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ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE EM ESPORTES COLETIVOS COM ÊNFASE NO 

HANDEBOL 
 

Orientanda: Aline Natália de Oliveira Gomes  

Orientador: Thiago Moraes Pereira Azeredo 
  

Resumo: O objetivo deste estudo é investigar os aspectos favoráveis e contrários da especialização 

precoce na prática esportiva e no processo de aprendizagem das crianças dos esportes coletivos, 

especificamente no handebol. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica com pesquisa 

quantitativa na aplicação de um questionário para professores que ainda treinam ou já treinaram 

handebol nos níveis escolares, clubes e seleções. Como resultados de maneira geral encontramos o 

percentual aproximadamente de 55,6% dos professores acreditam que sim, a especialização precoce 

no handebol pode causar algum tipo de problema no desenvolvimento motor e os outros professores 

com o percentual aproximado de 44,4% não acreditam que a especialização precoce pode causar 

algum tipo de problemas no desenvolvimento. Concluímos que, apesar da diferença de 11,2%, as 

opiniões dos entrevistados ainda são muito divididas o que aponta a necessidade de novos estudos, 

talvez com estudos visando identificar e comparar os diferentes pontos de vista nos Estados das outras 

regiões do Brasil.  

Palavras-chave: Especialização. Handebol. Precoce. Esporte. 
  

 

ENSINO DE FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL POR PROBLEMAS 

Orientando: André Fontes Guimarães  

Orientador: Leonardo José Mataruna 

Coorientador: André Luiz Pereira Guimarães 

 

 

Resumo: A investigação está alinhada a busca de uma metodologia baseada em situar problemas de 

ensino, considerando a cultura corporal do movimento e os estilos de ensino. Cabe ao professor a 

tarefa pedagógica de elaborar diferentes problemas contextualizados a realidade dos indivíduos 

envolvidos. Os objetivos direcionam a ressaltar possibilidades pedagógicas através da construção de 

problemas adaptados a realidade do jogo e construir princípios pedagógicos para uma metodologia 

baseada em problemas. O método baseou-se na proposta de solução de problemas de Echeverría; 

Pozo (1998), traduzidos por Soares; Pinto (2001), considerado a proposta pedagógica de ensino de 

Freire (1974), o Spectrum de ensino de Mosston; Ashworth (1990) e a aprendizagem baseada em 

problemas de Barrows (1986, apud SOUZA; DOURADO, 2015). A análise e considerações finais 

sugerem que problemas de jogo oportunizam discussões específicas e de convívio social, através da 

busca de soluções criativas e contextualizadas. Novos estudos quantitativos e qualitativos devem ser 

empreendidos para construção de instrumentos e modelos que permitirão solidificar essa metodologia.  

Palavras-chave: Voleibol, Resolução de Problemas, Ensino, Aprendizagem 
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO: A 

VEZ DA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 
Orientanda: Barbara Rosa de Castro 

Orientador: Erik Giuseppe Barbosa Pereira 

 
Resumo: O objetivo do trabalho é analisar o conteúdo dos programas “Esporte Espetacular” e 

“Esporte Fantástico” durante o mês de Setembro de 2017, sob à luz das relações de gênero. Tentado 

entender como esses programas mostram os atletas de gêneros diferentes, para isso foi analisado 14 

horas 9 minutos e 33 segundos, utilizando a técnica de análise de discurso. Constatamos que a 

televisão esportiva brasileira prioriza a cobertura do futebol masculino em detrimento de outras 

modalidades e do esporte feminino como um todo. 

Palavras-chave: Esporte. Gênero. Televisão brasileira. Pesquisa qualitativa. 

 

 

 

REALIDADE E ENFRENTAMENTOS PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL FEMININO SOB 

A ÓTICA DO TIME DO PROJETO UNIÃO ESPORTIVA DA VILA OLÍPICA DA MARÉ 

 

Orientando: Elvis Clayton Gonzaga 

Orientador: Luis Antonio Verdini de Carvalho  

 

Resumo: Esta pesquisa tem como intuito um dos aspectos menos conhecido da história do futebol no 

Brasil, diz respeito à inserção da mulher nesse universo eminentemente masculino. Diante de tal 

lacuna, este trabalho de diagnose propõe-se a apresentar e analisar as leituras sobre a presença do sexo 

feminino dentro e fora dos gramados. Pretende-se, assim, discutir as formas de integração da mulher 

no jogo de futebol ressaltando os aspectos culturais e sociais que incentivam e desmotivam estas para 

a prática do futebol. Sendo assim, apontaremos algumas soluções que podem romper com algumas 

mazelas que assolam a exclusão social do sexo feminino dentro de uma sociedade moderna.  

Palavra-chave: Futebol. Exclusão. Cultural. Social. 
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PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS À PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS 

NA CIDADE DE CABO FRIO/ RJ 

 

Orientanda: Fernanda da Silva Pacheco 

Orientadora: Annie Schtscherbyna 

 

Resumo: o objetivo da presente pesquisa foi investigar quais exercícios são oferecidos e se há 

esportes adaptados para os idosos em uma cidade litorânea do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo 

quantitativo, observacional, transversal. Apesar da concordância na literatura sobre as vantagens do 

envelhecimento ativo, observou-se o baixo número de idosos assistidos nos programas assistenciais 

gratuitos. Em relação ao sexo, a adesão é mais baixa em homens. Destaca-se que o esporte adaptado é 

uma alternativa de exercício físico para a faixa etária, pois privilegia a coletividade e a cooperação. 

No entanto, até o momento, na literatura são apresentados apenas dois esportes de quadra com regras 

adaptadas para os idosos, handebol e vôlei. No presente estudo, foram encontrados poucos programas 

de exercícios físicos e a partir da análise dos programas sociais, não são oferecidos esportes de campo 

e quadra para os idosos, sendo eles adaptados ou não. 

Palavras-chave: Idoso. Exercício. Saúde do Idoso. Serviço de saúde para idosos. 

 

 

 

O ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DA 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

Orientanda: Fernanda Feitoza Pereira 

Orientador: Alan Camargo Silva 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar o que vem sendo produzido na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte sobre Educação Física escolar e suas possíveis relações com 

o esporte. Foi feita uma busca no periódico pelo site Scielo através das palavras-chave: Educação 

Física e Escola, Lazer e Escola, Lazer e Educação Física e Esporte, detectando 20 artigos para a 

análise. Foi possível observar a escassez de trabalhos publicados sobre tal tema nesse veículo, sendo 

encontrado apenas um que tratasse de forma direta e aprofundada sobre esporte na aula de Educação 

Física escolar. O teor dos trabalhos aponta para uma mudança na Educação Física Escolar, mostrando 

novos métodos ainda não trabalhados pelos professores e sugerindo novas metodologias para esse 

âmbito. 

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Esporte.  
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ESPORTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: OS ALUNOS TÊM 

INTERESSE? 

 

Orientando: Francisco Dionleno Rodrigues Holanda 

Orientador: Alan Camargo Silva 

 

Resumo: O presente estudo explora a relação do conteúdo de esportes nas aulas de Educação Física 

do Ensino Médio no que diz respeito ao interesse, à adesão e ao estímulo para um estilo de vida ativo 

dos alunos. A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar como o interesse dos alunos pelo 

conteúdo de esportes no Ensino Médio vem sendo tratado na área de Educação Física, através de uma 

revisão de literatura no período de 2007 a 2017. Os trabalhos selecionados foram categorizados em 

dois grandes temas, em que um aborda as questões relacionadas ao conteúdo esporte nas aulas de 

Educação Física e o outro, o interesse dos alunos pelas aulas. Neste estudo, pode-se concluir que este 

conteúdo ainda se apresenta de forma hegemônica nas aulas, tanto na questão da preferência dos 

alunos, quanto no planejamento dos professores. 

Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Esportes. 

 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE E AO DESEMPENHO ESPORTIVO DE 

ALUNOS/ATLETAS DA CATEGORIA SUB 11 DE UMA ESCOLA DE FUTEBOL 

 

Orientando: Hemerson Guimarães Costa 

Orientador: Luis Antônio Verdini de Carvalho 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a aptidão física relacionada à saúde (AFRS) e ao 

desempenho esportivo (AFRDE) de alunos/atletas masculinos da categoria sub 11 de uma escola de 

futebol. A metodologia da pesquisa foi análise de dados segundo manual do PROESP-BR, através de 

aplicação dos testes: 1) Índice de Massa Corporal (IMC); 2) Resistência Muscular Localizada (RML) 

– teste de abdominal de 1 minuto; 3) Razão Cintura Estatura (RCE) – perímetro da cintura/altura; 4) 

Aptidão Cardiorespiratória (ApC) – teste de corrida de 6 minutos; 5) Agilidade (Ag) – teste do 

quadrado; 6) Velocidade de Deslocamento (VD) – teste de corrida de 20 metros e 7) Força Explosiva 

de Membros Inferiores (FEMI) – Salto Horizontal. A amostra contou com 26 alunos/atletas. Os 

resultados confirmaram que, em relação à AFRS, 100% dos avaliados obtiveram índices dentro da 

zona saudável em todos os testes, enquanto que em relação à AFRDE, o resultado dos testes de Ag, 

ApC e VD superaram a expectativa, porém para o teste de FEMI mostrou-se razoável. 

Palavras-chave: Futebol de base. Aptidão Física. Desempenho esportivo. 
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DESEMPENHO ACADÊMICO EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES DE 

EQUIPE ESPORTIVA DE UMA ESCOLA PARTICULAR INTERNACIONAL NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Orientando: Lucas Caetano Favoreto  

Orientador: Alexandre Palma de Oliveira  
 

Resumo: Objetivou-se investigar as relações entre a participação em equipes esportivas com os 

resultados em exames de proficiência de alunos do Ensino Médio (EM) de uma escola particular 

internacional localizada no município do Rio de Janeiro, verificando diferenças de desempenho 

acadêmico entre atletas e não-atletas. A população (75) foi composta por alunos que cursaram o EM 

entre 2012 e 2017. As notas e conceitos obtidos nas provas do IGCSE (1º ano) e IB Diploma (3º ano) 

foram comparadas entre participantes dos torneios interescolares ao longo do EM. Foi realizado teste 

Qui-quadrado e testes de medidas centrais entre não atletas e atletas. Resultados apontaram diferença 

significativa para o exame do IGCSE (p= 0,001). Não houve diferença significativa na nota no IB. Os 

achados se alinham à literatura. Uma correlação positiva ou igual entre atletas e não atletas para as 

mesmas avaliações justificam atividades esportivas dirigidas à formação humana, física e cognitiva 

dos educandos.  

Palavras-chave: Esporte. Avaliação de Rendimento. Provas de rendimento. Ensino médio. 

 

 

 

ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA DOS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA  

Orientanda: Luciana Merath de Medeiros 

Orientador: Erik Giuseppe Barbosa Pereira 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar a qualidade de vida dos atletas da Bocha 

Adaptada da Classe BC4. Foi realizada uma pesquisa quantitativa com 18 atletas da modalidade com 

a aplicação do questionário de Qualidade de Vida SF-36 avaliando 8 domínios que englobam o 

conceito de qualidade de vida. Dentre os oito domínios avaliados, o que representou o pior estado de 

saúde dos atletas foi a capacidade funcional com média de 17,2 em uma escala onde 0 = pior estado 

de saúde e 100 = melhor estado de saúde. O domínio vitalidade foi o segundo menor valor encontrado 

com 63,6. De acordo com os dados obtidos, foi possível concluir que na concepção dos atletas da 

Bocha Adaptada, o fator que mais influência na sua qualidade de vida é a capacidade funcional, isto é, 

esses indivíduos possuem limitação em atividades de vida diária como tomar banho ou vestir-se. 

Palavras-chave: Bocha adaptada. Qualidade de vida. Pessoa com deficiencia.  Esportes. 
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ATUAL SITUAÇÃO DO HANDEBOL NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ 

 

Orientando: Luciano Soares Vaz 

Orientador: Thiago Moraes Pereira de Azeredo 

 

Resumo: O Handebol é um dos esportes que está em ascensão no Brasil. Em relação à algumas 

conquistas, o cenário nacional também vem crescendo. Porém, ainda existe uma falta de apoio para 

algumas equipes no cenário, o que acontece no município de Cabo Frio-RJ. Sendo assim, o presente 

estudo tem como objetivo, analisar a atual situação do handebol no município de Cabo Frio-RJ. 

Fizeram parte da amostra, três ex treinadores e ex presidentes da Liga Cabofriense de Handebol. Para 

a realização desta avaliação foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo-DSC. Os achados 

presentes no estudo por meio da opinião dos entrevistados, só expuseram ainda mais o atual descaso 

do Handebol da cidade com a prefeitura local, e principalmente um desanimo coletivo por parte dos 

que já trabalham com o esporte, que não observam mudanças por conta do cenário atual de abandono 

e acabam por se estagnar no tempo. 

Palavras-chave: Handebol. CBH. Esporte Coletivo. Cabo Frio. 

 

 

 

 

MORTE SÚBITA: UMA REALIDADE EXISTENTE NO ESPORTE 

 

Orientando: Márcio Nascimento da Silva 

Orientador: Luís Antônio Verdini de Carvalho 

 

Resumo: A ocorrência de morte súbita em atletas é um evento raro e está frequentemente 

relacionada à existência de doenças cardiovasculares, muitas vezes preexistentes nos atletas. No 

entanto, a ideia de que a atividade física pode levar à morte difere da imagem que ela traz 

benefícios à saúde e, principalmente, ao sistema Cardiovascular.  Um dos objetivos deste estudo é 

verificar em que esporte tem maior incidência de morte súbita na faixa etária de 18 a 35 anos e 

estudar algumas soluções para a menor reincidência desses acontecimentos. A metodologia 

utilizada foi a busca bibliográfica de periódicos especializados nesse assunto. Essa pesquisa foi 

constituída por nove publicações de 2001 a 2014. Portanto, podemos verificar que o esporte com 

maior incidência de morte súbita na Europa e no Brasil foi o Futebol e que a total segurança da  

saúde dos atletas consiste em avaliações clínicas periódicas de pré-participação, bem como 

medidas de emergência, não apenas em locais de competição, mas também em qualquer local que 

desenvolva algum treinamento de alto desempenho.  

Palavras-chave: Morte súbita, Coração e Esporte. 
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METODOLOGIA DE TREINAMENTO DE JOGOS REDUZIDOS NO BASQUETEBOL, 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

 

Orientando: Marcos Salgado Siepierski 

Orientador: Thiago Moraes Pereira Azeredo 

 

Resumo: Esse estudo tem por objetivo, analisar a produção científica acerca da metodologia de 

treinamento de jogos reduzidos publicados em artigos de língua portuguesa entre 1999 e 2018. Trata-

se de um estudo de revisão sistemática da literatura, que é adequado para buscar consenso sobre 

alguma temática específica e sintetizar o conhecimento de uma área por meio da formulação de 

identificação, seleção e avaliação crítica de estudos científicos contidos em bases de dados 

eletrônicas. A amostra final foi constituída por sete artigos em língua portuguesa, relacionados ao 

tema da pesquisa. A avaliação crítica dos artigos consistiu na leitura do mesmo na íntegra e com isso 

pôde-se concluir que a metodologia de treinamento de JRs, é a forma de treinamento que mais se 

aproximam de situações vivenciadas no jogo formal, e seu uso deve ser incentivado tanto no ambiente 

do processo de aprendizagem, quanto no ambiente de aperfeiçoamento técnico, tático, físico e 

fisiológico. 

Palavras-chave: Basquetebol . Jogos Reduzidos. Esporte. Revisão sistemática. 
 

 

 

 

FUTEBOL, DO SONHO À REALIDADE: ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL NO CONTEXTO DE ATLETAS PROFISSIONAIS E ALUNOS. 

 

Orientando: Marcus Vinícius de Azevedo Barros  

Orientador: Luiz Antonio Verdini de Carvalho 

  

Resumo: este estudo tem como objetivo verificar o acompanhamento e a complementação 

educacional de alunos no futebol. Utilizamos a metodologia teórico-empírica, fundamentando o 

trabalho através da discussão de autores na literatura e a pesquisa de campo, onde se aplicou um 

questionário com respostas fechadas no Clube do Botafogo de Futebol e Regatas, na zona norte da 

cidade, aos atletas profissionais; em uma escolinha de futebol do bairro de Botafogo na zona sul; e no 

projeto social localizado no morro do Vidigal na zona sul da cidade, onde também foi aplicada uma 

entrevista. Os resultados da pesquisa de campo foram organizados em três tabelas distintas e traçado 

um percentual com as respostas e a entrevista discorrida em forma textual. Os resultados da amostra 

nos possibilitou fazer algumas reflexões quando comparamos e analisamos os três ambientes 

pesquisados, suas igualdades e diferenças podem ser verificadas nas tabelas. Concluiu-se que, apesar 

das dificuldades encontradas no projeto social, há muita dedicação dos envolvidos e uma preocupação 

quanto ao acompanhamento educacional dos alunos, incentivando e fiscalizando a presença deles na 

escola. Quanto à complementação educacional, necessitam de mais investimento em políticas 

públicas nestes ambientes.  

Palavras-chave: Futebol. Educação. Evasão Escolar 
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A METODOLOGIA MINI VOLEI E O DESENVOLVIMENTO DE VALORES: ANÁLISE 

DO PROJETO “VOLEI EM REDE” EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

Orientanda: Mariana Vancellote Almeida Cochrane 

Orientador Thiago Moraes Pereira de Azeredo  

 

Resumo: O objetivo do presente estudo é avaliar se os alunos estão absorvendo e colocando em 

prática os valores do projeto "Vôlei em rede" do Instituto Compartilhar, e comparar a distribuição 

destes valores de acordo com o núcleo e com a categoria. Foram utilizados os relatórios dos 

professores, referente à avaliação do projeto (2017.1) de núcleos (n=11) do município do Rio de 

Janeiro, incluindo as categorias 3x3, 4x4 e 6x6 (vôlei), totalizando 553 alunos. Os valores 

"Cooperação" e "Respeito" foram os mais positivamente assimilados, enquanto que "Autonomia" 

apresentou o maior déficit de assimilação, tanto na análise por núcleo quanto por categoria. Quando 

analisados os valores de acordo com a categoria, não foi observada diferença significativa. O projeto 

Vôlei em Rede, utilizando a MCIV é eficiente para transmissão dos principais valores específicos, 

elucidando o papel fundamental mini vôlei como agente transformador social na vida de crianças de 

escolas municipais do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Instituto Compartilhar. Mini Vôlei. Voleibol. Metodologia. 

 

 

 

 

O BASQUETEBOL NO PROGRAMA GLOBO ESPORTE DURANTE OS JOGOS 

OLÍMPICOS RIO 2016 

 

Orientanda: Myrema Nunes Suisso 

                                                                 Orientadora: Luciana M. N. Peil  

 

Resumo: O trabalho analisou a cobertura do programa Globo Esporte durante os Jogos Olímpicos Rio 

2016. Teve como questão a investigar: qual a importância dada pelo programa Globo Esporte ao 

Basquetebol durante os Jogos Olímpicos Rio 2016? Com o objetivo de observar: qual foi o tempo 

dedicado ao Basquetebol nas matérias analisadas, quais foram as principais abordagens feitas pelo 

programa em relação ao Basquetebol, quais foram os fatores mais relevantes observados em relação 

ao Basquetebol e sob quais pontos de vista foi tratado o Basquetebol brasileiro no programa. 

Realizou-se pesquisa qualitativa com incursão em bibliografia assim como a técnica de análise de 

conteúdo. Com a análise dos programas chegamos a cinco categorias de análise: Tempo destinado aos 

esportes; Destaque à NBA, Importância da torcida; Ausência de referência ao Basquetebol feminino e 

Ausência de comentarista. Com a análise dos programas foi encontrado 7 matérias sobre o 

Basquetebol,  onde o mesmo foi abordado com foco no Basquete norte americano e NBA, o Basquetebol 

brasileiro foi retratado apenas pelas partidas do Basquetebol masculino na competição e os fatores mais 
relevantes foram tratados nas categorias de análise. 

Palavras-chave: Basquetebol. Esporte. Mídia.  
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BASQUETE CARIOCA NA VISÃO DO PROFESSOR: UMA ANÁLISE DO PRÉ E PÓS-

JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 

 

Orientando: Rafael Correia Soares de Souza 

Orientador: Thiago Moraes Pereira de Azeredo 

 

Resumo. Os Jogos Olímpicos de 2016, conhecidos oficialmente como os Jogos da XXXI Olimpíada, 

foi um evento multiesportivo realizado na cidade do Rio de Janeiro, junto com ele aconteceram 

muitos investimentos em varias áreas da cidade. Objetivo. Verificar, no olhar do professor, até que 

ponto os jogos Olímpicos Rio 2016 influenciaram na rotina da aula de basquete em relação à três 

aspectos: infraestrutura, adesão e motivação. Metodologia. 26 professores de 16 escolas, clubes ou 

escolinhas de esportes responderam ao questionário semiaberto que constituiu a metodologia dessa 

pesquisa. Resultados. De modo geral, a motivação dos alunos foi caracterizada como alta, a 

infraestrutura como ruim e a adesão como boa, pela maioria dos professores. Dos aspectos analisados, 

a adesão dos alunos se mostrou em um crescimento se comparado o pré e pós jogos olímpicos, os 

outros aspectos não obtiveram melhora. Conclusão. Os Jogos Olímpicos se mostrou efetivo no ponto 

de vista da adesão nas aulas de basquete, já na infraestrutura não podemos realizar esta ligação. Esse 

fato pode estar relacionado a falha no planejamento do legado olímpico, e um aumento da exposição 

do esporte pela mídia, ou com uma preocupação excessiva do ponto de vista das estruturas físicas da 

cidade deixando de lado o aspecto social. 

Palavras-chaves: Basquete Brasil. Mega Eventos. Legado. Rio 2016.  

 

 

 

TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ATLETAS 

 

Aluno: Rafael Teixeira do Nascimento 

Orientadora: Annie Schtscherbyna 

 

Resumo: o objetivo desse estudo foi avaliar a presença de transtornos alimentares em atletas. Foi 

realizado um estudo de revisão a partir dos descritores transtorno alimentar, atleta e imagem corporal 

nas bases de dados Lilacs, Google acadêmico e Scielo. Foram encontrados artigos que mostravam 

variada prevalência de transtornos alimentares em atletas dependendo do esporte e da categoria 

avaliada. A grande variedade dos métodos empregados nos estudos, também dificulta a comparação 

dos resultados encontrados. Dessa forma, reforça-se a necessidade da continuidade dos estudos, em 

especial voltados para o âmbito esportivo. Essas avaliações poderiam contribuir para que uma equipe 

multidisciplinar conheça sobre os transtornos alimentares, identifique em seus atletas e para que 

possam atuar com segurança. 

Palavras-chave: Transtorno alimentar. Anorexia nervosa. Bulimia nervosa. Imagem corporal. 

Atletas. 
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BRASILEIROS IMIGRANTES NA SÍRIA: PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

JOVENS ATLETAS 

 

Orientando: Robson Salles da Silva  

Orientador: Luiz Antônio Verdini de Carvalho  

Coorientador: Diego Ramos do Nascimento  

 

Resumo: Os objetivos do estudo foram de analisar como jovens atletas conciliam sua formação 

profissional com a escola e compreender a importância da escolarização na formação desse cidadão. 

Para esta análise, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cinco jogadores de futebol que 

atuaram na Síria entre (2006 a 2013), com idades entre 18 e 32 anos. Observou-se como atletas de 

futebol adotam estratégias diversificadas de conciliação entre estudo e futebol em busca da 

profissionalização no esporte. Conclui-se que a família aparece como ponto basilar no investimento 

de tempo e recursos para que tais objetivos sejam alcançados; e que a escola aparece como 

indispensável na formação do cidadão, mas fica em segundo plano quando comparada a busca pela 

realização profissional. Para além disso sugere-se que as estratégias adotadas pelos 

professores/diretores estão associadas com a permanência do aluno na escola para que uma possível 

frustação no desporto não se converta futuramente em mal aproveitamento no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Escolarização. Futebol. Formação. Jovens. 

 

 

 

 

A ESPECIFICIDADE NOS TESTES DE AGILIDADE APLICADOS AOS GOLEIROS DE 

FUTEBOL DE CAMPO 

 

Orientando: Rommel Araujo de Oliveira Matos 

Orientador: Luis Antonio Verdini de Carvalho 

 

Resumo: O objetivo desse estudo foi o de identificar testes de agilidade com a presença do princípio 

da especificidade em sua forma de execução aplicados em goleiros de futebol de campo. Foi realizada 

uma revisão sistemática de caráter quantitativo, de levantamento e descritiva, a partir das bases de 

dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico com os descritores agilidade, testes, goleiros de futebol 

de campo e especificidade, nos idiomas português, espanhol e inglês. Em mil e sessenta e sete artigos 

foram encontrados vinte e oito testes de agilidade aplicados no esporte de um modo geral. Vinte e seis 

testes aplicados em jogadores de futebol de linha e apenas um dos artigos apresentou dois testes que 

foram aplicados em goleiros de futebol de campo com características do princípio da especificidade 

que foram o Sprint-Keeper Test e o Lateral Shuffle Keeper, onde avaliaram deslocamentos curtos e 

rápidos com um mergulho em uma bola posicionada no solo. Concluímos ser reduzido o número de 

testes aplicados aos goleiros de futebol de campo. Recomenda-se maiores estudos e pesquisas em 

relação ao tema deste artigo. 

Palavras-chave: Goleiros. Agilidade. Testes. Especificidade. 
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HÓQUEI SOBRE GRAMA: O ESTADO DA ARTE 

 

Orientanda: Teresa Herculano Carneiro 
 
Orientador: Diego Ramos do Nascimento 

 

Resumo: O hóquei sobre grama moderno que conhecemos, surgiu na Inglaterra e chegou ao Brasil 

por meio de imigrantes ingleses no final do séc. XIX. Criou-se também o hóquei indoor, com regras 

diferenciadas. Cabe aos profissionais de Educação Física a promoção da prática do esporte. O 

objetivo deste estudo é verificar como se encontram as pesquisas feitas sobre o hóquei sobre grama. 

Foi realizada uma revisão sistemática baseada no guia PRISMA. Após a etapa de seleção dos estudos, 

totalizamos 12 obras inclusas, organizando-as em grupos temáticos: aspectos biodinâmicos; aspectos 

pedagógicos; aspecto organizacional; aspecto social. Percebemos duas maiores vertentes de pesquisa: 

na área escolar e no alto rendimento. Através desse levantamento, acerca do hóquei sobre grama, 

podemos perceber que poucas pesquisas se realizaram sobre o tema; que esse esporte apresenta 

características positivas para que pudesse ser mais desenvolvido; a falta de divulgação, 

principalmente da mídia, dificulta a popularização do esporte. 

Palavras-chave: Hóquei sobre a grama. Educação. Desenvolvimento motor. Esporte. Biomecânica. 

Fisiologia. 

 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DE FORÇA, POTÊNCIA DE MEMBROS 

INFERIORES E VELOCIDADE DE ATLETAS DO SEXO FEMININO E DE UMA ATLETA 

TRANSGÊNERO NO HANDEBOL: UM ESTUDO DE CASO 

 

Orientando: Willian Costa de Freitas  

Orientador: Erik Giuseppe Pereira  

Coorientador: Felipe da Silva Triani  

 

RESUMO: O objetivo do presente estudo de caso foi comparar o desempenho dos níveis de força de 

preensão manual, velocidade e potência de membros inferiores entre uma atleta transgênero e atletas 

do sexo feminino de equipes de handebol do Estado do Rio de Janeiro. Para atingir este objetivo, 

foram empregados: testes de preensão do dinamômetro para avaliar a força; de impulsão vertical para 

aferir a potência dos membros inferiores e; de corrida de 20 metros para verificar a velocidade do 

caso e do grupo controle. A pesquisa teve cunho descritivo e caráter quantitativo. Mediante a análise 

dos dados, em síntese, verificou-se que não existem diferenças significativas entre o desempenho da 

atleta transgênero e das demais atletas investigadas. Concluiu-se que a atleta transgênero, no que 

concerne às capacidades físicas condicionantes estudadas, não possui vantagens sobre as demais 

atletas, estando em um nível similar ao desempenho da amostra.  

Palavras-chave: Desempenho esportivo. Capacidades físicas. Transgênero. Handebol. 
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PERFIS DE PRATICANTES DO BADMINTON NO BRASIL – UM ESTUDO 

ATROPOMÉTRICO 

 

Orientando: Yago de Souza Figueiredo  

Orientador: Luis Antonio Verdini Carvalho  

Coorientador: André Luiz Pereira Guimarães  

 

Resumo: O Badminton é um tipo de desporto complexo e muito dinâmico, provavelmente o desporto 

de raquetes mais rápido do mundo, onde o objeto do jogo, a peteca, pode alcançar uma velocidade de 

360km/h. Com isso, é considerado um esporte de alta intensidade, intermitente e com altas demandas 

fisiológicas, devendo levar em consideração as variáveis físicas: força, potência, resistência muscular, 

flexibilidade, agilidade, velocidade e coordenação, combinado com resistência aeróbia e, também, 

composição corporal. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é correlacionar indivíduos não 

praticantes ou praticantes iniciantes de badminton com atletas da modalidade e analisar os perfis 

antropométricos dos jogadores de badminton. Podemos concluir que um não praticante ou um 

praticante iniciante consiga chegar em um alto nível de jogo no badminton, terá que cuidar de sua 

saúde corporal e sempre averiguar suas medidas antropométricas para que consiga chegar a valores 

mais próximos aos atletas de hoje em dia.  

Palavras-chave: Badminton. Antropometria. Medidas. Atletas. 

 

 

 

 


