou todos eles 

como muito importantes por considerarem que um clube não consegue se 

organizar/estruturar sem que todos os setores trabalhem em conjunto. Notamos a partir 

da análise das respostas que há um descontentamento em relação à algumas 
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características das categorias de base, sobretudo o investimento (78% consideram como 

ruim ou péssimo), ao passo que o talento dos jovens jogadores foi apontado como a 

principal virtude. O interesse dos clubes com suas categorias de base está pautado em 

lucro e qualificação do elenco profissional. A maioria dos participantes julga as 

categorias de base do futebol brasileiro niveladas em relação ao continente sul-

americano e atrasadas quando comparadas com o futebol europeu. Ainda assim, a 

maioria manifestou-se descontente com o panorama apresentado atualmente nas 

categorias de base no futebol brasileiro. Para o aprimoramento do processo de formação 

dos atletas se faz necessário ampliar os investimentos, comprometimento, planejamento 

e interesse de todos envolvidos neste processo. 

 

ANÁLISE DO ATAQUE NO VOLEIBOL MASCULINO: UMA ABORDAGEM A 

PARTIR DA TEORIA DA COMPLEXIDADE - Augusto Cézar Rodrigues Rocha, 

Ademar Azevedo Soares Junior, Gustavo De Conti Teixeira Costa. 

 

A proposta deste estudo foi analisar o fenômeno do jogo de voleibol, sob o enfoque da 

teoria da complexidade. A amostra foi composta por 19545 ações ofensivas da 

Superliga Masculina Brasileira 2014-2015. A partir da análise dos subsistemas de jogo, 

percebeu-se que o desempenho dependente de múltiplos fatores e que o modelo 

proposto explicou a tendência da organização ofensiva, sendo que o maior controle da 

bola na recepção oportunizou condições ideais das demais para o ataque. 

 

MODELO DE PARTICIPAÇÃO COMPETITIVA: ORIENTAÇÕES ÀS LIGAS E 

FEDERAÇÕES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO POSITIVO EM 

COMPETIÇÃO DE JOVENS - Lucas Leonardo, TathyaneKrahenbühl, Alcides José 

Scaglia. 

 

Esta pesquisa propõe a transformação das competições de jovens de ligas e federações 

através do modelo de participação competitiva, organizada em diferentes níveis 

competitivos, na busca da democratização do acesso à competição por compreendê-lo 

como um ambiente de aprendizagem. 
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ASPECTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM O ESTRESSE DE 

ÁRBITROS DE FUTEBOL SOCIETY - Lucas Oliveira, Otávio Costa, Nara Edreira, 

Luiz Henrique Maciel. 

 

Assim o estudo teve como objetivo analisar os fatores que causaram estresses aos 

árbitros que atuam na Federação de Futebol Society de Minas Gerais, analisando os 

diferentes impactos entre grupos de árbitros experientes e inexperientes.  

 

EFEITOS DO MÉTODO PAREADO AGONISTA-ANTAGONISTA VS. 

TRADICIONAL SOBRE O TRABALHO TOTAL E VOLUME DE TREINAMENTO 

EM UM EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES - Márcio Gonçalves Corrêa, 

Diego Reis, Éder Rodrigues Carvalho, Eládio Nascimento Borges, Déborah Farias, 

Euzébio de Oliveira. 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar o método tradicional vs PAA sobre o 

trabalho total (TT) e volume de treinamento (VT) no exercício cadeira extensora (CE). 

 

COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA 

DE ESFORÇO PARA DIFERENTES PROTOCOLOS DO TREINAMENTO 

INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE - Bruno Prestes Gomes, VandersonLuis 

Moro, Alzete Trindade Paz. 

 

Apresentação em pôster 

 

A RELAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO DAS CIDADES DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E O NASCIMENTO DE JOGADORES DA SELEÇÃO BRASILEIRA 

MASCULINA DE FUTEBOL - Izadora Moreira da Silva, José Fernandes Filho, Luis 

Antônio Verdini de Carvalho. 

 

Identificar a relação entre a quantidade de habitantes e os jogadores nascidos nas 

cidades do Estado do Rio de Janeiro que participaram da categoria principal masculina 

em Copas do Mundo FIFA de 1930 a 2014. Resultados: 1 participante para cada 
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137.720,1 nascidos em cidades com mais de 500.000 habitantes, enquanto nas cidades 

com menos de 500.000 foi 1 participante para cada 98.697,1. Conclusão: o local de 

nascimento parece ter uma relação com a profissionalização dos jogadores. 

 

DIFERENÇA NO ATAQUE REALIZADO A PARTIR DO FUNDO DA QUADRA 

NA SUPERLIGA MASCULINA BRASILEIRA EM FUNÇÃO DO LOCAL DO 

ATAQUE - Augusto Cézar Rodrigues Rocha, Mariana Pereira Maia, Leonardo 

Rodrigues Martins, Breno Ferreira Evangelista Evangelista, Gustavo De Conti Teixeira 

Costa. 

 

O jogo de voleibol, praticado no alto nível, reivindica recepções de elevada qualidade, 

tempos de ataque rápidos e ataques potentes. Além disso, a evolução tática ofensiva do 

jogo de voleibol de alto nível ocorre por meio do incremento no número de atacantes, 

sendo necessário a utilização dos atacantes que se encontram no fundo de quadra, 

especificamente posições 6 e 1. O objetivo deste estudo foi investigar as diferenças nos 

procedimentos de jogo em relação ataque realizado a partir do fundo de quadra, ou seja, 

das posições 1 e 6, na superliga brasileira masculina de 2015/2016. 

A ANÁLISE DE LUIZ FELIPE SCOLARI APÓS BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: 

DESCULPA DE PERDEDOR OU PONTO FORA DA CURVA? - Paulo José Carneiro 

Perfeito, Cezimar Correia Borges, Anderson Rodrigo da Silva. 

 

Analisar a Taxa de Conversão de Finalizações em Gol (TCFG) da equipe alemã 

comparando-a com os valores de referência. 

 
UM ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO 

MULCRITÉRIO AO PROBLEMA DE ORDENAMENTO DE ATLETAS DE 

FUTEBOL - Filipe BosqueiroBragil, Iago Cambre Añon, Leonardo Tomazeli Duarte. 

 

Um dos desafios decorrentes da estruturação empresarial das organizações esportivas é 

o desenvolvimento de estratégias capazes de apoiar a escolha de investimentos em 

cenários com uma grande quantidade de dados disponíveis. Uma das possíveis 

abordagens para lidar com esse problema vem de uma área conhecida como Pesquisa 
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Operacional (PO), que, resumidamente, pode ser definida como a utilização de métodos 

quantitativos em problemas de apoio à decisão tais como otimização e ordenamento de 

alternativas. O presente trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação de uma classe 

de métodos da PO, conhecida como apoio à decisão multicritério (ADMC), no 

problema de ordenamento de atletas de futebol. Para tanto, são considerados os dados 

obtidos da liga inglesa de futebol (Barclays Premier League) referentes à temporada 

2015-2016. 

 

INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO DESEMPENHO DE JOGADORAS DE 

FUTSAL - Otávio Costa, Nara Edreira, Lucas Oliveira, Luiz Henrique Maciel. 

 

O objetivo desse estudo foi analisar o nível de influência que diferentes tipos de 

ansiedade trazem a jogadoras de futsal em situações pré-competitivas, levando em 

consideração aspectos como: tempo de prática do futsal e experiência na determinada 

competição onde elas foram avaliadas. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS 

DE VOLEIBOL DAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL E JUVENIL NO BRASIL 

- Felipe Goedert Mendes, Edison Roberto Souza, Ana Flávia Backes. 

 

Apresentação em pôster 

 

Resumo dos trabalhos pesquisados em 2017relacionados à área biodinâmica: 

INFLUÊNCIA DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS NO VOLUME TOTAL DO TREINO 

USANDO DIFERENTES IMPLEMENTOS EM UMA SESSÃO DE TREINAMENTO 

DE FORÇA PARA MEMBROS SUPERIORES - Éder Rodrigues Carvalho, Eládio 

Nascimento Borges, Márcio Corrêa, Diego Reis, Euzébio de Oliveira, Déborah de 

Araújo Farias. 

 

Apresentação em pôster 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O TREINAMENTO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS 

COM CÂNCER - Deninson Nunes Ferenci, Alexandre Platt, Ricardo Bruch. 

 

Apresentação em pôster 

 

BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: PONTO FORA DA CURVA OU DESCULPA DE 

PERDEDOR? - Paulo José Carneiro Perfeito, Cezimar Correia Borges, Anderson 

Rodrigo da Silva. 

 

Apresentação em pôster 

 

ANÁLISE DA POSTURA LOMBAR NO EXERCÍCIO DE LEVANTAMENTO 

TERRA COM CARGA MÁXIMA - Mário Hebling Campos, YullenHevert Correa dos 

Santos, Aldo António Seffrin Neto, Carlos Alexandre Vieira, Paulo Gentil, Gustavo de 

Conti Teixeira Costa. 

 

Este trabalho teve o objetivo de analisar o comportamento da curvatura lombar e a 

inclinação do tronco no exercício levantamento terra realizado com carga máxima e 

submáxima. 

 

Características antropométricas e desempenho físico entre militares do Comando da 

Aeronáutica - Helder Guerra de Resende, Alexander Barreiros Cardoso Bomfim, 

Leonice Aparecida Doimo. 

 

Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER) realizam duas vezes ao ano o Teste 

de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) para verificar suas condições física e 

de saúde, por meio de testes de força, resistência, flexibilidade e composição corporal 

(BRASIL, 2011). Os critérios de aprovação no TACF são determinados em dois níveis: 

o Padrão Mínimo de Desempenho (PMD), que todos os militares devem atingir, e o 

Padrão Específico de Desempenho (PED), estabelecido a partir das exigências de cada 

atividade militar de caráter operacional. No PMD, militares que não podem realizar o 

teste de corrida ou marcha de 12 minutos (TCM), realizam o teste de caminhada de 
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4,8km (TCam). Assim, objetivou-se comparar as características antropométricas e o 

desempenho físico entre militares que realizaram o TCM e o TCam no segundo 

semestre de 2014. 

 

RESPOSTA AGUDA NOS NÍVEIS DE ÓXIDO NÍTRICO SALIVAR A PARTIR DO 

TREINAMENTO DE JIU JITSU ESPORTIVO - Nestor Persioalvimagricola, 

LidiaAndreuGuillo. 

 

Este texto discute a produção de óxido nítrico (NO) salivar em treinamento de atletas de 

JiuJitsu. O objetivo foi verificar as potencialidades da modalidade para produção de 

níveis ideais de NO estimulado pelo esforço. O estudo contou com a participação de 14 

voluntários, fornecendo amostras de saliva. O nitrito salivar foi quantificado pelo 

método colorimétrico de Griess. Também foram monitoradas as frequências cardíacas 

de treinamento a fim de se estabelecer a intensidade do treinamento. 

 

COMPARAÇÃO DO CONHECIMENTO TÁTICO DECLARATIVO NO VOLEIBOL 

ENTRE EQUIPES DAS CATEGORIAS SUB-15 E SUB-17 - Sebastião Júlio Alves da 

Silva Matias, Mariana Pereira Maia, Gustavo De Conti Teixeira Costa. 

 

De acordo com Moreno e Ribas (2004), as tarefas motoras nos Jogos Esportivos 

Coletivos (JEC) recorrem aos aspectos informacionais, perceptivos e de tomada de 

decisão. Assim, a tomada de decisão ganha importância nesse tipo de atividade 

esportiva, o que torna crucial o seu desenvolvimento ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem (COSTA et al., 2016). Neste contexto, a qualidade na prestação esportiva 

relaciona-se com o conhecimento (GIACOMINI et al., 2011), sendo um deles o 

Conhecimento tático declarativo (CTD). Neste contexto, o presente estudo tem como 

objetivo investigar o CTD de atletas de voleibol masculino das categorias de base 

infantil (sub-15) e infanto-juvenil (sub-17). A amostra do presente estudo foi composta 

por 32 atletas de voleibol masculino, sendo 22 com 15 anos, pertencentes a categoria 

infantil, e 10 com a idade entre 16 e 17 anos, pertencentes à categoria infanto-juvenil. O 

instrumento utilizado para medir o CTD foi o proposto por Costa et al. (2016). Foram 

empregados testes estatísticos para determinar a existência de diferença entre os 
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escalões de competição no voleibol em relação ao CTD. Os dados foram expressos pela 

estatística descritiva: média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. De acordo 

com análise dos dados, observou-se que, na categoria infantil o menor índice de acerto 

ocorreu no teste de levantamento (11,83%), enquanto o maior índice de 

acerto foi no teste de ataque na extremidade (23,48%). Além disso, os resultados 

mostraram que no teste de ataque pelo jogador central houve o menor valor no teste de 

CTD (zero), 

seguido pelo teste de ataque na extremidade (10pts), levantamento (20pts) e bloqueio 

(60pts). Na categoria infanto-juvenil observou-se que o menor índice de acerto ocorreu 

no teste de levantamento (17,00%), enquanto o maior índice de acerto foi no teste de 

ataque na extremidade (28,33%). Além disso, os resultados mostraram que no teste de 

ataque pelo 

jogador central houve o menor valor no teste de CTD (zero), seguido pelo teste de 

ataque na extremidade (20pts), levantamento (50pts) e bloqueio (90pts). Este resultado 

corrobora com o estudo de Costa et al. (2002), onde foi possível perceber que atletas de 

categorias mais velhas 

possuem um conhecimento tático declarativo superior aos atletas de categorias mais 

novas. De acordo com a literatura, as diferenças encontradas no CTD entre atletas 

experientes e 

principiantes sugerem um continuum na base de conhecimento relevante, que aumenta 

com a experiência (GARCÍA-GONZÁLEZet al., 2012). Assim como as pesquisas nesta 

temática, observou-se que atletas experientes, quando 

comparados aos principiantes, possuíram mais conhecimento sobre a tarefa, utilizaram 

melhor as informações disponíveis, apresentaram padrões mais rápidos de busca visual, 

codificaram e recuperaram informações de forma eficaz e tomaram decisões mais 

rápidas e adequadas. 

 

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO TREINAMENTO EM CIRCUITO: UM 

ESTUDO DE CASO - Ricardo Borges Viana, Fábio Santana. 

 

Apresentação em pôster 
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CONFIABILIDADE DO APLICATIVO BARSENSE® NA MENSURAÇÃO DA 

POTÊNCIA MUSCULAR NO SUPINO SMITH - Ronyson Camilo Soares, Wanderson 

Divino Nilo dos Santos, Carlos Alexandre Vieira, Paulo Roberto Viana Gentil, João 

Felipe Mota. 

 

Este estudo piloto objetivou avaliar a confiabilidade do aplicativo BarSense® (BS) na 

mensuração do Pico de Velocidade (PV), Pico de Força (PF) e Pico de Potência (PP), 

comparando com os dados do T-Force® (TF), instrumento validado para essa 

finalidade.  

 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FORMA DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE 3000 

METROS SOBRE O LIMIAR ANAERÓBIO EM CORREDORES DE RUA 

RECREACIONAIS - Beatris Lourdes Alves Huhn, Paulo Galvão de Faria, Renato 

Aparecido de Souza, Wonder Higino, Fabiano Fernandes da Silva. 

 

A corrida de rua é uma modalidade esportiva que vem crescendo significativamente nos 

último anos. Visando a melhora do desempenho nessas provas, a determinação do 

limiar anaeróbio (Lan) se faz importante no sentido de estabelecer critérios para o 

treinamento específico desses atletas. O Lan pode ser facilmente determinado através de 

um teste 3000m, sem a necessidade de equipamentos sofisticados, fornecendo valores 

confiáveis para o treinamento. Contudo, ainda há uma inquietação quanto à forma de 

aplicação deste teste para que o mesmo seja altamente fidedigno. Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi analisar a influência da forma de realização do teste 

indireto de 3000 metros sobre o resultado final da determinação do Lan em corredores 

de rua recreacionais. Participaram da amostra 31 indivíduos, que realizaram o teste de 

3000m de duas maneiras: teste individual (TI) e teste em grupo (TG) de acordo com 

limiar anaeróbio. Para os valores médios de pace foram obtidos: TI 5,30 ± 0,94 minutos 

e TG 5,17 ± 0,87 minutos (p=0,02); e para o tempo total do teste: TI 15,98 ± 2,84 

minutos e TG 15,56 ± 2,61 minutos (p=0,007). Nossos resultados permitem inferir que 

o teste de 3000 m realizado em grupo apresentou valores significativos melhores do que 

o mesmo teste realizado de forma individual. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO NA POSIÇÃO INVERTIDA DE ATLETAS 

BRASILEIROS DE SALTOS ORNAMENTAIS - Ana Laura Silva Martins, Guilherme 

Henrique Ramos Lopes, Ana Cristina de David. 

 

O controle postural na posição invertida tem grande importância nos atletas de saltos 

ornamentais pois deve ser assumida em alta velocidade e grande precisão na entrada dos 

saltos. Foi avaliado em plataforma de força o equilíbrio de 26 atletas nessa posição. 

Somente 69,3% conseguiram executar a tarefa na base fechada, situação mais próximo 

do movimento de entrada e 15% não permaneceram na posição. As médias de 

velocidade e área 95% do COP não diferiram entre atletas com base fechada ou aberta. 

 

CRESCIMENTO, MATURAÇÃO SEXUAL E TREINAMENTO DE JOVENS 

ATLETAS DE GINÁSTICA AERÓBICA - Adrielle Caroline Ribeiro Lopes, Nara 

Edreira, Luiz Henrique Maciel. 

 

Apresentação em pôster 

 

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO TREINAMENTO EM CIRCUITO: UM 

ESTUDO DE CASO - Ricardo Borges Viana, Fábio Santana. 

 

Apresentação em pôster 

 

TOMADA DE DECISÃO E CONHECIMENTO TÁTICO DECLARATIVO EM 

SITUAÇÕES DE ATAQUE DE EXTREMIDADE NO VOLEIBOL: COMPARAÇÃO 

ENTRE TREINADORES E ATLETAS JOVENS - Kevin Alves Barreto, Hugo Rafael 

Gomes Enéas, Rivanildo Constantino dos Santos, Richard Xavier da Fonseca, Henrique 

de Oliveira Castro, Gustavo De Conti Teixeira Costa. 

 

O objetivo do presente estudo é comparar a tomada de decisão e o conhecimento tático 

declarativo de treinadores e jovens atletas de voleibol em situações de ataque de 

extremidade. 
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AVALIAÇÃO EM CICLISTA PELO MÉTODO ESPORTÔMICA - Daniel mancini de 

oliveira, Adriana Bassini Cameron, Luiz Claudio Cameron, Anibal Monteiro Magalhaes 

Neto. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar ciclista pelo método esportômica utilizando sistema 

Point ofCare (i-STAT). O teste foi dividido em quatro estágios até exaustão voluntária. 

Os resultados mostraram alteração na calemia, nos metabolismos da glicose, 

hematológicos e na função renal. Seguido de uma redução do HCO3-. Conclusão: O 

estudo mostrou a praticidade e eficácia do i-STAT em realizar análises pela esportômica 

imitando os desafios enfrentados durante o treinamento esportivo e competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


