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APRESENTAÇÃO
Prezados/as congressistas,
Preparamos esse material para que possam acompanhar as apresentações dos
GTTs durante o CONBRACE e CONICE.
É apenas para divulgação, pois a publicação em anais será feita após as
apresentações.
Os resumos dos Pôsteres
www.conbrace.org.br .

estão

disponíveis

no

site

do

evento

Dúvidas: conbrace2021@gmail.com
Bom evento!
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A INTERPROFISSIONALIDADE EM SAÚDE E SUAS IMPLICAÇÕES NO
CONTEXTO DO ESPORTE PARALÍMPICO1
Aline Cardoso Dourado,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Ana Isabela Almeida Egídio,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Daniel José de Almeida Cardoso,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Felipe Kenned de Oliveira Martins,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Taiane Nogueira Campos,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Jalusa Andreia Storch,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
RESUMO
Objetivo: Verificar a importância, desafios, potencialidades e benefícios do trabalho
interprofissional a partir da ótica de discentes que atuam na ação extensionista Projeto
Paralímpico Catalão (PPC). Método: Participaram 12 discentes (sete mulheres e cinco
homens), com idade entre 20 e 35 anos, oriundos dos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Medicina e Psicologia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Trata-se
de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo, utilizando como instrumento um
formulário eletrônico. Resultados: percebeu-se a importância de se trabalhar a
interprofissionalidade no esporte paralímpico para que os atletas alcancem o alto
rendimento, uma vez que são tratados de forma ampla e integral pelos diversos profissionais
da saúde. Isso se torna possível através do compartilhamento de experiências e práticas
colaborativas. Porém, notou-se também que o trabalho interprofissional pode enfrentar
alguns desafios como a comunicação limitada entre os profissionais. Conclusão: Este
trabalho contribuiu para a ampliação da discussão da necessidade de integração das
diversas áreas específicas da saúde no campo do esporte para PCDs.
PALAVRAS-CHAVE: interprofissionalidade, pessoa com deficiencia, paralímpico
INTERPROFESSIONALITY IN HEALTH AND ITS IMPLICATIONS IN THE
CONTEXT OF PARALYMPIC SPORT
ABSTRACT
Objective: The aim was to verify the importance, challenges, potentials and benefits of
interprofessional work from the perspective of students who work in the extension action
Catalao Paralympic Project (CPP). Method: 12 students participated (seven women and five
men), aged between 20 and 35 years, from the courses of Physical Education, Nursing,
Medicine and Psychology at the Federal University of Catalao (UFCAT). This is a
descriptive, exploratory and qualitative study, using an electronic form as an instrument.
Results: the importance of interprofessional work in Paralympic sport was realized so that
1
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athletes achieve high performance, since they are treated in a broad and comprehensive way
by various health professionals. This is made possible through sharing experiences and
collaborative practices. However, it was also noted that interprofessional work can face some
challenges such as limited communication between professionals. Conclusion: This study
contributed to the broadening of the discussion on the need to integrate the various specific
areas of health in the field of sport for PCDs.
KEYWORDS: interprofessional; persons with disabilities; paralympic.

INTERPROFESIONALIDAD EN SALUD Y SUS IMPLICACIONES EN EL
CONTEXTO DEL DEPORTE PARALÍMPICO
RESUMEN
Objetivo: Verificar la importancia, retos, potencialidades y beneficios del trabajo
interprofesional desde la perspectiva de los estudiantes que trabajan en la acción de
extensión del Proyecto Paralímpico Catalao (PPC). Método: Participaron 12 estudiantes
(siete mujeres y cinco hombres), con edades comprendidas entre los 20 y 35 años, siendo de
los cursos de Educación Física, Enfermería, Medicina y Psicología de la Universidad
Federal de Catalao (UFCAT). Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio y cualitativo,
utilizando como instrumento un formulario electrónico. Resultados: fué verificada la
importancia del trabajo de la interprofesionalidad en el deporte paralímpico para que los
deportistas logren un alto rendimiento, ya que son tratados de forma amplia e integral por
diversos profesionales de la salud. Esto es posible mediante el intercambio de experiencias y
prácticas colaborativas. Sin embargo, también se señaló que el trabajo interprofesional
puede enfrentar algunos desafíos, como la comunicación limitada entre profesionales.
Conclusión: Este trabajo contribuyó a ampliar el debate sobre la necesidad de integrar las
distintas áreas específicas de la salud en el campo del deporte para los CPD.
PALABRAS CLAVE: interprofesionalidad; persona con discapacidad; paralímpico.
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A PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS PARA HIPERTENSOS:
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA RBPFEX2
Adriano França Borges,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Osvaldo Galdino dos Santos Junior,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Carlos Nazareno Ferreira Borges
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a produção do conhecimento na Revista Brasileira de
Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX), no que diz respeito à prescrição de
exercícios resistidos para pessoas com hipertensão no período de 2007 a 2017. Constatou-se
que a prescrição de exercícios resistidos ainda precisa de uma maior investigação,
principalmente na produção de estudos longitudinais, que mostrem de fato a forma mais
segura e eficaz para trabalhar com esse grupo especial.
PALAVRAS-CHAVE: pressão arterial; hipertensão; treinamento de força.
THE PRESCRIPTION OF RESISTANT EXERCISES FOR HYPERTENSIVES:
PRODUCTION OF KNOWLEDGE AT RBPFEX
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the production of knowledge in the Brazilian Journal of
Exercise Prescription and Physiology (RBPFEX), with regard to the prescription of
resistance exercises for people with hypertension in the from 2007 to 2017. Resistance
exercise still needs further investigation, especially in the production of longitudinal studies,
which actually show the safest and most effective way to work with this special group.
KEYWORDS: blood pressure; hypertension; strength training.

LA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS RESISTENTES PARA HIPERTENSIVOS:
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN RBPFEX
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la producción de conocimiento en la Revista
Brasileña de Prescripción y Fisiología del Ejercicio (RBPFEX), con respecto a la
prescripción de ejercicios de resistencia para personas con hipertensión en el período de
2007 a 2017. El ejercicio de resistencia aún necesita más investigación, especialmente en la

2
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producción de estudios longitudinales, que realmente muestran la forma más segura y
efectiva de trabajar con este grupo especial.
PALABRAS CLAVES: presión arterial; hipertensión; entrenamiento de fuerza.
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ACADEMIA DA CIDADE: DISCURSOS DE USUÁRIAS3, CUIDADOS EM SAÚDE4
Mauro da Costa Fernandes,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
RESUMO
Investigou-se as práticas corporais/atividades físicas e os discursos de usuárias do Programa
Academia da Cidade em Belo Horizonte-MG, em sua articulação com o cuidado integral na
APS. Nas duas unidades pesquisadas identificou-se a presença não apenas da forma
hegemônica de produção de cuidados em saúde, representada pela noção de atividade física,
mas outras, que se aproximaram da noção de práticas corporais. Constatou-se a dupla e
imbricada noção atribuída às ações produtoras de cuidados em saúde, aqui representadas
como práticas corporais/atividades físicas.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico. Atenção Primária à Saúde. Integralidade em saúde.
ACADEMIA DE LA CIUDAD: DISCURSOS DE USUÁRIAS, CUIDADOS EN SALUD
RESUMEN
Se investigaron las prácticas corporales/actividades físicas y los discursos de los usuarios del
Programa Academia de la Ciudad en Belo Horizonte-MG en su articulación con el cuidado
integral en la Atención Primaria en Salud. En las dos unidades investigadas se averiguó la
presencia, no solo, de la forma homogénea de producción de cuidados en salud, representada
por la noción de actividad física, sino otras, que se acercaron de la noción de prácticas
corporales. Se verificó la noción doble e imbriada atribuida a las acciones productoras de
cuidado en salud, representadas aquí como prácticas corporales/actividades físicas.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio físico. Atención Primaria a la Salud. Integralidad en salud.

CITY ACADEMY: USER SPEECHES, HEALTH CARE
ABSTRACT
Investigate the bodily practices/physical activities and the discourses produced by the users
of the Academia da Cidade Program in Belo Horizonte-MG in its articulation with
comprehensive care in Primary Health Care. In the two observed health units, the presence of
not only the hegemonic form of health care production was found, represented by the notion
of physical activity, but others, which came close to the idea of bodily practices. Both were
legitimate in the production of users' subjectivities.
KEYWORDS: Exercise. Primary Health Care. Integrality in health.
3
4

Utilizou-se usuárias em função da maioria de mulheres no PAC.
Esta pesquisa não contou com apoio financeiro para sua realização.
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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DO CONBRACE SOBRE A ATUAÇÃO DO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SUS (2007-2019)5
Beatriz Maciel Lima,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Jamylle Brabo de Abreu,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Marcos Renan Freitas de Oliveira,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Emerson Duarte Monte,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Aníbal Correia Brito Neto,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
Analisa a atuação do PEF nos programas do SUS a partir da análise dos trabalhos
publicados dos Anais do CONBRACE, entre os anos de 2007 a 2019. A pesquisa é
bibliográfica, a partir da análise de 33 trabalhos publicados nos Anais dos GTT: atividade
física e saúde, políticas públicas e formação profissional e mundo do trabalho. Conclui que
os principais programas que o PEF atua são a ESF, o NASF e o CAPS e as práticas
corporais mais evidenciadas foram o alongamento, a caminhada e a ginástica.
PALAVRAS-CHAVE: PEF, SUS, práticas corporais.

ANALYSIS OF CONBRACE PUBLICATIONS ON THE PERFORMANCE OF
PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS IN SUS (2007-2019)
ABSTRACT
Analyzes the role of PEF in SUS programs based on the analysis of works published in the
Annals of CONBRACE, between the years 2007 to 2019. The research is bibliographical,
based on the analysis of 33 works published in the Annals of the GTT: physical activity and
health, public policies and professional training and the world of work. It concludes that the
main programs that the PEF operates are the ESF, the NASF and the CAPS and the most
evident body practices were stretching, walking and gymnastics.
KEYWORDS: PEF, SUS, bodily practices.
ANÁLISIS DE PUBLICACIONES DE CONBRACE SOBRE EL DESEMPEÑO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SUS (2007-2019)
RESUMEN

5
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Analiza el papel del PEF en los programas del SUS a partir del análisis de trabajos
publicados en los Anales de CONBRACE, entre los años 2007 a 2019. La investigación es
bibliográfica, basada en el análisis de 33 trabajos publicados en los Anales del GTT:
actividad física y salud, políticas públicas y formación profesional y mundo del trabajo. Se
concluye que los principales programas que opera el PEF son el ESF, el NASF y el CAPS y
las prácticas corporales más evidentes fueron el estiramiento, la caminata y la gimnasia.
PALABRAS CLAVE: PEF, SUS, prácticas corporales.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DO EXERCÍCIO FUNCIONAL SOBRE AS
CAPACIDADES FÍSICAS DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS DE FORMA
MODERADA E GRAVE PELA COVID-19 (SARS-COV-2)6
Thiago Sousa da Silva,
Universidade do estado do Pará.
Cláudio Joaquim Borba Pinheiro,
Universidade Estadual do Pará.
RESUMO
O objetivo desta pesquisa identificar qual a dose ideal de exercício funcional sobre
autonomia funcional, qualidade de vida pacientes acima de 50 anos acometidas pela covid19 moderada e grave. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A busca na literatura pelos
descritores: atividade física e covid-19; Reabilitação após covid-19; Exercício físico após
covid-19 e Exercício funcional após Covid-19. Como resultado apontamos uma proposta de
exercícios físicos leves e moderados acompanhados pela escala de OMNI-RAS. Conclui-se
que o treinamento funcional pode auxiliar na recuperação dos pacientes após Covid-19.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Treinamento Funcional; Reabilitação.
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FUNCTIONAL EXERCISE ON THE PHYSICAL
CAPACITIES OF INDIVIDUALS AFFECTED MODERATELY AND SEVERELY BY
COVID-19 (SARS-COV-2)
ABSTRACT
The objective of this research is to identify the ideal dose of functional exercise on functional
autonomy, quality of life in patients over 50 years of age affected by moderate and severe
covid-19. This is a bibliographic research. The search in the literature for the descriptors:
physical activity and covid-19; Rehabilitation after covid-19; Physical exercise after Covid19 and Functional exercise after Covid-19. As a result, we point out a proposal for light and
moderate physical exercises accompanied by the OMNI-RAS scale. It is concluded that
functional training can help in the recovery of patients after Covid-19.
KEYWORDS: Covid-19; Functional training; Rehabilitation.
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL EJERCICIO FUNCIONAL SOBRE LAS
CAPACIDADES FÍSICAS DE INDIVIDUOS AFECTADOS MODERADA Y
SEVERAMENTE POR COVID-19 (SARS-COV-2)
RESUMEN
El objetivo de esta investigación es identificar la dosis ideal de ejercicio funcional sobre la
autonomía funcional, calidad de vida en pacientes mayores de 50 años afectados por covid6

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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19 moderado y severo. Esta es una investigación bibliográfica. La búsqueda en la literatura
de los descriptores: actividad física y covid-19; Rehabilitación después del covid-19;
Ejercicio físico después del Covid-19 y Ejercicio funcional después del Covid-19. Como
resultado, señalamos una propuesta de ejercicios físicos ligeros y moderados acompañados
de la escala OMNI-RAS. Se concluye que el entrenamiento funcional puede ayudar en la
recuperación de los pacientes después de Covid-19.
PALABRAS CLAVE: Covid-19; Entrenamiento funcional; Rehabilitación.
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ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA NA PANDEMIA DE COVID-197

Naiélen Rodrigues Silveira,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Eduarda Vesfal Dutra,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Mylena Rocha de Farias,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Alexandre Carriconde Marques,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
RESUMO
Durante o período de Isolamento Social (IS) de Covid-19, instituições e locais de práticas de
atividade física (AF) foram fechadas. Neste sentido, busca-se investigar e descrever o efeito
do IS ocasionado pela Covid-19 na AF e comportamento sedentário de pessoas com
Deficiência Física. Observou-se que as práticas de AF diminuíram e os comportamentos
sedentários aumentaram. Conclui-se que programas onlines de AF devem ser ofertados para
que tenham um estilo de vida mais ativo neste período
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Comportamento Sedentário; Deficiência Física;
Covid-19.
PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR OF PEOPLE WITH
PHYSICAL DISABILITIES IN THE PANDEMIC OF COVID-19
ABSTRACT
During the Covid-19 Social Isolation (IS) period, institutions and places of physical activity
(PA) were closed. In this sense, we seek to investigate and describe the effect of the IS caused
by Covid-19 on PA and sedentary behavior of people with physical disabilities. It was
observed that PA practices decreased and sedentary behaviors increased. It is concluded that
online PA programs must be offered in order to have a more active lifestyle in this period.
KEYWORDS: Physical activity; Sedentary behavior; Physical disability; COVID-19.

ACTIVIDAD FÍSICA Y COMPORTAMIENTO SEDENTARIO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA EN LA PANDEMIA DE COVID-19
RESUMEN

7
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Durante el período de Aislamiento Social (IS) de Covid-19, se cerraron instituciones y
lugares de actividad física (AP). En este sentido, buscamos investigar y describir el efecto del
SI provocado por Covid-19 sobre la AF y el comportamiento sedentario de personas con
discapacidad física. Se observó que las prácticas de AF disminuyeron y aumentaron las
conductas sedentarias. Se concluye que se deben ofrecer programas de AF en línea para
tener un estilo de vida más activo en este períodoAquí debe introducir el texto del resumen.
Este texto no podrá exceder de 500 caracteres (incluyendo espacios).
PALABRAS CLAVES: Actividad física; Comportamiento sedentario; Deficiencia física;
COVID-19.
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ATIVIDADE FÍSICA E HÁBITOS ALIMENTARES NA ESCOLA: UMA
PERSPECTIVA PARA O DECRESCIMENTO DA OBESIDADE INFANTOJUVENIL8
Cleuton dos Santos Silva
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
A pesquisa intitulada como: “Atividade Física e Hábitos Alimentares na Escola: uma
perspectiva para o decrescimento da obesidade infanto-juvenil”, nos direciona identificar
algumas possíveis soluções referentes a uma problemática constante em nossa sociedade, a
obesidade. Tendo o mesmo como objetivo, analisar como as práticas desenvolvidas pela
Educação Física e os bons hábitos alimentares podem decrescer o índice da obesidade
infanto-juvenil, e como essas prevenções podem ser trabalhados dentro da escola. O trabalho
é proporcionado através de duas vertentes consideradas importantes como pontos de
reflexões: a escola sendo considerada como um ambiente propício para a conscientização
sobre a obesidade, apresenta aspectos possíveis que podem ser trabalhados para a redução
da obesidade infantil no contexto escolar? A interação entre as práticas da Educação Física
e a conscientização dos bons hábitos alimentares podem ser considerados como aliados para
a diminuição da obesidade no país? Como todo, e dentro das perspectivas estatisticamente,
referenciamos o mesmo a partir de artigos, dissertações, revistas e sites confiáveis, que nos
leva a comprovarmos que o direcionamento consciente da escola e a relação das práticas
corporais com os hábitos alimentares, podem ser considerados importantes para a redução
não só da obesidade, mas de outras doenças generativas do mau uso dos alimentos e da
inatividade física. Permitindo assim, que as novas gerações cresçam dentro dos aspectos
saudáveis, e que, os mesmos tenham a consciência de uma vida melhor.
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Obesidade; Educação Física; Hábitos Alimentares.
PHYSICAL ACTIVITY AND FOOD HABITS IN SCHOOL: A PERSPECTIVE FOR
THE GROWTH OF CHILDHOOD-JUVENILE OBESITYTITLE IN ENGLISH
ABSTRACT
The research titled as: "physical activity and eating habits at school: a perspective for the
decline of children's obesity," directs us to identify some possible solutions for a problem in
our society, obesity. Having the same objective, analyze how the practices developed by the
physical education and good eating habits can decrease the index of children's obesity, and
how these preventions can be worked within the school. The work is provided through two
aspects considered important as points of reflections: the school being regarded as an
environment conducive to awareness about obesity, presents possible aspects that can be
worked to reduce childhood obesity in school context? The interaction between the practices
of physical education and awareness of good eating habits can be considered as allies to
reduce obesity in the country? As a whole and within the statistically perspectives, reference
8
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the same from articles, dissertations, magazines and trusted sites, which we proved that the
conscious targeting of school and bodily practices with eating habits, can be considered
important for reducing not only obesity, but other generativas diseases of the misuse of food
and physical inactivity. Allowing new generations to grow within the healthy aspects, and that
they have the conscience of a better life.
KEYWORDS: School; Obesity; Physical Education; Eating Habits.

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA ESCUELA: UNA
PERSPECTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL
RESUMEN
La investigación titulada: "Actividad física y hábitos alimentarios en el colegio: una
perspectiva para la disminución de la obesidad infantil", nos orienta a identificar algunas
posibles soluciones relacionadas con un problema constante de nuestra sociedad, la
obesidad. Con el mismo objetivo, analizar cómo las prácticas desarrolladas por la Educación
Física y los buenos hábitos alimentarios pueden disminuir el índice de obesidad infantil, y
cómo se pueden trabajar estas prevenciones dentro de la escuela. El trabajo se brinda a
través de dos aspectos considerados importantes como puntos de reflexión: la escuela, al ser
considerada como un entorno propicio para la sensibilización sobre la obesidad, ¿presenta
posibles aspectos que se puedan trabajar para reducir la obesidad infantil en el contexto
escolar? ¿Se puede considerar la interacción entre las prácticas de Educación Física y la
conciencia de los buenos hábitos alimentarios como aliados para la reducción de la obesidad
en el país? En su conjunto, y dentro de las perspectivas estadísticas, hacemos referencia a los
mismos a partir de artículos, disertaciones, revistas y sitios web confiables, lo que nos lleva a
demostrar que la dirección consciente de la escuela y la relación de las prácticas corporales
con los hábitos alimentarios pueden considerarse importantes para la reducción no solo de la
obesidad, sino de otras enfermedades generativas del mal uso de alimentos y la inactividad
física. De esta forma, permitir que las nuevas generaciones crezcan en aspectos saludables, y
que sean conscientes de una vida mejor.
PALABRAS-CLAVE: Colegio; Obesidad; Educación Física; Hábitos alimenticios.
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atividade física e sedentarismo em docentes de ensino superior durante a pandemia de covid19
João Flávio Almeida Abreu9,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
João Gabriel Souto de Oliveira10,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Vinícius Dias Rodrigues,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Renato Sobral Monteiro Júnior,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Moisés Vieira de Carvalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UNIMONTES)
Frederico Sander Mansur Machado11,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
RESUMO
Objetivo: Associar níveis de atividade física (AF) e sedentarismo com saúde e qualidade de
vida em docentes de IES durante a pandemia de COVID-19. Método: Uso de questionários
relativos ao nível de AF, sono, cronotipo, e saúde mental. Resultados: Entre os participantes,
64,58% apresentaram AF moderada/alta; e 31,25% sedentarismo. Conclusão: Durante a
pandemia, apesar dos bons níveis de atividade física e sedentarismo, esses fatores não foram
associados a indicadores de qualidade de vida e saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Saúde Mental; Sono.
PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARISM IN UNIVERSITY PROFESSORS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
Objective: To associate physical activity (PA) level and sedentarism with health and life
quality in university teachers during COVID-19 pandemic. Method: Use of questionnaires for
PA level, sleep, chronotype and mental health. Results: Among the participants, 64.58% had
moderate/high PA level; and 31.25% sedentarism. Conclusion: During the pandemic, despite
the good physical activity and sedentary behavior levels, these factors were not associated
with indicators of health and quality of life.
KEYWORDS: Quality of life; Mental Health; Sleep;

ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN PROFESORES DE ENSINO
SUPERIOR DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
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RESUMEN
Objetivo: Asociar el nivel de actividad física (AF) y sedentarismo con la salud y la calidad de
vida en docentes de IES durante la pandemia de COVID-19. Método: Uso de cuestionarios
relacionados con AF, sueño, cronotipo y salud mental. Resultados: Entre los participantes,
64,58% presentaban AF moderada/alta; y 31,25% sedentarismo. Conclusión: Durante la
pandemia, a pesar de los buenos niveles de AF y sedentarismo, esos factores no fueron
asociados a indicadores de calidad de vida y salud.
PALABRAS CLAVES: Calidad de vida; Salud Mental; Sueño;
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ATIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS E DOENÇAS CRÔNICODEGENERATIVAS: PROTEÇÃO OU RISCO E DISCRIMINAÇÃO? UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA12
Giovana Barbosa de Paiva,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Raphaela Feitosa Rodrigues Pinheiro,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Mariane Ferreira dos Santos Araújo,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Alexandre Palma,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
A atividade física (AF) tem sido associada à prevenção de doenças. Entretanto, é importante
questionar se qualquer AF, incluindo as atividades domésticas, promoveria tais
consequências. O presente trabalho, através de uma revisão sistemática, objetivou verificar
se a prática de AF doméstica contribui para a redução de doenças crônico-degenerativas.
Foram selecionados 12 artigos e verificou-se que a prática de AF doméstica não oferece
proteção e, ao contrário, pode expor ao maior risco.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico; Atividade doméstica; Saúde.
HOUSEWORK AND CHRONIC DEGENERATIVE DISEASES: PROTECTION OR
RISK AND DISCRIMINATION? A SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT
Physical activity (PA) has been associated with disease prevention. However, it’s important
to question if any PA, including housework, will promote the same consequences. This study,
through a systematic review, aimed to examine if the practice of domestic PA contributes to
the reduction of chronic-degenerative diseases. Twelve studies were selected and it was found
that the practice of housework does not offer protection and, on the contrary, may increase
the risk of negative consequences.
KEYWORDS: Housework; chronic diseases; physical activity;

ACTIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS Y ENFERMEDADES CRÓNICODEGENERATIVAS: PROTECCIÓN O RIESGO Y DISCRIMINACIÓN? UNA
REVISION SISTEMÁTICA
RESUMEN
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La actividad física (AF) se ha asociado a la prevención de enfermedades. Sin embargo, es
importante cuestionar si las actividades domesticas provocan tales consecuencias. Este
trabajo, a través de una revision sistemática, objetivó verificar si la práctica de actividades
domésticas (PAD) contribuye para la reducción de enfermedades crónico-degenerativas.
Fueron selecionados 12 artículos y se ha confirmado que la PAD no oferece protección y, al
contrário, puede exponer a mayor riesgo.
PALABRAS CLAVES: Actividad física; actividad domestica; enfermedades crónicosdegenerativas;
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE UNIVERSITÁRIOS DURANTE A
PANDEMIA DE SARS-COV-213
Abdiel Guedes Dourado,
Faculdade Araguaia (FARA)
Euler Alves Cardoso,
Faculdade Araguaia (FARA)
Camila Grasiele Araújo de Oliveira,
Faculdade Araguaia (FARA)
RESUMO
Este trabalho tem objetivo de avaliar condições de vida dos universitários do estado de
Goiás. A metodologia segue abordagem quantitativa em um estudo transversal analítico,
assim a coleta dos dados aconteceu de forma remota utilizando um questionário feito pelos
autores e questionários geral em saúde com 12 perguntas voltado para autoestima,
autoeficácia e depressão. Concluímos que a pandemia da SARS-CoV-2 gerou diversos
prejuízos para saúde. Dessa forma, pandemia e falta de exercícios de físico de forma regular
gerou também agravos para saúde mental dos universitários.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Universitários; Depressão.
EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY STUDENTS
DURING THE SARS-COV-2 PANDEMIC
ABSTRACT
This study aims to assess the living conditions of university students in the state of Goiás. The
methodology follows a quantitative approach in an analytical cross-sectional study, so data
collection took place remotely using a questionnaire made by the authors and general health
questionnaires with 12 questions focused on self-esteem, self-efficacy and depression. We
conclude that the SARS-CoV-2 pandemic caused several damages to health. Thus, the
pandemic and lack of regular physical exercise also caused problems for the mental health of
university students.
KEYWORDS: Quality of Life; College students; Depression.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo evaluar las condiciones de vida de los estudiantes
universitarios del estado de Goiás. La metodología sigue un enfoque cuantitativo en un
13
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estudio analítico transversal, por lo que la recolección de datos se realizó de forma remota
mediante un cuestionario elaborado por los autores y cuestionarios de salud general con 12
preguntas centradas en la autoestima, la autoeficacia y la depresión. Concluimos que la
pandemia del SARS-CoV-2 causó varios daños a la salud. Así, la pandemia y la falta de
ejercicio físico regular también causaron problemas para la salud mental de los estudiantes
universitarios.
PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Estudiantes universitarios; Depresión.
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COMPETÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO NO ESPORTE PARALÍMPICO: UMA
EXPERIÊNCIA BASEADA NA INTERPROFISSIONALIDADE EM SAÚDE 14
Caio Alves Lemos,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Carolina Lima de Oliveira,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Rebeca de Paula Milward Azevedo,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Thaynara Araújo de Assis,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Jalusa Andréia Storch Díaz,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
RESUMO
Objetivo: Reconhecer as competências comuns e colaborativas envolvidas no trabalho
interprofissional no esporte paralímpico, por meio da opinião de discentes participantes do
PPC. Método: Pesquisa descritiva do tipo survey, realizada com 14 participantes, utilizando
um formulário eletrônico. Envolveu a análise qualitativa dos dados, com apresentação de
gráficos para as competências. Resultados: As competências comuns mais reconhecidas
entre os participantes foram: conhecimento especializado (n=12, 85,7%), uso de ferramentas
virtuais (n=12, 85,7%), planejamento e organização de tarefas (n=12, 85,7%) e
compartilhamento de experiências (n=12, 85,7%). Já as competências colaborativas
consideradas mais relevantes entre os participantes foram: aprendizagem compartilhada
sobre saúde, esporte e deficiência (n=13, 92,9%), trabalho colaborativo e interprofissional
(n=13, 92,9%), trabalho em equipe (n=13, 92,9%) e empatia (n=13, 92,9%). Conclusão: O
estudo reconheceu as principais competências e demonstrou que as ações interprofissionais
são importantes para o desenvolvimento do esporte paralímpico.
PALAVRAS-CHAVE: competências; interprofissionalidade; esporte paralímpico.
SKILLS FOR COLLABORATION IN PARALYMPIC SPORTS: AN EXPERIENCE
BASED ON INTERPROFESSIONALITY IN HEALTH
ABSTRACT
Objective: Recognize the common and collaborative skills involved in interprofessional work
in Paralympic Sports, through the opinion of students participating in the PPC. Method:
Descriptive survey research, carried out with 14 students, using an electronic form. It
involved the qualitative analysis of data with presentation of graphical results for common
and collaborative skills. Results: The most recognized common skills among the participants
were: Specialized knowledge (n=12, 85.7%), use of virtual tools (n=12, 85.7%), planning and
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organization of tasks (n=12, 85.7%), and sharing experiences (n=12, 85.7%). The
collaborative skills considered most relevant among the participants were: Shared learning
about health, sport and disability (n=13, 92.9%), collaborative and interprofessional work
(n=13, 92.9%), teamwork (n=13, 92.9%) and empathy (n=13, 92.9%). Conclusion: The
study recognized the main skills and demonstrated that interprofessional actions are
important for the development of Paralympic Sports.
KEYWORDS: Skills; Interprofessionality; Paralympic sport.

HABILIDADES PARA LA COLABORACIÓN EN EL DEPORTE PARALÍMPICO:
UNA EXPERIENCIA BASADA EN LA INTERPROFESIONALIDAD EN SALUD
RESUMEN
Objetivo: Reconocer las habilidades comunes y colaborativas involucradas en el trabajo
interprofesional en el Deporte Paralímpico, a través de la opinión de los estudiantes
participantes en el PPC. Método: Investigación descriptiva tipo encuesta, realizada con 14
participantes, utilizando un formulario electrónico. Utilizó el análisis cualitativo de datos,
con presentación de gráficos para habilidades comunes y colaborativas. Resultados: Las
habilidades comunes más reconocidas entre los participantes fueron: Conocimiento
especializado (n = 12, 85,7%), uso de herramientas virtuales (n = 12, 85,7%), planificación y
organización de tareas (n = 12, 85,7%) y el intercambio de experiencias (n = 12, 85,7%). Las
habilidades colaborativas consideradas más relevantes entre los participantes fueron:
Aprendizaje compartido sobre salud, deporte y discapacidad (n = 13, 92,9%), trabajo
colaborativo e interprofesional (n = 13, 92,9%), trabajo en equipo (n = 13, 92,9%) y empatía
(n = 13, 92,9%). Conclusión: El estudio reconoció las principales competencias y demostró
que las acciones interprofesionales son importantes para el desarrollo del deporte
paralímpico.
PALABRAS CLAVE: Habilidades; Interprofesionalidad; Deporte paraolímpico.
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COLUNA VERTEBRAL HUMANA: AVALIAÇÃO DA DOR LOMBAR BASEADA
EM EVIDÊNCIAS15
André Pontes-Silva,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Erika da Silva Maciel
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Almir Vieira Dibai-Filho
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO
Este estudo identificou questionários validados para a população brasileira com dor lombar.
Trata-se de uma revisão integrativa. Seis instrumentos foram identificados: Questionário de
Incapacidade Roland-Morris (QIRM), Oswestry Disability Index (ODI), Quebec Back Pain
Disability Scale (QDS), Questionário Bournemouth (QB), Start Back Screening Tool (SBST) e
Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ).
Identificamos e descrevemos seis questionários adaptados para a versão em português do
Brasil em pacientes com dor lombar, contudo, ainda é necessário avaliar a qualidade
metodológica dessas adaptações.
PALAVRAS-CHAVE: Coluna Vertebral; Dor Crônica; Dor Lombar; Medição da Dor.
SPINE: EVIDENCE-BASED LOW BACK PAIN ASSESSMENT
ABSTRACT
This study identified questionnaires validated for the Brazilian population with low back pain.
It is an integrative review. Six instruments were identified: Roland-Morris Disability
Questionnaire (QIRM), Oswestry Disability Index (ODI), Quebec Back Pain Disability Scale
(QDS), Bournemouth Questionnaire (QB), Start Back Screening Tool (SBST), and Japanese
Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ). We identified and
described six questionnaires adapted to the Brazilian Portuguese version in patients with low
back pain, however, it is still necessary to assess the methodological quality of these
adaptations.
KEYWORDS: Spine; Chronic Pain; Low Back Pain; Pain Measurement.

COLUMNA VERTEBRAL: EVALUACIÓN DEL DOLOR DE LA REGIÓN LUMBAR
BASADA EN LA EVIDENCIA
RESUMEN
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Este estudio identificó cuestionarios validados para la población brasileña con lumbalgia.
Esta es una revisión narrativa. Se identificaron seis instrumentos: Roland-Morris Disability
Questionnaires, Oswestry Disability Index, Quebec Back Pain Disability Scale, Bournemouth
Questionnaire, Start Back Screening Tool and Japanese Orthopedic Association Back Pain
Evaluation Questionnaire. Identificamos y describimos seis cuestionarios adaptados a la
versión portuguesa de Brasil en pacientes con lumbalgia, sin embargo, aún es necesario
evaluar la calidad metodológica de estas adaptaciones.
PALABRAS CLAVES: Columna Vertebral; Dolor Crónico; Dolor de la Región Lumbar;
Dimensión del Dolor.
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CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CUIDADO AO USUÁRIO
DIABÉTICO NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA16
Victor de Jesus Ribeiro Rocha,
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS)
Jamildo Rios de Almeida,
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS)
Raquel da Franca,
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS)
RESUMO
Este estudo visa relatar a experiência de profissionais de Educação Física no contexto da
Atenção Básica e descrever suas contribuições no cuidado ao usuário diabético. A
experiência foi vivenciada no município de Salvador- Bahia, em dezembro de 2020. A
Educação Física contribuiu nos aspectos de qualidade de vida e saúde do usuário diabético
através da educação em saúde, se mostrando um núcleo importante para o acompanhamento
e tratamento do diabetes na Atenção Básica.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Atenção Básica; Educação Física
CONTRIBUTIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN CARE TO THE DIABETIC
USER IN PRIMARY CARE: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This study aims to report the experience of Physical Education professionals in the context of
Primary Care and describe their contributions to the care of diabetic users. The experience
was lived in the city of Salvador-Bahia, in December 2020. Physical Education contributed to
aspects of quality of life and health of the diabetic user through health education, proving to
be an important nucleus for the monitoring and treatment of diabetes in Primary Care.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus; Primary Care; PE.

CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA: INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo reportar la experiencia de los profesionales de la Educación
Física en el contexto de la Atención Primaria y describir sus contribuciones a la atención de
los usuarios diabéticos. La experiencia se vivió en la ciudad de Salvador-Bahía, en diciembre
de 2020. La Educación Física contribuyó a aspectos de calidad de vida y salud del usuario
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diabético a través de la educación para la salud, demostrando ser un núcleo importante para
el seguimiento y tratamiento de la diabetes en Cuidado Primaria.
PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus; Atención primaria; Educación Física.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
29

DIÁLOGOS ENTRE CORPO E MENTE DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA17
Maria Gabriela Mariano Machado,
Instituto de Psicologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro (IP/UFRJ)
Eduardo da Matta Portugal,
Laboratório de Psicofisiologia do Exercício (LaPE) - Escola de Educação Física e Desportos
– Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ)
Helena Sales de Moraes,
Laboratório de Psicofisiologia do Exercício (LaPE) - Escola de Educação Física e Desportos
– Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ)
RESUMO
Este relato surge a partir das experiências vividas no projeto de extensão Corpo & Mente,
realizado pela Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, de maneira remota desde março de 2021, através da participação de atividades
corporais com os pacientes psiquiátricos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e
da releitura de diários de campo realizados nas aulas, podemos refletir sobre a potência das
atividades que utilizam corpo e mente de forma integrada.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; mente; exercício físico.
DIALOGUES BETWEEN BODY AND MIND OF PSYCHIATRIC PATIENTS: AN
EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This report arises from experiences lived in the extension project Body & Mind, carried out
by the Physical Education and other Sports School from Federal University of Rio de Janeiro,
remotely since march 2021, throughout body activities with psychiatric patients from
Universitary Hospital Clementino Fraga Filho and the field journals made in classes, we can
reflect about the power of activities that use the body and mind in an integrated way.
KEYWORDS: body; mind; physical exercise.

DIÁLOGOS ENTRE CUERPO Y MENTE DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: UN
INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
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Este informe surge de las experiencias vividas a través del proyecto de extensión Cuerpo y
Mente, realizado por la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad Federal
de Río de Janeiro, de manera remota desde marzo de 2021, mediante la participación en
actividades corporales con los pacientes psiquiátricos del Hospital Clementino Fraga Filho y
la relectura de los diarios de campo realizados en las clases, podemos reflexionar sobre el
poder de las actividades que utilizan el cuerpo y la mente de forma integrada.
PALABRAS CLAVES: corpo; mente; ejercicio físico.
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO CONCORRENTE EM PACIENTE COM LESÃO
CEREBELAR: ESTUDO DE CASO18
Pedro Moraes Dutra Agrícola,
Faculdade Uninassau – RN (UNINASSAU)
Maria Dilliany Lima Urbano,
Faculdade Uninassau – RN (UNINASSAU)
Pedro Rodrigues das Chagas,
Faculdade Uninassau – RN (UNINASSAU)
Eliene Nicácio da Silva,
Faculdade Uninassau – RN (UNINASSAU)
RESUMO
OBJETIVO: Analise dos efeitos crônicos do Treinamento Concorrente (TC) na força de
membros inferiores, equilíbrio e na Qualidade de Vida de um indivíduo atáxico. MÉTODOS:
Realizou-se sessões de 50 minutos de TC e treinamento aeróbio. RESULTADOS: Aumento
significativo na resistência de força e força máxima nos membros inferiores. Melhora de 78%
no equilíbrio. Melhora de mais de 50% na Qualidade de Vida. CONCLUSÃO: O TC melhora
muito a funcionalidade, e a qualidade de vida do indivíduo atáxico.
PALAVRAS-CHAVE: Ataxia cerebelar; Treinamento Concorrente; Exercício.

EFFECTS OF CONCURRENT PHYSICAL EXERCISE IN A PATIENT WITH
CEREBELLAR INJURY: CASE STUDY
ABSTRACT
Objective: to analyze the chronic effects of concurrent training (CT) on lower limb strength,
balance and quality of life of an ataxic individual. Methods: 50-minute sessions of ct and
aerobic training were performed. Results: significant increase in strength endurance and
maximum strength in the lower limbs. 78% improvement in balance. More than 50%
improvement in quality of life. Conclusion: CT greatly improves the functionality and quality
of life of the ataxic individual.
KEYWORDS: Cerebellar Ataxia; Concurrent Training; Exercise.
EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO CONCURRENTE EN UN PACIENTE CON
LESIÓN CEREBELAR: ESTUDIO DE CASO
RESUMEN
OBJETIVO: Analizar los efectos crónicos del Entrenamiento Concurrente (TC) sobre la
fuerza, el equilibrio y la Calidad de Vida de las extremidades inferiores de un individuo
18
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atáxico. MÉTODOS: Se realizaron sesiones de 50 minutos de TC y entrenamiento aeróbico.
RESULTADOS: Aumento significativo de la fuerza resistencia y fuerza máxima en los
miembros inferiores. 78% de mejora en el equilibrio. Más del 50% de mejora en la calidad
de vida. CONCLUSIÓN: La TC mejora en gran medida la funcionalidad y la calidad de vida
del individuo atáxico.
PALABRAS CLAVE: Ataxia cerebelosa; Entrenamiento concurrente; Ejercicio.
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EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO MODERADO EM DIFERENTES
CONDIÇÕES AMBIENTAIS NA SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DE
PESSOAS CONVALESCENTES DA COVID-19: ESTUDO AEROBICOVID1
Ester Wiggers,
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRP-USP)
Gabriel Peinado Costa,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
(EEFERP-USP)
Eugenio Merellano-Navarro,
Grupo de Investigación EFISAL, Universidad Autónoma de Chile
Marta Camacho-Cardenosa,
Faculty of Languages and Education, University of Nebrija
Elisangela Aparecida da Silva Lizzi,
Departamento de Matemática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Átila Alexandre Trapé,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
(EEFERP-USP)
RESUMO
Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento em diferentes condições ambientais na saúde
mental (SM) e qualidade de vida (QV) de convalescentes da covid-19. Método: Aplicação dos
questionários DASS-21 e SF-12 antes e após 8 semanas de intervenção: grupo controle e
grupos treinamento em normóxia e hipóxia (simulação altitude). Resultados: Melhoras nos
grupos de treinamento no risco de depressão (grupos treinamento em conjunto) e para QV.
Considerações Finais: A intervenção melhorou a SM e QV.
PALAVRAS-CHAVE: depressão, exercício físico, infecções por coronavírus.
EFFECTS OF MODERATE-INTENSITY TRAINING IN DIFFERENT
ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON MENTAL HEALTH AND QUALITY OF
LIFE OF PATIENTS RECOVERED FROM COVID-19: THE AEROBICOVID
STUDY
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effect of training in different environmental conditions on mental
health (MS) and quality of life (QL) of patients recovered from covid-19. Method: Application
of the DASS-21 and SF-12 questionnaires before and after 8 weeks of intervention: a control
group and training groups in normoxia and hypoxia (altitude simulation). Results:
Improvements in the training groups about the risk of depression (training groups together)
and QL. Conclusions: The intervention improved SM and QL.
KEYWORDS: coronavirus infections, depression, exercise.
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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO MODERADO EN DIFERENTES
CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LA SALUD MENTAL Y LA CALIDAD DE
VIDA DE PERSONAS RECUPERADAS DEL COVID-19
RESUMEN
Objetivo: Evaluar el efecto del entrenamiento en diferentes condiciones ambientales sobre la
salud mental (SM) y calidad de vida (CV) de pacientes recuperados del covid-19. Método:
Aplicación de los cuestionarios DASS-21 y SF-12 antes y después de 8 semanas de
intervención: grupo control y grupos de entrenamiento en normoxia e hipoxia (simulación de
altitud). Resultados: Mejoras en los grupos de entrenamiento en el riesgo de depresión
(grupos de entrenamiento juntos) y para la CV. Consideraciones finales: La intervención
mejoró la SM y CV.
Palabras clave: depresión, ejercicio físico, infecciones por coronavirus.
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ESTUDOS SOCIOCULTURAIS SOBRE SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
EXPERIÊNCIA ANALÍTICA FOUCAULTIANA19
Angélica Teixeira da Silva Leitzke,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Luiz Carlos Rigo,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
RESUMO
Foi objetivo deste trabalho problematizar uma experiência de produção de saberes em saúde
na Educação Física (EF), baseada numa perspectiva foucaultiana. Apresenta-se inicialmente
a perspectiva teórico-metodológica, passando à descrição da experiência analítica
empreendida, chegando às considerações reflexivas acerca de um fazer epistemológico sobre
saúde, enquanto objeto de estudos da EF, que considere as relações de saber/poder,
articuladas historicamente.
PALAVRAS-CHAVE: saúde; conhecimento; metodologia.
SOCIOCULTURAL STUDIES ON HEALTH IN PHYSICAL EDUCATION: A
FOUCAULDIAN ANALYTICAL EXPERIENCE
ABSTRACT
This study aimed to question a knowledge production experience in health in Physical
Education (PE), under a foucauldian perspective. The theoretical-methodological perspective
is initially presented, passing to the description of the analytic experience undertaken,
arriving at reflective considerations about an epistemological action on health, as an object
of PE studies, which considers the relations of knowledge/power, historically articulated.
KEYWORDS: health; knowledge; methodology.
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE SALUD EN EDUCACIÓN FÍSICA: UNA
EXPERIENCIA ANALÍTICA FOUCAULTIANA
RESUMEN
Este trabajo objetivó problematizar una experiencia de producción de conocimiento en salud
en Educación Física (EF), desde una perspectiva foucaultiana. Se presenta inicialmente la
perspectiva teórico-metodológica, pasando a la descripción de la experiencia analítica
emprendida, llegando a consideraciones reflexivas sobre una acción epistemológica sobre la
salud, como objeto de estudios de EF, que considera las relaciones de conocimiento / poder,
articuladas históricamente.
PALABRAS CLAVES: salud; conocimiento; metodología.
19
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INFLUÊNCIA ÉTNICO-RACIAL NA OSTEOPOROSE EM MULHERES NEGRAS
PRATICANTES OU NÃO DE EXERCÍCIOS20
Claudia Liliane Mendes Veloso
Centro Universitário de Goiás (UniGoiás)
Veridiana Mota Moreira Lima
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Este estudo discute a influência étnico-racial na origem e no tratamento da osteoporose em
mulheres praticantes ou não de exercícios físicos. Além de corroborar com a hipótese de que
o exercício físico resistido e a hidroginástica, em menor grau, têm demonstrado influência
benéfica sobre a massa óssea de mulheres, o referencial apresenta uma lacuna do
conhecimento, devido à maior densidade mineral óssea e elevada taxa de mortes pós-fraturas
na etnia negra.
PALAVRAS-CHAVE: osteoporose, exercício físico, pós-menopausa, mulheres negras, SUS.
ETHNIC-RACIAL INFLUENCE ON THE OSTEOPOROSIS IN BLACK WOMEN
PRACTICING OR NOT PRACTICING EXERCISE
ABSTRACT
This study discusses the ethnic-racial influence on the origin and treatment of osteoporosis in
women, whether or not they practice physical exercise. In addition to corroborating the
hypothesis that resistance physical exercise and water aerobics, to a lesser degree, have
shown a beneficial influence on the bone mass of women, the reference presents a gap in
knowledge, due to the higher bone mineral density and high death rate post-fractures in black
ethnicity.
KEYWORDS: osteoporosis, physical exercise, post-menopause, black women, SUS.

INFLUENCIA ÉTNICO-RACIAL EN LA OSTEOPOROSIS EN MUJERES NEGRAS
QUE PRACTICAN O NO PRACTICAN EJERCICIO
RESUMEN
Este estudio analiza la influencia étnico-racial en el origen y tratamiento de la osteoporosis
en mujeres, practiquen o no ejercicio físico. Además de corroborar la hipótesis de que el
ejercicio físico de resistencia y los aeróbicos acuáticos, en menor grado, han mostrado una
influencia beneficiosa sobre la masa ósea de las mujeres, la referencia presenta un vacío de
conocimiento, debido a la mayor densidad mineral ósea y alta tasa de mortalidad. postfracturas en la etnia negra.
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INTERVENÇÃO EXTENSIONISTA: PARALISIA CEREBRAL E QUALIDADE DE
VIDA DURANTE A PANDEMIA21
Ingrid Luiza de Pádua Cruz e Souza,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
Matheus Henrique Borges Vieira,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
Larissa de Oliveira e Silva,
Associação Mineira do Paradesporto (AMparadesporto)
Cláudia Barsand de Leucas,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

RESUMO
A SARS-CoV-2 alterou a rotina de pessoas com deficiência (PCD), tratamentos e demais
atividades. Este estudo trata-do resultado de uma intervenção extensionista no Projeto
Qualidade de Vida para Todos(PQVT), a partir de um novo modelo de atuação, direcionadas
à Paralisia Cerebral (PC). Foi possível a manutenção das habilidades, bem estar e
qualidade de vida do beneficiário, por gerar nova perspectiva e buscas aprofundadas sobre a
patologia e reabilitação, de forma integral e multidisciplinar.
Palavras-Chave: Reabilitação. Extensão universitária. Multidisciplinar.
EXTENSIONIST INTERVENTION: CEREBRAL PALSY AND QUALITY OF LIFE
DURING A PANDEMIC
ABSTRACT
SARS-CoV-2 changed the routine of people with disabilities (PCD), treatments and other
activities. This study deals with the result of an extension intervention in the Quality of Life
for All Project (PQVT), based on a new model of action, aimed at Cerebral Palsy (CP). It
was possible to maintain the beneficiary's skills, well-being and quality of life, as it generated
a new perspective and in-depth searches on the pathology and rehabilitation, in an integral
and multidisciplinary way.
KEYWORDS: Rehabilitation. University Extension. Multidisciplinary.
INTERVENCIÓN EXTENSIONISTA: PARÁLISIS CEREBRAL Y CALIDAD DE
VIDA DURANTE LA PANDEMIA
RESUMEN
El SARS-CoV-2 cambió la rutina de las personas con discapacidad (PCD), los tratamientos y
otras actividades. Este estudio aborda el resultado de una intervención de extensión en el
21
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Proyecto Calidad de Vida para Todos (PQVT), basado en un nuevo modelo de actuación,
dirigido a la Parálisis Cerebral (PC). Se logró mantener las habilidades, el bienestar y la
calidad de vida del beneficiario, ya que generó una nueva perspectiva y búsquedas en
profundidad sobre la patología y rehabilitación, de manera integral y multidisciplinar.
PALABRAS CLAVE: rehabilitación. Extensión Universitaria. Multidisciplinario.
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ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE JOGADORES DE CATEGORIA DE BASE DE
FUTEBOL DE CLUBE DE SANTA CATARINA22
George Saliba Manske,
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Bruna Carminati,
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Nathália Esmeraldi,
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
RESUMO
Objetivou-se compreender os itinerários terapêuticos de jovens de um clube de futebol de
Santa Catarina. Utilizou-se de um estudo de campo, com abordagem qualitativa e coleta de
dados através de grupos focais. Para a análise utilizou-se a análise temática, onde os
resultados foram divididos em categorias, sendo: concepções de saúde e itinerários
terapêuticos. Consideramos que os atletas possuem concepções de saúde variadas, mas
sobretudo de cunho biologicista.
PALAVRAS-CHAVE: saúde; itinerários terapêuticos; futebol.
THERAPEUTIC ITINERARIES OF FOOTBALL BASE CATEGORY PLAYERS
FROM THE CLUBE DE SANTA CATARINA
ABSTRACT
The objective was to understand the therapeutic itineraries of young people from a soccer
club in santa catarina. A field study was used, with a qualitative approach and data collection
through focus groups. For the analysis, thematic analysis was used, where the results were
divided into categories, namely: health concepts and therapeutic itineraries. We consider that
athletes have different health conceptions, but above all of a biologicist nature.
KEYWORDS: health; therapeutic itineraries; soccer.

ITINERARIOS TERAPÉUTICOS DE JUGADORES DE CATEGORÍA BASE DE
FÚTBOL DEL CLUBE DE SANTA CATARINA
RESUMEN
El objetivo fue conocer los itinerarios terapéuticos de los jóvenes de un club de fútbol de
santa catarina. Se utilizó un estudio de campo, con enfoque cualitativo y recolección de datos
a través de grupos focales. Para el análisis se utilizó el análisis temático, donde los
resultados se dividieron en categorías, a saber: conceptos de salud e itinerarios terapéuticos.

22
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Creemos que los deportistas tienen diferentes concepciones de la salud, pero sobre todo de
naturaleza biológica.
PALABRAS CLAVE: salud; itinerarios terapéuticos; fútbol.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA CONFORME A FAIXA ETÁRIA DE
PROFESSORES UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE PARANAENSE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-1923
Saulo Testa,
Prefeitura Municipal de Paiçandu (PMP)/Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Suelen Vicente Vieira,
Prefeitura Municipal de Maringá (PMM)/Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR)/
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Jorge Both,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
RESUMO
O Estudo buscou verificar os níveis de atividade física conforme a faixa etária de professores
no contexto da pandemia de COVID-19. Utilizou-se Questionário Sociodemográfico, IPAQ –
Versão Longa e testes de Qui-Quadrado para a análise dos dados. Foram encontradas
diferenças significativas em variáveis sociodemográficas considerando a Atividade Física
como Meio de Transporte sendo que, professores de até 39 anos tendem a ser menos ativos
fisicamente no transporte que professores acima de 50 anos.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Docentes; Pandemia de COVID-19.
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO THE AGE GROUP OF
TEACHERS A MEDIUM-SIZED MUNICIPALITY OF PARANÁ DURING THE
PANDEMIC OF COVID-19
ABSTRACT
The study aimed to verify the levels of physical activity according to the age group of teachers
in the context of the COVID-19 pandemic. Sociodemographic Questionnaire, IPAQ - Long
Version and Chi-Square tests were used for data analysis. Significant differences were found
in sociodemographic variables considering Physical Activity as Transportation, and teachers
up to 39 years old tend to be less physically active in transport than teachers over 50 years
old.
KEYWORDS: Physical activity; Teachers; COVID-19 pandemic.

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN EL GRUPO DE EDAD DE LOS
DOCENTES UN MUNICIPIO MEDIANO DE PARANÁ DURANTE LA PANDEMIA
DE COVID-19
RESUMEN

23
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El estudio tuvo como objetivo verificar los niveles de actividad física según el grupo de edad
de los docentes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para el análisis se utilizaron el
Cuestionario Sociodemográfico, IPAQ - Versión Larga y Chi-Cuadrado. Se encontraron
diferencias en las variables sociodemográficas considerando la Actividad Física como medio
de transporte, y los docentes hasta los 39 años tienden a ser menos activos físicamente en el
transporte que los mayores de 50 años.
PALABRAS CLAVES: Actividad física; Profesores; Pandemia de COVID-19.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESTRESSE EM PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA24

Gênesis Reis Sobrinho,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Luan Pereira Lima,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
André Pontes-Silva,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Erika Da Silva Maciel,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi verificar na literatura se os baixos níveis de atividade física e os
altos níveis de estresse afetam os professores do Ensino Fundamental, para isso foi
elaborado uma revisão integrativa. Os resultados indicaram que a baixa remuneração e as
condições de trabalho influenciam no estresse e no nível de atividade física dos professores.
Considera-se ser necessário mais estudos sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse Ocupacional; Exercício Físico; Professores.
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND STRESS IN BASIC EDUCATION
TEACHERS: INTEGRATIVE REVIEW
ABSTRACT
This study verify in the literature if low levels of physical activity and high levels of stress
affect elementary school teachers, for this, an integrative review was prepared. The results
indicated that low pay and working conditions influence teachers' stress and physical activity
level. Further studies on the subject are considered necessary.
KEYWORDS: Nitrosative Stress; Exercise; Teachers.

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTRÉS EN PROFESORES DE EDUCACIÓN
BÁSICA: REVISIÓN INTEGRATIVA
RESUMEN
Este estudio verifica en la literatura si los bajos niveles de actividad física y los altos niveles
de estrés afectan a los docentes de primaria, para ello se elaboró una revisión integradora.
24
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Los resultados indicaron que los bajos salarios y las condiciones laborales influyen en el
estrés y el nivel de actividad física de los docentes. Se considera necesario realizar más
estudios sobre el tema.
PALABRAS CLAVES: Estrés Nitrosativo; Ejercicio Físico; Professores.
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O EFEITO DA PANDEMIA NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER25
Fernando Aparecido Bernardes Amaral,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Gabriela Baranowski Pinto,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO

Este estudo verificou se a prática de atividades físicas de lazer foi modificada durante a
pandemia. Foram coletados formulários on-line de 181 pessoas recrutadas aleatoriamente, e
os dados foram analisados qualitativamente. Para maioria dos participantes, o contexto
pandêmico não afetou a realidade de prática de atividades físicas. Contudo, 19,33% da
amostra tornou-se sedentária indicando que a pandemia de COVID-19 impactou a
possibilidade da prática de atividades físicas para várias pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; atividades de lazer; covid-19.
THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY
ABSTRACT
This study verified whether the practice of leisure-time physical activities was modified
during the pandemic. Online forms were collected from 181 randomly recruited people, and
the data were analyzed qualitatively. For most participants, the pandemic context did not
affect the reality of physical activity practice. However, 19.33% of the sample became
sedentary, indicating that the COVID-19 pandemic impacted the possibility of physical
activities for several people.
KEYWORDS: physical activity, leisure activities, covid-19.

EL EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS
DE OCIO
RESUMEN
Este estudio verificó si la práctica de actividades físicas de ocio fue modificada durante la
pandemia. Se recogieron formularios en línea de 181 personas reclutadas al azar, y los datos
se analizaron cualitativamente. Para la mayoría de los participantes, el contexto pandémico
no afectó la realidad de la práctica de actividades físicas. Sin embargo, el 19,33% de la
muestra se volvió sedentaria indicando que la pandemia de COVID-19 impactó la posibilidad
de la práctica de actividades físicas para muchas personas.
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa –
Papq/UEMG para sua realização.
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O QUE PODEM MULHERES NEGRAS EM CENA? CARTOGRAFANDO
INTERSECÇÕES ENTRE ARTE, SAÚDE E PRODUÇÃO DE VIDA26
Valéria Monteiro Mendes,
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)
Laura Camargo Macruz Feuerwerker,
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)
Yara Maria de Carvalho,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE/USP)

RESUMO
O modo hegemônico de fabricar o cuidado e as políticas públicas tem produzido
distanciamentos de distintas questões e lutas, resultando na desconsideração de vidas pouco
visibilizadas. Nesta perspectiva, produzi uma cartografia visando encontrar com saberesfazeres-viveres a partir das artes. Dos campos problemáticos abertos, traremos mulheres
negras que interrogam os modos majoritários de produzir saúde, cuidado e relações,
ajudando-nos também a pensar neste momento pandêmico e no porvir.
PALAVRAS-CHAVE: Artes; Saúde Coletiva; Pandemia de COVID-19.
WHAT CAN BLACK WOMEN ON SCENE? MAPPING INTERSECTIONS
BETWEEN ART, CULTURE AND PRODUCTION OF LIFE
ABSTRACT
The hegemonic way of produce care and public policies has produced distances from
different issues and struggles, resulting in the disregard of lives that remain little visible. In
this perspective, I produced a cartography, aiming to find knowledge-ways of life based on
the arts. From the open problematic fields, we will bring black women who question the
majority ways of producing health, care and relationships, also help us think about the
pandemic moment and the future.
KEYWORDS: Art; Public Health; Pandemics.
¿QUÉ PUEDEN LAS MUJERES NEGRAS EN ESCENA? MAPEANDO
ENCUENTROS INTERSECCIONES ENTRE ARTE, SALUD Y PRODUCCIÓN DE
LA VIDA
RESUMEN
La forma hegemónica de fabricar cuidados y políticas públicas ha producido
distanciamientos de diferentes problemáticas y luchas, resultando en el desprecio de vidas
que quedan poco visibles. En esta perspectiva, realicé una cartografía, con el objetivo de
26

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
49

encontrar conocimiento-hacer-vivir a partir de las artes. Desde los campos problemáticos
abiertos, traeremos mujeres negras que cuestionan las formas mayoritarias de producir
salud, cuidados y relaciones, ayudános también a pensar en el momento de la pandemia y el
futuro.
PALABRAS CLAVES: Arte; Salud Pública; Pandemias.
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PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES COMO PROTAGONISTAS EM ATIVIDADES
DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A COMUNIDADE DE JEQUIÉ-BA27
Ianny Caroline Melo de Souza,
Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Jequié
Lizandra Pires dos Santos,
Kizzy Fernandes Antualpa,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
O objetivo deste relato de experiência foi apresentar a participação de estudantes na
materialização do evento Outubro Rosa CJCC como incentivo à sua inserção como
protagonistas em atividades de educação em saúde para a comunidade do município de
Jequié-BA. A participação foi voluntária, a mobilização dos estudantes foi intensa e o evento
ocorreu conforme o planejado. A experiência proporcionou momentos de real aprendizagem,
foco no cuidado individual e coletivo com ações de promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Extensão Comunitária.
STUDENT INVOLVEMENT AS PROTAGONISTS IN HEALTH EDUCATION
ACTIVITIES FOR THE COMMUNITY OF JEQUIÉ-BA
ABSTRACT
The objective of this experience report was to report the participation of students in the
materialization of the Pink October CJCC event as an incentive to their insertion as
protagonists in health education activities for the community of Jequié-BA. The experience
provided moments of real learning, focusing on individual and collective care with health
promotion actions.
KEYWORDS: Health Education; Health Promotion; Community-Institutional Relations

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES COMO PROTAGONISTAS EN LAS
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD DE
JEQUIÉ-BA
RESUMEN
El objetivo de este informe de experiencia fue presentar la participación de los estudiantes en
la materialización del evento CJCC Octubre Rosa como incentivo a su inserción como
protagonistas en actividades de educación para la salud para la comunidad del municipio de
Jequié-BA. La participación fue voluntaria, la movilización de los estudiantes fue intensa y el
evento se desarrolló según lo previsto. La experiencia proporcionó momentos de verdadero
27
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aprendizaje, centrados en el cuidado individual y colectivo con acciones de promoción de la
salud
PALABRAS CLAVES: Educación en Salud; Promoción de la Salud; Relaciones ComunidadInstitución
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID19: UMA REVISÃO NARRATIVA28
Alecsandro Matos da Silva,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Claudio Melibeu Bentes,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Valeria Nascimento Lebeis Pires,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
Com o fechamento de locais destinados à prática de atividades físicas, dada a pandemia da
COVID-19, vimos a necessidade de praticá-las em casa para manutenção e cuidado com a
saúde e qualidade de vida. Trata-se de uma revisão narrativa consultando 3 bases de dados
sobre estudos relacionados a prática de atividade física antes e durante a pandemia, sendo
selecionados 4 estudos ao final. Foi encontrada redução significativa nos níveis de atividade
física assim como aumento de hábitos sedentários.
PALAVRAS-CHAVE: covid-19; atividade física; em casa.
THE PRACTICE OF PHYSICAL ACTIVITY BEFORE AND DURING THE COVID19 PANDEMIC: A NARRATIVE REVIEW
ABSTRACT
With the closing of places for the practice of physical activities, given the COVID-19
pandemic, we saw the need to practice them at home for maintenance and care with health
and quality of life. This is a narrative review consulting 3 databases on studies related to the
practice of physical activity before and during the pandemic, with 4 studies being selected at
the end. A significant reduction in physical activity levels was found, as well as an increase in
sedentary habits.
KEYWORDS: covid-19; physical activity; home.
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19: UNA REVISIÓN NARRATIVA
RESUMEN
Con el cierre de lugares para la práctica de actividades físicas, dada la pandemia de
COVID-19, vimos la necesidad de practicarlas en casa para su mantenimiento y cuidado con
salud y calidad de vida. Se trata de una revisión narrativa con estudios relacionados con la
práctica de actividad física antes y durante la pandemia, seleccionándose 4 estudios. Se

28

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
53

encontró una reducción significativa de los niveles de actividad física, así como un aumento
de los hábitos sedentarios.
PALABRAS CLAVES: covid-19; actividad física; en casa.
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PRATICANTES DE CROSSFIT E OS CUIDADOS COM A SAÚDE29
Larissa Maria de Paiva Ribeiro Pereira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Kaline Lígia Estevam de Carvalho Pessoa,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Lílian Pereira da Silva,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Sabrina Raquel de Lima Andrade,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Buscamos compreender como o CrossFit contribui com os cuidados com a saúde de seus
praticantes. Esta é uma pesquisa de campo, qualitativa, onde aplicamos entrevistas
semiestruturadas com 15 praticantes. Compreendemos que esta prática corporal pode trazer
diversos benefícios relacionados aos cuidados com a saúde e favorece o convívio entre os
praticantes. Concluímos que a saúde relaciona-se com o sujeito em sua totalidade,
contribuindo para outros olhares sobre a essa temática na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Crossfit; Saúde; Educação Física.
CROSSFIT PRACTITIONERS AND HEALTH CARE
ABSTRACT
We seek to understand how Crossit contributes to the health care of its practitioners. This is a
qualitative field research, where we applied semi-structured interviews whit 15 practitioners.
We understand tha this body practice can bring several benefits related to health care and
favors interaction between practitioners. We conclude that health is related to the subject as a
whole, contributing to other perspectives on this theme in Physical Education.
KEYWORDS: crossfit; health; physical education.

PRACTICANTES DE CROSSFIT Y CUIDADO DE LA SALUD
RESUMEN
Buscamos compreender como CrossFit contribuye al cuidado de la salud de sus practicantes.
Se trata de uma investigación de campo cualitativa, donde aplocamos entrevistas
semiestructuradas com 15 practicantes. Entendemos que esta práctica corporal puede traer
vários beneficios relacionados com el cuidado de la salud y favorece la interacción entre los
29
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practicantes. Concluimos que la salud está relacionada com la asignatura em su totalidade,
aportando otras perspectivas sobre esta temática em Educación Física.
PALABRAS CLAVES: crossfit; salud; educación física.
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PRÁTICAS GÍMNICAS DURANTE A PANDEMIA: AULAS ONLINE PARA
SERVIDORES DA UFPEL30
Ingrid Stainki de Sá,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Eduarda Vesfal Dutra,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Lucas Vargas Bozzato,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Nicole Terres Schmitt,
Colégio Gonzaga
RESUMO
O home office foi uma das mudanças advindas da pandemia do novo Coronavírus. Na
Universidade Federal de Pelotas, notou-se a necessidade de proporcionar melhores
condições aos servidores da instituição. Logo, foi proposto um projeto de práticas gímnicas
para realizar em casa. O estudo trata-se de um relato de experiência e tem por objetivo
descrever os dois ciclos do projeto Agita UFPel, assim como suas atividades e estruturação
durante o período de isolamento social.
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; práticas gímnicas; pandemia;
GYMNASTIC PRACTICES DURING THE PANDEMIC: ONLINE CLASSES FOR
UFPEL SEVERS
ABSTRACT
The home office was one of the consequent changes in the New Coronavirus pandemic.
Therefore, at the Universidade Federal de Pelotas, the need to provide the institution's
employees with gymnastic practices that could be performed at home was noted.The study is a
descriptive qualitative research and aims to describe the two cycles of the Agita UFPel
project, as well as its activities and organization during the period of social isolation.
KEYWORDS: physical activity; gymnastic practices; pandemic;

PRÁCTICAS DE GIMNASIA DURANTE LA
PANDEMIA: CLASES ONLINES PARA SERVIDORES DE LA UFPEL
RESUMEN
Lo home office fue uno de los cambios derivados de la pandemia del Nuevo Coronavirus. En
la Universidad Federal de Pelotas, notado la necesidad de proporcionar a los servidores de
30
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la institución prácticas de gimnasia que pudieran realizarse en casa. El estudio es una
investigación cualitativa de carácter descriptivo, y tiene como objetivo describir los dos
ciclos del proyecto Agita UFPel, así como sus actividades y estructuración durante el
período de aislamiento social.
PALABRAS CLAVES: actividad física; prácticas de gimnasia; pandemia;
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PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE EXERCÍCIO FÍSICO E
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE31
Clivia Inaiê Pinto Leão,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Gilberto Daniel Santos de Carvalho,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Marcos Renan Freitas de Oliveira,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Rogério Gonçalves de Freitas,
River East Transcona School Division (RETSD, Canadá)
Anibal Correia Brito Neto,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
O presente estudo analisou a produção do conhecimento sobre exercício físico e transtornos
de ansiedade. A pesquisa se configurou como bibliográfica, a partir da análise de
publicações das bases de dados online do Scielo, Lilacs e Google Acadêmico. Conclui-se que
a produção do conhecimento sobre exercício físico e ansiedade consiste em um importante
método de observação e acompanhamento que pode beneficiar direta ou indiretamente o bem
estar das pessoas no atual e no futuro momento pandêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do Conhecimento; Exercício Físico; Transtorno de
Ansiedade.

PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT PHYSICAL EXERCISE AND ANXIETY
DISORDERS
ABSTRACT
This study analyzed the production of knowledge about physical exercise and anxiety
disorders. The research was configured as bibliographic, based on the analysis of
publications in the online databases of Scielo, Lilacs and Google Scholar. It is concluded that
the production of knowledge about physical exercise and anxiety is an important method of
observation and monitoring that can directly or indirectly benefit people’s well-being in the
current and future pandemic moment.
KEYWORDS: Knowledge Production; Physical exercise; Anxiety disorder.
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS TRASTORNOS DEL
EJERCICIO FÍSICO Y LA ANSIEDAD
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RESUMEN
Este estudio analizó la producción de conocimiento sobre el ejercicio físico y los trastornos
de ansiedad. La investigación se configuró como bibliográfica, a partir del análisis de
publicaciones en las bases de datos en línea de Scielo, Lilacs y Google Academic. Se
concluye que la producción de conocimiento sobre el ejercicio físico y la ansiedad es un
método importante de observación y seguimiento que puede beneficiar directa o
indirectamente el bienestar de las personas en el momento pandémico actual y futuro.
PALABRAS CLAVE: Producción de conocimiento; Ejercicio físico; Trastorno de ansiedad.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA UTILIZAÇÃO DO
KIDSCREEN-5232
Diego Matheus Schaab,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Gustavo Roese Sanfelice,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Denise Bolzan Berlese,
Universidade Feevale (FEEVALE)
RESUMO
Objetivo: discutir dados bibliográficos relativos à qualidade de vida relacionada à saúde e à
utilização do KIDSCREEN-52. Metodologia: descritiva de revisão sistemática, utilizando
modelo PRISMA. Resultados: 10 artigos completos foram utilizados na revisão.
Considerações finais: A utilização do protocolo foi encontrada em diversos locais, bem como
a variação nos tipos de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Escolares; KIDSCREEN-52; Qualidade de vida.

QUALITY OF LIFE RELATED TO THE HEALTH OF CHILDREN AND
ADOLESCENTS: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF THE USE OF KIDSCREEN-52
ABSTRACT
Objective: to discuss bibliographic data related to health-related quality of life and use of the
KIDSCREEN-52. Methodology: descriptive systematic review, using the PRISMA model.
Results: 10 complete articles were used in the review. Final considerations: The use of the
protocol was found in several places, as well as the variation in the types of research.
KEY WORDS: Schoolchildren; KIDSCREEN-52; Quality of Life.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL USO DE KIDSCREEN52
RESUMEN
Objetivo: discutir datos bibliográficos relacionados con la calidad de vida relacionada con
la salud y el uso de KIDSCREEN-52. Metodología: revisión descriptiva sistemática,
utilizando el modelo PRISMA. Resultados: se utilizaron 10 artículos completos en la revisión.
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Consideraciones finales: El uso del protocolo se encontró en varios lugares, así como la
variación en los tipos de investigación.
PALABRAS CLAVE: Escolares; KIDSCREEN-52; Calidad de Vida.
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PROYECTO DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR DEL
HOSPITAL “EL DIQUE” ESPACIO EDUCATIVO CARDIOVASCULAR RC 33
Silvia Estela Martinez,
Hospital El Dique Ensenada Buenos Aires
Alejandra Coloma,
Hospital El Dique Ensenada Buenos Aires
RESUMEN
La idea surge en una charla en Sala de rehabilitación sin poder trabajar con el movimiento
corporal tras esta situación de confinamiento de los últimos tiempos. De esta manera
comenzamos a interesarnos ante la situación mundial de similares y semejante
características. Notamos que la mayoría de los países observados estaban caracterizados por
la NO presencialidad y la posibilidad de desarrollar un programa virtual incluyente. De esta
manera nos interesó una temática que jamás habíamos pensado hasta el momento ya que
nuestro objetivo era continuar con las acciones en este tema de la Rh. En el caso de nuestro
país y especialmente en Provincia de Buenos Aires está caracterizado, en Salud, por el
abandono de programas hospitalarios para la población que involucra el confinamiento.
PALAVRAS-CHAVE: Salud; Actividad; Programa virtual.
PROJECT FOR THE CARDIOVASCULAR REHABILITATION AREA OF THE “EL
DIQUE” HOSPITAL RC CARDIOVASCULAR EDUCATIONAL SPACE
ABSTRACT
The idea arises in a chat in the Rehabilitation Room without being able to work with body
movement after this situation of confinement from the last few times. In this way we begin to
be interested in the world situation of similar and similar characteristics. We note that most
of the countries observed were characterized by the lack of presence and the possibility of
developing an inclusive virtual program. In this way, we were interested in a theme that we
had already thought of at the time and our objective was to continue with the actions on this
theme of Rh. In the case of our country and especially in the Province of Buenos Aires, it is
characterized, in Health, by the abandonment of hospital programs for the population that
involves confinement.
KEYWORDS: Health; Activity; Virtual program.

PROJETO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL
“EL DIQUE” ESPAÇO EDUCACIONAL CARDIOVASCULAR RC
RESUMO
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A ideia surgiu em um chat na Sala de Reabilitação, onde os pacientes estão a trabalhar a
movimentação corporal após períodos muito longos de internação. Desta forma, começamos
a nos interessar pela situação mundial de características semelhantes. Notamos que a
maioria dos países observados são marcados pela ausência e pela possibilidade de
desenvolver um programa virtual inclusivo. Dessa forma, nos interessamos por um tema que
já havíamos pensado na época e nosso objetivo era dar continuidade às ações sobre esse
tema de Reabilitação. No caso de nosso país e, especialmente, na Província de Buenos Aires,
é característico, na área da Saúde, o abandono de programas hospitalares de população que
envolvam internação.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Atividade; Programa virtual.
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA SOBRE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE34
Luciana Nunes de Sousa,
Universidade Regional do Cariri - URCA
Lis Maria Machado Ribeiro Bezerra,
Universidade Regional do Cariri – URCA
Geysa Cachate Ararújo de Mendonça
Universidade Regional do Cariri - URCA
Hudday Mendes da Silva,
Universidade Regional do Cariri – URCA
RESUMO
Objetivo: relatar a experiência de profissionais de Educação Física no contexto da formação
multiprofissional em saúde. Método: Estudo do tipo relato de experiência no olhar de
residentes em Saúde Coletiva. Resultados: As ações desenvolvidas geraram a integração dos
participantes, e um cuidado colaborativo, multiprofissional e dialogado. Conclusão: As
atividades apresentaram ferramentas na assistência integral à saúde e na produção do
cuidado, fortalecendo o trabalho multiprofissional.
PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária de Saúde; Educação Multiprofissional; Saúde
Pública.
MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN COLLECTIVE HEALTH: EXPERIENCE
REPORT ON THE PERFORMANCE OF PHYSICAL EDUCATION
PROFESSIONALS IN BASIC HEALTH CARE
ABSTRACT
Objective: to report the experience of Physical Education professionals in the context of
multidisciplinary training in health. Method: Study of the experience report type in the eyes
of residents in Public Health. Results: The developed actions generated the integration of the
participants, and a collaborative, multidisciplinary and dialogued care. Conclusion: The
activities presented tools for comprehensive health care and care production, strengthening
multidisciplinary work..
KEY WORDS: Primary Health Care; Multiprofessional Education; Public health

RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL EN SALUD COLECTIVA: INFORME DE
EXPERIENCIA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN SALUD BÁSICA
RESUMEN
34
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Objetivo: dar a conocer la experiencia de los profesionales de la Educación Física en el
contexto de la formación multidisciplinar en salud. Método: Estudio del tipo de relato de
experiencia a ojos de los residentes en Salud Pública. Resultados: Las acciones
desarrolladas generaron la integración de los participantes, y una atención colaborativa,
multidisciplinar y dialogada. Conclusión: Las actividades presentaron herramientas para la
atención y producción integral de la salud, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario.
PALABRAS CLAVE: Atención Primaria de Salud; Educación multiprofesional; Salud pública
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RESPOSTAS DO TREINAMENTO DE MODERADA INTENSIDADE COMBINADO
À HIPÓXIA SOBRE PARÂMETROS DE CARGA INTERNA E SATURAÇÃO DE O2
DE REPOUSO EM CONVALESCENTES DA COVID-19: ESTUDO AEROBICOVID35
Gabriel Peinado Costa,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil
(EEFERP-USP)
Marcela Coffacci de Lima Viliod,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil
(EEFERP-USP)
Alba Camacho-Cardenosa,
Universidad de Nebrija, Madrid, España
Javier Brazo-Sayavera,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Marcelo Papoti,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil
(EEFERP-USP)
Átila Alexandre Trapé,
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil
(EEFERP-USP)
RESUMO
Objetivo: Investigar as respostas do treinamento em bicicleta ergométrica associado à hipóxia
sobre parâmetros de carga interna e na saturação sanguínea de oxigênio (SpO2) de repouso de
pessoas convalescentes da covid-19. Método: Quantificação da carga interna (frequência
cardíaca, percepção subjetiva de esforço e SpO2). Resultados: A SpO2 e os demais parâmetros
foram alterados conforme a exposição à hipóxia. Considerações finais: A SpO2 de repouso
apresentou recuperação apenas no grupo hipóxia.

RESPONSES OF MODERATE INTENSITY COMBINED WITH HYPOXY
TRAINING ON INTERNAL LOAD AND REST O2 SATURATION PARAMETERS
IN PATIENTS RECOVERED FROM COVID-19: AEROBICOVID STUDY
ABSTRACT
Objective: To investigate the responses of exercise bicycle training associated with hypoxia
on internal load parameters and blood oxygen saturation (SpO2) at rest in people recovered
from covid-19. Method: Quantification of internal load (heart rate, perceived exertion, and
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SpO2). Results: SpO2 and other parameters were changed according to exposure to hypoxia.
Final considerations: SpO2 at rest showed recovery only in the hypoxia group.
KEYWORDS: Coronavirus Infections; Exercise; Oxygen.

RESPUESTAS DE INTENSIDAD MODERADA COMBINADAS CON
ENTRENAMIENTO HIPÓXICO SOBRE CARGA INTERNA Y PARÁMETROS DE
SATURACIÓN DE O2 EN REPOSO EN PACIENTES RECUPERADOS DE COVID19: ESTUDIO AEROBICOVID
RESUMEN
Objetivo: Investigar las respuestas del entrenamiento con bicicleta estática asociadas con la
hipoxia sobre los parámetros de carga interna y saturación de oxígeno en la sangre (SpO 2)
en reposo en personas recuperadas del covid-19. Método: Cuantificación de la carga interna
(frecuencia cardíaca, esfuerzo percibido y SpO2). Resultados: la SpO2 y otros parámetros se
modificaron según la exposición a la hipoxia. Consideraciones finales: La SpO 2 en reposo
mostró recuperación solo en el grupo de hipoxia.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio Físico; Infecciones por Coronavirus; Oxígeno.
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A COBERTURA JORNALÍSTICA DAS COPAS DE 2019 NO
GLOBOESPORTE.COM36

Vinicius Augusto do Nascimento Monteiro,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Breno Brey D’auria,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Lucas Barbosa da Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Otávio Bonjiovanne Lourenço,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Silvan Menezes dos Santos,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

RESUMO
O presente estudo visou analisar a cobertura jornalística do grupo Globo sobre as seleções
brasileiras na Copa do mundo de futebol feminino e a Copa américa de futebol masculino,
ambas realizadas no ano de 2019, em períodos concomitantes. Desenvolvemos um estudo de
análise de produto midiático, com abordagem quanti-qualitativa dos dados. Como
ferramenta analítica das notícias, utilizamos a teoria do enquadramento, subsidiada pelo
modelo analítico dos 5 E´s do esporte. A análise midiática realizada dos constructos
noticiosos perpassa por pontos como a data de veiculação, autoria, sexo dos autores e
autoras, fonte de entrevista das notícias e o sexo dessas fontes. Os resultados reforçam a
ideia de que o cenário é tendencioso a dedicar mais espaço jornalístico ao futebol
masculino.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol de mulheres; Enquadramento midiático; Copa do Mundo de
futebol feminino.
THE NEWSPAPER COVERAGE OF THE 2019 CUPS ON GLOBESPORTE.COM
ABSTRACT
The present study aimed to analyze the news coverage of the Globo group on the Brazilian
teams in the women's soccer World Cup and the Men's Soccer America Cup, both held in
2019, in concurrent periods. We developed a media product analysis study, with a qualiquantitative approach to data. We used the framing theory as an analytical tool for the news,
subsidized by the analytical model of the 5 E's of sport. The media analysis carried out on the
news constructs goes through points such as the broadcast date, authorship, sex of the
authors, source of the news interview and the sex of these sources. The results reinforce the
idea that the scenario is biased towards dedicating more journalistic space to men's football.
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KEYWORDS: Women's soccer; Media framework; Women's Soccer World Cup.
LA COBERTURA PERIÓDICA DE LAS COPAS DE 2019 EN
GLOBOESPORTE.COM
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la cobertura informativa del grupo Globo
sobre las selecciones brasileñas en el Mundial de fútbol femenino y la Copa América de
fútbol masculina, ambas realizadas en 2019, en periodos concurrentes. Desarrollamos un
estudio de análisis de productos mediáticos, con un enfoque cuantitativo y cualitativo de los
datos. Como herramienta analítica de las noticias, utilizamos la teoría del encuadre,
subvencionada por el modelo analítico de las 5 E´s del deporte. El análisis mediático
realizado sobre los constructos informativos pasa por puntos como la fecha de emisión, la
autoría, el sexo de los autores y autoras, la fuente de la entrevista informativa y el sexo de
estas fuentes. Los resultados refuerzan la idea de que el escenario está sesgado a dedicar
más espacio periodístico al fútbol masculino.
PALABRAS CLAVES: Fútbol de mujeres; Encuadre de medios; Copa Mundial de Fútbol
Femenino.
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A ESTANDARDIZAÇÃO DA DANÇA NO DANÇA DOS FAMOSOS: CAMINHOS
PARA A PSEUDOFORMAÇÃO37
Kesi Line de Morais,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)
Luís César de Souza,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
RESUMO
O presente trabalho buscou identificar os elementos da indústria cultural presentes no
quadro Dança dos Famosos e apresentar a forma que ele participa do processo da
pseudoformação. Foi realizada uma análise geral do quadro, seguida da observação
sistemática de algumas de suas edições. Para a análise dos dados foi utilizado o método
empírico sociológico de produtos intelectuais. O embasamento teórico foi oriundo de estudos
da Teoria Crítica frankfurtiana. As análises e reflexões sobre o quadro mostraram que na
sociedade administrada, a dança aparece de forma estandardizada.
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Indústria Cultural; Dança dos Famosos; Pseudoformação.
THE STANDARDIZATION OF DANCE IN THE DANCE OF THE FAMOUS: PATHS
TO HALF EDUCATION
ABSTRACT
The current work sought to identify the elements concerning the cultural industry which are
present in the TV show Dance of the Famous and it shows the way in which it participates in
the half education process. A general analysis of the table was carried out, followed by the
systematic observation of some of its seasons. For data analysis, the empirical sociological
method of intellectual products was used. The theoretical basis came from studies about
Frankfurt Critical Theory. The analyzes and reflections on the TV show depicted that in
administered society dance appears in a standardized way.
KEYWORDS: Dance; Cultural Industry; Dance of the Famous; Half Education

LA ESTANDARIZACIÓN DE LA DANZA EN LA DANZA DE LOS FAMOSOS:
CAMINOS HACIA LA PSEUDOFORMACIÓN
RESUMEN
El presente trabajo buscó identificar los elementos de la industria cultural presentes en el
cuadro Dança dos Famousos y presentar la forma en que participa en el proceso de pseudoformación. Se realizó un análisis general de la tabla, seguido de la observación sistemática
de algunas de sus ediciones. Para el análisis de datos se utilizó el método sociológico
37

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
72

empírico de productos intelectuales. La base teórica provino de estudios de la Teoría Crítica
de Frankfurt. El análisis y las reflexiones sobre la imagen mostraron que en la sociedad
administrada, la danza aparece de forma estandarizada.
PALABRAS CLAVES: Danza; Industria cultural; Danza famosa; Pseudoformación.
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AS DEMANDAS TURÍSTICAS DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 SOB A
PERSPECTIVA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO38

Eduardo Gabriel Sebastiany,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Alessandra Fernandes Feltes,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Dienifer Letícia de Freitas Rodrigues,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Gustavo Roese Sanfelice,
Universidade Feevale (FEEVALE)

RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar a cobertura do jornal Folha de São Paulo durante os
Jogos Rio/2016 quanto às demandas turísticas. Configura-se uma pesquisa
descritiva/quantitativa/qualitativa. A partir da análise de conteúdo de Bardin (2016) obtevese quatro categorias (Espaço urbano; Cultura; Projetos culturais e Infraestrutura turística) e
verificou-se um discurso heterogêneo que evidenciava em diversos aspectos a capacidade
brasileira de receber e acolher os visitantes deste megaevento.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Olímpicos; Megaevento esportivo; Rio 2016.
THE TOURIST DEMANDS OF THE RIO 2016 OLYMPIC GAMES FROM THE
PERSPECTIVE OF THE FOLHA DE SÃO PAULO NEWSPAPER
ABSTRACT
This study aims to analyze the Folha de São Paulo coverage during the Jogos Rio/2016
regarding meeting the tourist demands of this event. A descriptive/quantitative/qualitative
research is set up. Based on Bardin's content analysis (2016), four categories were obtained
(Urban space; Culture; Cultural projects, and Tourism infrastructure) and there was a
heterogeneous discourse that evidenced in several aspects the Brazilian capacity to receive
and welcome visitors to this mega event.
KEYWORDS: Olympic Games; Sports mega event; Rio 2016.

LAS DEMANDAS TURÍSTICAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016 BAJO LA
PERSPECTIVA DEL PERIÓDICO FOLHA DE SÃO PAULO
RESUMEN
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El objetivo de este estudio es analizar la cobertura del diario F. de São Paulo nos Juegos
Río/2016
sobre
las
demandas
turísticas.
És
una
investigación
descriptiva/cuantitativa/cualitativa. Con base en el análisis de contenido de Bardin (2016), se
obtuvieron cuatro categorías(Espacio urbano;Cultura;Proyectos culturales e Infraestructura
turística) y se verificó un discurso heterogéneo que evidenciaba en varios aspectos la
capacidad brasileña para recibir y acoger los visitantes de este megaevento.
PALABRAS CLAVE: Juegos Olímpicos; Megaevento deportivo; Río 2016.
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BNCC DO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES A CERCA DA MÍDIA E TECNOLOGIA39
Nathalia Dória Oliveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Allyson Carvalho de Araújo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO
O objetivo foi analisar a temática da mídia e tecnologia apresentada na Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio. A partir da pesquisa exploratória documental
qualitativa da BNCC, fizemos o tratamento dos dados no software IRAMUTEQ sob o método
de classificação hierárquica descendente e análise de conteúdo. Assim, observamos que as
classes/categorias dialogam de forma próxima com tecnologia e mídia no universo juvenil,
contudo os conceitos e objetivos são escassos e confusos no documento.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Tecnologia; Currículo.
HIGH SCHOOL BNCC: REFLECTIONS ABOUT MEDIA AND TECHNOLOGY
ABSTRACT
The objective was to analyze theme of media and technology presented in the Base National
Curriculum of High School. From the qualitative exploratory documentary research of
BNCC, we made the treatment data in the software IRAMUTEQ under the method of
descending hierarchical classification and content analysis. Thus, we observe that the
classes/categories dialog closely with technology and media in the youth universe, however
the concepts and objectives are scarce and confused in the document.
KEYWORDS: media; technology; curriculum.

BNCC EL ESCUELA SECUNDARIA: REFLEXIÓN SOBRE MEDIOS Y
TECNOLOGÍA
RESUMEN
El objetivo fue analizar tema de medios y tecnología presentado en Base Nacional Común
Currículo de escuela secundaria. A partir investigación documental exploratoria cualitativa
de BNCC, realizamos el tratamiento datos en software IRAMUTEQ bajo método clasificación
jerárquica descendente y análisis de contenido. Así, observamos que las clases/categorías
dialogan estrechamente con tecnología y medios en universo juvenil, sin embargo los
conceptos y objetivos son escasos y confusos en documento.
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CINEMA E EDUCAÇÃO FÍSICA: TENDÊNCIAS E PADRÕES NO
CONBRACE/CONICE40
Jéssica Barbosa de Lima
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Jhony Weverson Rocha Coelho
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Marcelo Borges Rocha
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET)
RESUMO
Neste estudo foi realizada uma revisão sistemática para analisar a interface Educação Física
(EF) e Cinema no CONBRACE/CONICE. Os resultados indicaram uma crescente na
produção, com presença de estudos em diferentes Grupos de Trabalho. A temática tem sido
abordada na EF escolar e na formação de docente. Concluiu-se que a produção acadêmica,
no evento, vem se mostrando promissora para reflexões sobre EF e cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Educação Física
CINEMA AND PHYSICAL EDUCATION: TRENDS AND STANDARDS IN THE
CONBRACE/CONICE
ABSTRACT
In this study, a systematic review was carried out to analyze the Physical Education (PE) and
Cinema interface in CONBRACE/CONICE. The results indicated an increase in production,
with the presence of studies in different Work Groups. The theme has been addressed in
school PE and in teacher training. It was concluded that academic production, at the event,
has shown itself to be promising for reflections on PE and cinema.
KEYWORDS: Cinema; Physical Education
CINE Y EDUCACIÓN FÍSICA: TENDENCIAS Y ESTÁNDARES EN EL
CONBRACE/CONICE
RESUMEN
En este estudio se realizó una revisión sistemática para analizar la interfaz Educación Física
(EF) y Cine en CONBRACE/CONICE. Los resultados indicaron un incremento en la
producción, con presencia de estudios en diferentes Grupos de Trabajo. El tema se ha
abordado en la educación física escolar y en la formación del profesorado. Se concluyó que
40
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la producción académica, en el evento, se ha mostrado prometedora para las reflexiones
sobre la EF y el cine.
PALABRAS CLAVES: Cine; Educación Física
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COMUNICAÇÃO E DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE A
PRODUÇÃO CIENTÍFICA41
Antonio Luis Fermino,
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
André Marsiglia Quaranta,
Instituto Federal Catarinense (IFC)
Silvan Menezes dos Santos,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo de compreender como o campo acadêmico-científico
brasileiro tem se debruçado sobre o fenômeno da deficiência na sua relação com a
comunicação. Para o desenvolvimento do trabalho investigativo realizamos uma revisão
sistemática inspirada em procedimentos do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses tendo como recorte temporal os estudos dos últimos 30 anos (1990-2021).
Esta pesquisa permitiu identificar o processo histórico da produção sobre comunicação e
deficiência e acompanhar a multiplicidade de periódicos, a concentração regional das
principais pesquisadoras, os tipos de deficiência, áreas e temas de estudo.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; deficiência; revisão sistemática.
COMMUNICATION AND DISABILITY: A PRELIMINARY ANALYSIS OF
SCIENTIFIC PRODUCTION
ABSTRACT
This work aimed to understand how the Brazilian academic-scientific field has focused on the
phenomenon of disability in its relationship with communication. For the development of the
investigative work, we carried out a systematic review inspired by the procedures of the
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, having as time frame
the studies of the last 30 years (1990-2021). This research allowed us to identify the historical
process of production on communication and disability and to monitor the multiplicity of
journals, the regional concentration of the main researchers, the types of disability, areas and
themes of study.
KEYWORDS: communication; disability; systematic review.

COMUNICACIÓN Y DEFICIENCIA: UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
RESUMEN
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Este trabajo tuvo como objetivo comprender cómo el campo académico-científico brasileño
se ha enfocado en el fenómeno de la discapacidad en su relación con la comunicación. Para
el desarrollo del trabajo investigativo se realizó una revisión sistemática inspirada en los
procedimientos de los Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,
teniendo como marco temporal los estudios de los últimos 30 años (1990 a 2021). Esta
investigación permitió identificar el proceso histórico de producción sobre comunicación y
discapacidad y monitorear la multiplicidad de revistas, la concentración regional de los
principales investigadores, los tipos de discapacidad, áreas y temas de estudio.
PALABRAS CLAVES: comunicación; discapacidad; revisión sistemática.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
81

CORPO FEMININO, EDUCAÇÃO FÍSICA E MÍDIA: A PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO NO GTT COMUNICAÇÃO E MÍDIA DO CONBRACE42
Luiza Pizolati Marcelino,
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Bruna Carolini De Bona,
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo analisar as produções do GTT Comunicação e Mídia do
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), sobre o tema representações do corpo
feminino, mídia e Educação Física, entre os anos de 2007 e 2017. A pesquisa conclui que
foram poucos estudos abordando esse tema. Sugere-se a ampliação de investigações para
que possamos superar a atual concepção de representação do corpo feminino para o campo
do bacharelado em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Mídia; Educação Física.
MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHAT BODY IS THAT, WHICH IS NOT
MINE? SCIENTIFIC PRODUCTION ON FEMININE BODY, PHYSICAL
EDUCATION AND MEDIA
ABSTRACT
This article has as aim at analyzing Productions by the Grupo de Trabalho Temático
Comunicação e Mídia (GTT2) do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) on
the theme representations about feminine body, media, and Physical Education. Thereunto,
event proceedings from 2007 and 2017 were accessed. The research concludes that a little
Productions approached this theme. Enlarging investigations is suggested to enable the
overcome of the current conception of representation of the feminine body and its involvement
in the bachelor's degree in Physical Education.
KEYWORDS: Body; Media; Physical Education.

ESPEJITO, ESPEJITO EN LA PARED, DIME UNA COSA, ¿QUÉ CUERPO ES ESE,
QUE NO ES EL MÍO?
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE CUERPO FEMENINO, EDUCACIÓN FÍSICA
Y MEDIA
RESUMEN
Este artículo tiene el objetivo de analizar producciones del Grupo de Trabalho Temático
Comunicação e Mídia (GTT2) do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE),
42
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sobre el tema representaciones del cuerpo femenino, media y Educación Física. Para ello, las
actas de los eventos entre los años de 2007 y 2017 fueron accedidas. La investigación
concluye que son pocas las producciones que enfocan ese tema. Se sugiere la ampliación de
investigaciones para que se pueda superar la actual concepción de representaciones del
cuerpo femenino y de sus implicaciones para el campo del Bachillerato en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; Media; Educación Física.
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DECOLONIALIDADE E PÓS-HUMANISMO NA (MÍDIA) EDUCAÇÃO:
MAPEANDO SONS, CORPOS E TECNOLOGIAS NA ESCOLA 43
Lyana Virgínia Thédiga de Miranda,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
O texto apresenta uma Sequência Didática de Investigação (SDI) mídia-educativa e como ela
pode se valer da decolonialidade e do pós-humanismo na escola. Em uma abordagem
etnográfica, o resultado mapeia os emaranhamentos na SDI e conclui apontando o corpo e a
habilidade de resposta como horizontes para a ME.
PALAVRAS-CHAVE: decolonialidade; pós-humanismo; mídia-educação; corpo
DECOLONIAL AND POSTHUMAN TURN IN (MEDIA) EDUCATION: MAPPING
SOUNDS, BODIES AND TECNOLOGIES ON SCHOOL
ABSTRACT
This paper presents a media educative didactics inquire sequence and how the decolonial and
posthuman turn can enable it on school. Through an ethnographic-based method the
entanglement is highlighted such a result and body and response-ability are promulgated as a
horizon from media education.
KEYWORDS: decolonialism; posthuman; media education; body

EL GIRO DECOLONIAL Y POSTHUMANO EN LA EDUCACION (MEDIATICA):
MAPEO DE SONIDOS, CUERPOS Y TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA
RESUMEN
Este artículo mapea el entrelazamiento en una didáctica educativa mediática que indaga en
la secuencia basada en el método etnografico y cómo el giro decolonial y posthumano puede
habilitarlo en la escuela. El resultado promulga cuerpo y capacidad de respuesta como
horizontes desde la educación mediática.
PALABRAS CLAVES: giro decolonial; posthumano; educación mediática; cuerpo

43

O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa Pós-Doutorado Nota 10 da Faperj.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
84

DEVERIAM OS ROBÔS SUBSTITUIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA?44
Gilson Cruz Junior,
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
RESUMO
Este ensaio teórico discute as interfaces da Educação Física com o fenômeno da inteligência
artificial, problematizando tendências e cenários delineados para a atuação dos profissionais
da área.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inteligência artificial; Tecnologias digitais;
Educação.
SHOULD ROBOTS REPLACE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS?
ABSTRACT
This theoretical essay discusses the interfaces of Physical Education with the phenomenon of
artificial intelligence, problematizing the trends and scenarios outlined for the work of
professionals in the area.
KEYWORDS: PE; Artificial intelligence; Digital technologies; Education.

¿DEBEN LOS ROBOTS REEMPLAZAR A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA?
RESUMEN
Este ensayo teórico discute las interfaces de la Educación Física con el fenómeno de la
inteligencia artificial, problematizando las tendencias y escenarios trazados para el trabajo
de los profesionales del área.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Inteligencia artificial; Tecnologías digitales;
educación.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O TEMA SAÚDE: UMA CONSTRUÇÃO DE
MATERIAL (PARA)DIDÁTICO DIGITAL45
Sérgio Melo da Cunha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Allyson Carvalho de Araújo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
O estudo tem o objetivo de relatar e discutir a experiência da construção de material
(para)didático para o ensino da EF escolar com ênfase na transversalidade do tema saúde
nas unidades temáticas. O MADDI é composto por 8 histórias que se apropriam das
multilinguagens para cumprir tal objetivo. Trazemos a importância tanto da pertinência da
construção, como dos aspectos oriundos do processo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; saúde; material didático.
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH TEACHING: A
CONSTRUCTION OF DIGITAL (PARA)DIDATIC MATERIAL
ABSTRACT
The study aims to report and discuss the experience of the construction of (para)didactic
material for the teaching of school PE with an emphasis on the transversality of the health
theme in the thematic units. The MADDI consists of 8 stories that take advantage of
multilingual to fulfill this objective. We bring the importance of both the pertinence of the
construction and the aspects arising from the process.
KEYWORDS: Physical Education; health; didatic material.
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y ENSEÑANZA DE LA SALUD: UNA
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DIGITAL (PARA)DIDÁTICO
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo informar y discutir la experiencia de la construcción de
material (para)didáctico para la enseñanza de la EF escolar con énfasis en la
transversalidad del tema salud en las unidades temáticas. El MADDI consta de 8 historias
que aprovechan el multilingüismo para cumplir este objetivo. Aportamos la importancia
tanto de la pertinencia de la construcción como de los aspectos derivados del proceso.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; salud; material didático.
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FLASH MOB "SAI DO CELULAR": UMA EXPERIÊNCIA DE CONEXÃO E
AÇÃO46
Danuza Rodrigues de Araújo,
Secretaria Estadual de Educação (SEDUC)
RESUMO

As conexões e caminhos para a construção deste relato de experiência se apresenta como
analise do processo de criação, pesquisa e ação, do flashmob e do impacto desta produção
cênica no espaço e nas pessoas através da plasticidade da dança e sua potência estética,
poética e cênica. Busca-se um olhar para as reverberações nos estudantes e a intenção de
propiciar um diálogo com as mídias digitais, as novas tecnologias móveis, como o celular, e
o universo virtual de relações que elas criam.
PALAVRAS-CHAVE: Flashmob; dança; conexões.
FLASH MOB "GET OUT OF THE PHONE": AN ACTION AND CONNECTION
EXPERIENCE.
ABSTRACT
The connections and paths for the construction of this experience report is presented as an
analysis of the process of creation, research and action, the flashmob and the impact of this
scenic production on space and people through the plasticity of dance and its aesthetic, poetic
and scenic power. It seeks to look at the reverberations in students and the intention of
providing a dialogue with digital media, new mobile technologies, such as cell phones, and
the virtual universe of relationships they create.
KEYWORDS: Flashmob; dance; connections.

FLASH MOB "SALGA DEL MÓVIL": UNA EXPERIENCIA DE CONEXIÓN Y
ACCIÓN.
RESUMEN
Las conexiones y caminos para la construcción de este relato de experiencia se presenta
como un análisis del proceso de creación, investigación y acción, el flashmob y el impacto de
esta producción escénica en el espacio y las personas a través de la plasticidad de la danza y
su estética, poética y poder escénico. Busca mirar las reverberaciones en los estudiantes y la
intención de brindar un diálogo con los medios digitales, las nuevas tecnologías móviles,
como los teléfonos celulares, y el universo virtual de relaciones que crean.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA DIGITAL: ANÁLISE
DOCUMENTAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UFS47
Rodrigo de Souza Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Cristiano Mezzaroba,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a formação do sujeito-aluno para a cultura digital
a partir do curso de licenciatura em Educação Física da UFS. A pesquisa se caracterizou em
uma abordagem qualitativa de cunho exploratório e documental. Os resultados apontam que
o curso, nas entrelinhas do seu projeto político pedagógico, objetiva uma formação de
professores de Educação Física críticos e conscientes do seu papel como educadores imersos
em uma cultura midiática em relação às questões específicas que envolvem a cultura
corporal de movimento.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Digital; Formação; Educação Física.
TEACHER TRAINING AND DIGITAL CULTURE: DOCUMENTAL ANALYSIS OF
THE LICENSING COURSE IN PHYSICAL EDUCATION AT UFS
ABSTRACT
This work aims to analyze the formation of the student-subject for digital culture from the
Licensure Course in Physical Education at UFS. The research was characterized by an
exploratory and documentary qualitative approach. The results show that the course, between
the lines of its political and pedagogical project, aims at training Physical Education
teachers who are critical and aware of their role as educators immersed in a media culture.
KEYWORDS: Digital Culture; Formation; Physical Education.

FORMACIÓN DOCENTE Y CULTURA DIGITAL: ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL
CURSO DE LICENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN UFS
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar la formación del sujeto-alumno de cultura digital
de la Licenciatura en Educación Física de la UFS. La investigación se caracterizó por un
enfoque cualitativo exploratorio y documental. Los resultados muestran que el curso, entre
las líneas de su proyecto político y pedagógico, tiene como objetivo formar docentes de
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Educación Física críticos y conscientes de su papel como educadores inmersos en una
cultura mediática.
PALABRAS CLAVES: Cultura digital; Formación; Educación Física.
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“INFELIZMENTE EXISTE ESSE MOVIMENTO FEMINISTA”: GÊNERO E
SEXUALIDADE EM CASOS NOTICIADOS DO QUADRADO MÁGICO DO
FUTEBOL BRASILEIRO48
Emilio Ben Barreto Freire,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Lauryn Nunes de Quadros,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
Quando se trata de gênero e sexualidade no campo esportivo, há uma tendência a olhar para
pessoas diretamente ligadas ao universo LGBTQIAP+. O presente trabalho analisou
discursos sobre gênero e sexualidade em casos noticiados dos jogadores que compuseram o
chamado “quadrado mágico” do futebol brasileiro. A inspiração metodológica foi a análise
de discurso e para buscar as notícias foi utilizado apelidos e o termo “mulher”. Conclui-se
que as categorias aparecem e seguem a heteronormatividade.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Sexualidade; Futebol; quadrado mágico.
“UNFORTUNATELY THIS FEMINIST MOVEMENT EXISTS.”: GENDER AND
SEXUALITY IN NEWS CASES ABOUT THE BRAZILIAN FOOTBALL MAGIC
SQUARE
ABSTRACT
When approaching gender and sexuality in sports, there is a tendency to only look at people
directly linked to the LGBTQIAP+ universe. The present study analyses discourse about
gender and sexuality in news cases of the players in the Brazilian football magic square.
Discourse analysis was used as methodological inspiration and to search for the news
nicknames and the term “woman” was used. We conclude that the categories appear and
follow heteronormativity
KEYWORDS: Gender; Sexuality; football; magic square.
“DESAFORTUNADA QUE EXISTE MOVIMIENTO FEMINISTA”: GÉNERO Y
SEXUALIDAD EN CASOS NOTICIAS DEL CUADRADO MÁGICO DEL FÚTBOL
BRASILEÑO.
RESUMEN
Cuando se trata de género y sexualidad en el campo deportivo, existe una tendencia a mirar
a las personas directamente conectadas al universo LGBTQIAP +. El presente trabajo
48
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analizó discursos sobre género y sexualidad en casos denunciados de los jugadores que
componían el llamado "cuadrado mágico" del fútbol brasileño. La inspiración metodológica
fue el análisis del discurso y se utilizaron apodos y el término “mujer” para la búsqueda de
noticias. Se concluye que las categorías aparecen y siguen la heteronormatividad.
PALABRAS CLAVES: Género; Sexualidad; Fútbol; Cuadrado mágico.
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MÍDIA-EDUCAÇÃO EM PAUTA: POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR49
Thiago Vieira Machado,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Sérgio Dorenski Dantas Ribeiro,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Carlos Alexandre Andrade dos Santos,
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC/SE)
Mateus Henrique Silva Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Rodrigo de Souza Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Mário Jorge Oliveira Silva,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Este estudo analisa a contribuição do seminário “Educação Física e Escola: Diálogos e
perspectivas” para formação de licenciandos em Educação Física da Universidade Federal
de Sergipe. Utilizando a mídia-educação, refere-se a um trabalho qualitativo, considerando
um método que abrange a lógica de planejamento, levantamento das informações e análise
de dados. Foram nítidas as contribuições: valorização do processo comunicativo, a
criatividade como processo e a formação crítica como base fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: mídia-educação; formação acadêmica; educação física
MEDIA-EDUCATION IN AGENDA: POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES IN
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study analyzes the contribution of the seminar "Physical Education and School:
Dialogues and perspectives" for the training of undergraduate students in Physical Education
at the Federal University of Sergipe. Using media-education, it refers to a qualitative work,
considering a method that encompasses the logic of planning, information gathering and data
analysis. The contributions were clear: valuing the communicative process, creativity as a
process and critical training as a fundamental basis.
KEYWORDS: media-education; academic education; physical education

MEDIAEDUCACIÓN EN LA AGENDA: POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS EN
LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
49
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RESUMEN
Este estudio analiza el aporte del seminario "Educación Física y Escuela: Diálogos y
perspectivas" para la formación de estudiantes de pregrado en Educación Física de la
Universidad Federal de Sergipe. Utilizando educación en medios, se refiere a un trabajo
cualitativo, considerando un método que engloba la lógica de planificación, recolección de
información y análisis de datos. Los aportes fueron claros: valorar el proceso comunicativo,
la creatividad como proceso y la formación crítica como base fundamental.
PALABRAS CLAVES: educación en medios; formación acadêmica; educación física
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MÍDIAS E AÇÕES DE DISCENTES E DOCENTES DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UFMG NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-1950
Virgínia Fernanda Alves,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Maria Cristina Rosa,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO
Este estudo objetivou compreender ações de docentes e discentes dos cursos de Educação
Física da UFMG, durante a pandemia. Foram analisadas reportagens veiculadas nas
webpages da UFMG e da EEFFTO, de março/20 a março/21. Identificou-se ações do ensino,
pesquisa e extensão que utilizaram recursos tecnológicos na retomada e realização das
atividades e que têm se mostrado eficientes, no que tange à continuidade de estudos e a
prática corporal da comunidade acadêmica.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade remota emergencial; Prática multidisciplinar; Comunicação.
MEDIA AND ACTIONS OF STUDENTS AND PROFESSORS OF THE PHYSICAL
EDUCATION COURSES OF UFMG IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
PANDEMIC
ABSTRACT
This study aimed to understand the actions of professors and students of physical education
courses at UFMG during the pandemic. Reports published on the UFMG and EEFFTO
webpages from March/20 to March/21 were analyzed. It was identified actions of teaching,
research and extension actions that used technological resources in the resumption and
execution of activities and that have proved to be efficient, with regard to the continuity of
studies and the body practice of the academic community.
KEYWORDS: Emergency remote activity; Multidisciplinary practice; Communication.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE LOS ALUMNOS Y
PROFESORES DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UFMG EN EL
CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
RESUMEN
Este estudio prentendió comprender acciones de profesores y estudiantes de cursos de
Educación Física en la UFMG durante la pandemia. Se analizaron informes publicados en
las páginas web de UFMG y EEFFTO, desde mar/20 y mar/2021. Se identificaron acciones
50
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de docencia, investigación y extensión que utilizaron recursos tecnológicos en la reanudación
e implementación de actividades que han demostrado ser eficientes, en cuanto la continuidad
de estudios y práctica corporal de la comunidad académica.
PALABRAS CLAVE: Actividad de emergencia a distancia; Práctica multidisciplinar;
Comunicación.
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O DISCURSO #FECHAABOCA NO INSTAGRAM: A BATALHA CONTRA SI PELO
CORPO MAGRO51
Denise Fick Alves,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Leonardo Silva de Lima,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Raquel da Silveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mauro Myskiw,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Analisamos as condições de possibilidades de existência e de circulação do discurso
#fechaaboca na rede social Instagram. Realizamos um exercício de análise de discursos de
informações de perfis e de conversas com 11 interlocutoras que utilizaram a hasgtag.
Concluímos que o efeito de verdade desse discurso passa pela dramatização da batalha
contra si, como estratégia de saber-poder em rede, que coloca como norma o sofrimento
individual na conquista do corpo magro.
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Corpo; Redes Sociais.
THE #CLOSEYOURMOUTH DISCOURSE ON INSTAGRAM: THE BATTLE
AGAINST YOU FOR THE SLIM BODY
We analyzed the conditions of existence and circulation possibilities of #closeyourmouth
discourse in the Instagram social network. We carried out an exercise of analyzing speeches
of information from profiles and conversations with 11 interlocutors who used the hashtag.
We conclude that the truth effect of this discourse involves the dramatization of the battle
against itself, as a strategy of knowledge-power in a network, which sets individual suffering
as the norm in the conquest of a thin body.
KEYWORDS: Discourse; Social network; Body.

EL DISCURSO #CIERRALABOCA EN INSTAGRAM: LA BATALLA CONTRA
USTED POR EL CUERPO DELGADO
Analizamos las condiciones de existencia y posibilidades de circulación del discurso
#cierralaboca en la red social Instagram. Realizamos un ejercicio de análisis de discursos de
información de perfiles y conversaciones con 11 interlocutores que utilizaron el hashtag.
Concluimos que el efecto de verdad de este discurso pasa por la dramatización de la batalla
contra sí mismo, como estrategia de conocimiento-poder en red, que sitúa el sufrimiento
individual como norma en la conquista de un cuerpo delgado.
PALABRAS CLAVES: Discurso; Red social; Cuerpo.
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O PODCAST COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PREVQUEDAS DURANTE A PANDEMIA52
Maria Fernanda da Silva de Carvalho Moreira,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Pablo Augusto Garcia Agostinho,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Carolina Palma Medeiros,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Edmundo de Drummond Alves Junior,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
RESUMO
O estudo visa relatar os meios de atuação do Programa Prev-Quedas durante o ano de 2020
devido à pandemia. Através da aplicação de um questionário, identificamos a possibilidade
de fazer um podcast dando continuidade ao trabalho que era realizado no presencial e dando
suporte ao público alvo de adultos e idosos. Entre desafios e limitações encontrados, o
podcast tornou-se uma importante ferramenta pedagógica, compartilhando conhecimento de
Promoção da Saúde e proporcionando a inclusão digital.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital; podcast; promoção da saúde.
PODCAST AS A PEDAGOGICAL TOOL OF THE PREV-QUEDAS PROGRAM
DURING PANDEMIC
ABSTRACT
The study aims to report the means of action of the Prev-Quedas Program during the year
2020 due to the pandemic. Through the application of a questionnaire, the possibility of
making a podcast was identified, continuing the work that was carried out in person and
supporting its target audience of adults and the elderly. Among the challenges and limitations
encountered, the podcast has become an important educational tool, sharing knowledge of
Health Promotion and providing digital inclusion.
KEYWORDS: digital inclusion; podcast; health promotion.

PODCAST COMO UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DEL PROGRAMA PREVQUEDAS DURANTE LA PANDEMIA
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo reportar las vías de acción del Programa Prev-Quedas
durante el año 2020 debido a la pandemia. Mediante un cuestionario, se identificó la
posibilidad de realizar un podcast, dando continuidad al trabajo que se realizaba de manera
presencial y apoyando a su público objetivo de adultos y ancianos. Entre los desafíos
encontrados, el podcast fue una importante herramienta educativa, que comparte
conocimientos sobre Promoción de la Salud y brinda la inclusión digital.
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O SMARTPHONE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLA53
Fábio Souza de Oliveira,
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
RESUMO
Este estudo teve por objetivo investigar como o celular pode ser utilizado no contexto das
aulas de educação física escolar em uma escola básica do interior da bahia utilizando
abordagem qualitativo-exploratória. Verificou-se que o celular se apresenta como uma
potente aliada para propostas formativas numa perspectiva mídia-educativa na educação
física.
PALAVRAS-CHAVE: Smartphone; Educação Física; Mídia-Educação.
SMARTPHONE AS A TEACHING AND LEARNING INSTRUMENT IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study was purposed to investigate how the cell phone can be used in the context of school
physical education classes in a basic school in the interior of bahia using a qualitativeexploratory approach. It was verified that the cell phone presents itself as a powerful ally for
training proposals in a media-educational perspective in physical education.
KEYWORDS: Smartphone; PE; Media-Education.

EL SMARTPHONE COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Este estudio tiene el propósito de investigar cómo se puede utilizar el teléfono celular en el
contexto de las clases de educación física escolar en una escuela básica en el interior de
bahia utilizando un enfoque cualitativo-exploratorio. Se verificó que el celular se presenta
como un poderoso aliado para las propuestas de formación en una perspectiva medioeducativa en educación física.
PALABRAS CLAVES: Smartphone; Educación Física; Educación en medios.
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O TEMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DIÁLOGOS ENTRE
INTENÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLOGIA54
Sérgio Melo da Cunha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Laura Viana Fernandes,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Lucas Rafael Pacheco de Melo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Fábio Batista da Fonseca,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Nathalia Dória Oliveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Allyson Carvalho de Araújo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Este estudo busca analisar as formas de abordagem da temática saúde pelos docentes da
rede pública do município do Natal/RN baseada no uso dos recursos tecnológicos. Para isso,
38 profissionais responderam um questionário online estruturado. Diante das achados
percebemos que o professorado vê relevância na temática e entende que o uso das
tecnologias auxilia no engajamento e aprendizagem dos estudantes. No entanto, faz-se
necessário aprofundamento qualitativo nos resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Saúde; Tecnologias.
THE HEALTH THEME IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: DIALOGUES
BETWEEN PEDAGOGICAL INTENTIONS AND TECHNOLOGY
ABSTRACT
This study seeks to analyze the ways of approaching the health theme by public school
teachers in the city of Natal/RN based on the use of technological resources. For this, 38
professionals answered a structured online questionnaire. In view of the findings, we realize
that the professors see relevance in the theme and understand that the use of technologies
helps in the engagement and learning of students. However, a qualitative deepening of the
results obtained is necessary.
KEYWORDS: School Physical Education; Health; Technology.

EL TEMA DE LA SALUD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: DIÁLOGOS
ENTRE INTENCIONES PEDAGÓGICAS Y TECNOLOGÍA
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RESUMEN
Este estudio busca analizar las formas de abordar el tema de la salud por parte de los
docentes de escuelas públicas de la ciudad de Natal/RN a partir del uso de recursos
tecnológicos. Para ello, 38 profesionales respondieron un cuestionario online estructurado. A
la vista de los hallazgos, nos damos cuenta de que los profesores ven relevancia en el tema y
comprenden que el uso de tecnologías ayuda en el compromiso y aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo, es necesaria una profundización cualitativa de los resultados
obtenidos.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Salud; Tecnología.
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OS JOGOS ELETRÔNICOS E SUAS RELAÇÕES COM A
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO55
Tales Fidelis Falque Vieira,
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
Cristiane Rezende Silva,
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
RESUMO
Nesse trabalho, objetivamos discutir e analisar o modelo adotado pelo Estado de Minas
Gerais, durante a pandemia de Covid-19 com o ensino remoto, com enfoque no Plano de
Estudo Tutorado (PET) de Educação Física, frente ao conteúdo Jogos Eletrônicos, a partir
da análise de conteúdo. Como resultado, observamos que o conteúdo foi trabalhado
superficialmente e somente dialogando com o sedentarismo e qualidade de vida, diminuindo
as possibilidades de ensino com, sobre e através do jogo eletrônico.
PALAVRAS-CHAVE: Jogo Eletrônico; Plano de Estudo Tutorado; Educação Física.
ELECTRONIC GAMES AND THEIR RELATIONSHIP WITH
PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE TEACHING
ABSTRACT
In this work, we aim to discuss and analyze the model adopted by the State of Minas Gerais,
during the Covid-19 pandemic with remote learning, focusing on the Tutored Study Plan
(PET) of Physical Education, against the content of Electronic Games, from of content
analysis. As a result, we observed that the content was superficially worked and only
dialoguing with sedentary lifestyle and quality of life, reducing the possibilities of teaching
with, on and through electronic games.
KEYWORDS: Electronic Games; Tutored Study Plan (PET); Education Physics.

JUEGOS ELECTRÓNICOS Y SU RELACIÓN CON
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
RESUMEN
En este trabajo, pretendemos discutir y analizar el modelo adoptado por el Estado de Minas
Gerais, durante la pandemia Covid-19 con aprendizaje remoto, enfocándonos en el Plan de
Estudios Tutorados (PET) de Educación Física, frente al contenido de Juegos Electrónicos,
desde el análisis de contenido. Como resultado, observamos que el contenido se trabajaba
superficialmente y solo dialogaba con el sedentarismo y la calidad de vida, reduciendo las
posibilidades de enseñar con, sobre y a través de juegos electrónicos.
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PALABRAS CLAVES: Juegos electrónicos; Plan de estudio tutelado (PET); Educación
Física.
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O ACIONAMENTO
COMUNICATIVO56
Carlos Alexandre Andrade dos Santos
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC/SE)
Marcio Romeu Ribas de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO

Está pesquisa analisa o processo comunicativo da pessoa com deficiência intelectual, no
contexto das práticas esportivas, a partir da mídia-educação. Refere-se a um estudo com
características da etnopesquisa crítica. Nota-se que os sujeitos de forma não tradicional
comunicam por meio de múltiplas linguagens (desenho, pintura, fotografia e vídeo).
PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com Deficiência Intelectual; Comunicação; Mídia-Educação.
PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND COMMUNICATIVE
ACTIVATION
ABSTRACT
This research analyzes the communicative process of people with intellectual disabilities, in
the context of sports practices, based on media-education. It refers to a study with
characteristics of critical ethnoresearch. It is noted that subjects in a non-traditional
communicate through multiple languages (drawing, painting, photography and video).
KEYWORDS: People with Intellectual Disability; Communication; Media-Education.

PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ACTIVACIÓN
COMUNICATIVA
RESUMEN
Esta investigación analiza el proceso comunicativo de las personas con discapacidad
intelectual, en el contexto de las prácticas deportivas, a partir de la educación en medios. Se
refiere a un estudio con características de etnoinvestigación crítica. Se observa que los
sujetos de manera no tradicional comunican a través de múltiples lenguajes (dibujo, pintura,
fotografía y video).
PALABRAS CLAVE: Persona con Discapacidad Intelectual; Comunicación; Educación en
medios.
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PEDALANDO PELOS CAMINHOS DA PANDEMIA: UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO57
Fagner José Passos,
Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas)
Arnaldo Sifuentes Leitão,
Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas)
RESUMO
O objetivo do estudo foi de analisar uma proposta de intervenção no ensino remoto com o
ciclismo na Educação Física. Trata-se de uma pesquisa-intervenção com uma experiência
compartilhada com a participação de 117 alunos do 4º e 5º ano das escolas municipais de
uma cidade do Sul de Minas Gerais. Concluímos que, as propostas de intervenção e
construção de materiais didáticos digitais no ensino remoto precisam levar em consideração
os contextos de atuação dos/as professores/as de Educação Física.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ciclismo na Escola; Ensino Remoto; PIBID.
PIDALING THROUGHOUT THE PANDEMIC: A PROPOSAL FOR
INTERVENTION IN PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE EDUCATION
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze a proposal for intervention in remote learning with
cycling in Physical Education. This is an intervention-research with a shared experience with
the participation of 117 students from the 4th and 5th years of municipal schools in a city in
the south of Minas Gerais. We conclude that proposals for intervention and construction of
digital teaching materials in remote education need to take into account the contexts of
performance of Physical Education teachers.
KEYWORDS: School Physical Education; Cycling at School; Remote Teaching; PIBID.

PIDALAR EN TODA LA PANDEMIA: UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN
EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar una propuesta de intervención en el aprendizaje a
distancia con bicicleta en Educación Física. Se trata de una investigación-intervención de
experiencia compartida con la participación de 117 alumnos de 4º y 5º de escuelas
municipales de una ciudad del sur de Minas Gerais. Concluimos que las propuestas de
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intervención y construcción de materiales didácticos digitales en educación remota deben
tener en cuenta los contextos de actuación de los docentes de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Ciclismo en la escuela; Enseñanza remota;
PIBID.
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PRIMEIROS INDÍCIOS DA DESERTIFICAÇÃO MIDIÁTICO-ESPORTIVA EM
MATO GROSSO DO SUL58
Lucas Barbosa Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Marcos Paulo da Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Silvan Menezes dos Santos,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

RESUMO
O objetivo da pesquisa foi identificar indícios da desertificação midiático-esportiva na
cobertura jornalística do esporte a partir do estudo de notícias em portais online de Mato
Grosso do Sul. Realizamos uma abordagem quanti-qualitativa do produto midiático,
aportando em uma análise prévia de 240 notícias. Inferimos indícios parciais da
desertificação, a partir da abrangência das notícias e da identificação das fontes
jornalísticas calcada, essencialmente, em personagens primários.
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Esportivo; Mídias; Regionalidades.
FIRST INDICATIONS OF MEDIA-SPORT DESERTIFICATION IN MATO GROSSO
DO SUL
ABSTRACT
The objective of the research was to identify evidence of media-sports desertification in the
journalistic coverage of sport from the study of news on online portals in Mato Grosso do Sul.
We carried out a quantitative-qualitative approach to the media product, contributing to a
previous analysis of 240 news. We infer partial signs of desertification, based on the coverage
of news and the identification of journalistic sources based, essentially, on primary
characters.
KEYWORDS: Sports Journalism; Media; Regionalities.

PRIMERAS INDICACIONES DE DESERTIFICACIÓN MEDIÁTICO-DEPORTIVA
EN MATO GROSSO DO SUL
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue identificar evidencias de desertificación mediáticodeportiva en la cobertura periodística del deporte a partir del estudio de noticias en portales
58
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en línea en Mato Grosso do Sul. Realizamos un abordaje cuantitativo-cualitativo del
producto mediático, contribuyendo a una análisis previo de 240 noticias. Inferimos signos
parciales de desertificación, a partir de la cobertura de noticias y la identificación de fuentes
periodísticas basadas, esencialmente, en personajes primarios.
PALABRAS CLAVE: Periodismo deportivo; Medios de comunicación; Regionalidades.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
109

PRODUZINDO PODCASTS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: POSSIBILIDADES E
DESAFIOS DURANTE O ENSINO REMOTO 59
Khalmel Gabriel Lima de Oliveira,
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
Diego de Sousa Mendes,
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
RESUMO
O estudo, de viés qualitativo e do tipo pesquisa-ação, foi desenvolvido nas aulas remotas de
Educação Física no ensino fundamental e teve como objetivo implementar e refletir uma
interlocução pedagógica que abordou o conteúdo esporte, ancorada na utilização de
podcasts. Foram produzidos onze podcasts sobre o tema “O racismo no esporte”. A pesquisa
materializou-se como meio de articular podcasts com o conteúdo esporte, possibilitando o
compartilhamento e a troca de experiências no ensino remoto.
PALAVRAS-CHAVE: Podcast; Esporte; Ensino Remoto
PRODUCING PODCASTS IN PHYSICAL EDUCATION: POSSIBILITIES AND
CHALLENGES DURING REMOTE EDUCATION
ABSTRACT
The study, with a qualitative bias and action-research type, was developed in remote Physical
Education classes in elementary school and aimed to implement and reflect a pedagogical
dialogue that addressed the sport, anchored in the use of podcasts. Eleven podcasts were
produced on the theme “Racism in sport”. The research materialized as a means of
articulating podcasts with sports content, enabling the sharing and exchange of experiences
in remote education.
KEYWORDS: Podcast; Sport; Remote Education

PRODUCCIÓN DE PODCASTS EN EDUCACIÓN FÍSICA: POSIBILIDADES Y
RETOS DURANTE LA ENSEÑANZA REMOTA
RESUMEN
El estudio, con un sesgo cualitativo y tipo investigación-acción, se desarrolló en clases
remotas de Educación Física en la escuela primaria y tuvo como objetivo implementar y
reflejar un diálogo pedagógico que abordó el contenido deportivo, anclado en el uso de
podcasts. Se produjeron once podcasts sobre el tema “Racismo en el deporte”. La
investigación se materializó como una forma de articular podcasts con contenido deportivo,
permitiendo compartir e intercambiar experiencias en educación remota.
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SABERES CIRCENSES NO ENSINO SUPERIOR E O CONTEXTO DE
ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19 - RELATO DE
EXPERIÊNCIA60
Beatriz Ruffo Lopes61
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Paula Carolina Teixeira Marroni2
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Antonio Carlos Monteiro de Miranda62
Universidade Estadual de Maringá - UEM
RESUMO
O objetivo do estudo foi relatar como se deu o processo de ensino nas disciplinas de circo da
Universidade Estadual de Maringá durante o período de isolamento social. As discussões
foram a partir dos ajustes para que a disciplina acontecesse com adaptações ao contexto
remoto até a utilização de recursos como vídeos e convidados. Com toda dificuldade foi
possível fazer ajustes e trabalhar os conteúdos, mas entendemos que se torna essencial a
vivência prática desses estudantes em outro momento.
PALAVRAS-CHAVE: Circo; ensino superior; isolamento social
CIRCUS KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION AND THE SOCIAL ISOLATION
CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMY - EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The aim of the study was to report on the teaching process in the circus disciplines of the
State University of Maringá during the period of social isolation. The discussions ranged
from the adjustments for the discipline to take place with adaptations to the remote context to
the use of resources such as videos and guests. With all the difficulty, it was possible to make
adjustments and work on the contents, but we understand that the practical experience of
these students at another time is essential.
KEYWORDS: circus; university education; social isolation

CONOCIMIENTO DEL CIRCO EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL CONTEXTO
DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LA PANDEMIA COVID-19 - INFORME DE
EXPERIENCIA
RESUMEN
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El objetivo del estudio fue informar sobre el proceso de enseñanza en las disciplinas
circenses de la Universidad Estadual de Maringá durante el período de aislamiento social.
Las discusiones abarcaron desde los ajustes para que se produzca la disciplina con
adaptaciones al contexto remoto hasta el uso de recursos como videos e invitados. Con toda
la dificultad fue posible hacer ajustes y trabajar los contenidos, pero entendemos que la
experiencia práctica de estos alumnos en otro momento es fundamental.
PALABRAS CLAVE: Circo; enseñanza superior; aislamiento social
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PROJETO PET CINE-PIPOCA E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE “UM
OUTRO OLHAR”63
Hugo Alencar Ipólito,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Juliana Santana,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Roberta Crepaldi Borsatto
Universidade Estadual de Maringá (UEM
Larissa Michelle Lara,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência com o projeto PET Cine -Pipoca, o qual
visa propiciar à comunidade universitária e demais interessados o acesso a filmes que
potencializem debates, contribuam com a formação, estimulem a experiência estética e a
capacidade de leitura crítica. Por meio de debate e indicação de 12 filmes, o Grupo PET
Educação Física espera ter contribuído para ampliar e refinar a experiência formativa da
comunidade acadêmica e demais interessados/as.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; imagem; experiência estética; educação física.
PET CINE- PIPOCA PROJECT AND THE CHALLENGES IN THE
CONSTRUCTION OF “ANOTHER LOOK”
ABSTRACT
The objective of this work is to report the experience with the PET Cine-Pipoca project,
which aims to provide the university community and other interested parties with the access
to films that enhance debates, contribute to training, stimulate the aesthetic experience and
the ability to read critically. Through debate and nomination of 12 films, the PET Physical
Education Group hoping to have contributed to expand and refine the training experience of
the academic community and other interested parties.
KEYWORDS: cinema; image; aesthetic experience; physical education.

PROYECTO PET CINE-PIPOCA Y LOS DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
“OTRA MIRADA”
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la experiencia con el proyecto PET Cine-Pipoca,
que tiene como objetivo ofrecera la comunidad universitaria y demás interesados el acceso a
63
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películas que potencian los debates, contribuyen con la formación, estimulen la experiencia
estética y la capacidad de leer críticamente. A través del debate y la indicación de 12
películas, elGrupo PET Educação Física espera contribuir paraampliar y afinar la
experiencia de formación de la comunidad académica y otras partes interesadas.
PALABRAS CLAVE: Cine; Imagen; Experiencia estética; Educación física.
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TECNOLOGIAS E MÍDIAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DOS ANAIS DO GTT COMUNICAÇÃO
E MÍDIA DO CONBRACE (2011-2019) 64
Diego Fernando Coentro Ferreira,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Everson Moraes Abreu,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Marcos Renan Freitas de Oliveira,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Alcicley Mendes Cardoso,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Higson Rodrigues Coelho,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
O artigo analisa o uso das tecnologias e mídias nas aulas de educação física escolar a partir
das publicações dos anais do GTT comunicação e mídia do CONBRACE (2011-2019).
Configura-se como uma pesquisa bibliográfica, a partir da análise de 23 trabalhos
publicados no referido GTT. Constata o crescimento de estudos que tratam das mídias e
tecnologias nas aulas de educação física escolar, sendo as mídias digitais, mídias em geral e
os games, jogos digitais e eletrônicos os mais frequentes.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias; Mídias; Educação Física.
TECHNOLOGIES AND MEDIA IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES:
ANALYSIS OF PUBLICATIONS FROM THE ANALS OF GTT COMMUNICATION
AND MEDIA OF CONBRACE (2011-2019)
ABSTRACT
The article analyzes the use of technologies and media in physical education classes based on
publications from the annals of the GTT Comunicação e Media of CONBRACE (2011-2019).
It is configured as a bibliographic research, based on the analysis of 23 works published in
the aforementioned GTT. It shows the growth of studies dealing with media and technologies
in physical education classes at school, with digital media, media in general and games,
digital and electronic games being the most frequent.
KEYWORDS: Technologies; Media; education physics.
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TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
ANÁLISIS DE PUBLICACIONES DE LOS ANALES DE COMUNICACIÓN GTT Y
MEDIOS DE CONBRACE (2011-2019)
RESUMEN
El artículo analiza el uso de tecnologías y medios en las clases de educación física a partir de
publicaciones de los anales de GTT Comunicação e Media de CONBRACE (2011-2019). Se
configura como una investigación bibliográfica, a partir del análisis de 23 trabajos
publicados en el mencionado GTT. Observa el crecimiento de los estudios sobre medios y
tecnologías en las clases de educación física en la escuela, siendo los medios digitales, los
medios en general y los juegos, los juegos digitales y electrónicos los más frecuentes.
PALABRAS CLAVE: Tecnologías; Medios de comunicación; Educación Física.
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TRABALHO JORNALÍSTICO: UMA EXPERIÊNCIA COM A PRODUÇÃO DE
REVISTA DIGITAL65
Cristiane Rezende Silva,
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
RESUMO
O presente trabalho interdisciplinar teve como objetivo ampliar e qualificar o trato com as
informações disseminadas pela Mídia, a partir da produção de uma Revista Digital. A
metodologia utilizada foi a Pesquisa-ação, pois, possibilitamos aos professores e alunos
condições de investigar suas práticas de maneira crítica e reflexiva. A utilização da
ferramenta possibilitou despertar nos alunos a curiosidade, aumentando o interesse em
debater e conhecer algumas temáticas do mundo jornalístico.
PALAVRAS-CHAVE: Revista Digital; Campo Jornalístico/Midiático; Interdisciplinaridade.
JOURNALISTIC WORK: AN EXPERIENCE WITH THE PRODUCTION OF
REVISTA DIGITAL
ABSTRACT
This interdisciplinary work aimed to expand and qualify the treatment with the information
disseminated by the Media, based on the production of a Digital Magazine. The methodology
used was Action Research, as we enable teachers and students to investigate their practices in
a critical and reflexive way. The use of the tool made it possible to arouse curiosity in
students, increasing the interest in debating and getting to know some themes from the
journalistic world.
KEYWORDS: Digital Magazine; Journalistic / Media Field; Interdisciplinarity
TRABAJO JORNALISTICO: UNA EXPERIENCIA CON LA PRODUCCIÓN DE
UNA REVISTA DIGITAL
RESUMEN
Este trabajo interdisciplinario tuvo como objetivo ampliar y matizar el tratamiento con
información difundida por los Medios, a partir de la producción de una Revista Digital. La
metodología utilizada fue la Investigación Acción, porque permitimos a profesores y
estudiantes investigar sus prácticas de manera crítica y reflexiva. El uso de la herramienta
permitió despertar la curiosidad en los estudiantes, aumentando el interés por debatir y
conocer algunos temas del mundo periodístico.
PALABRAS CLAVES: Revista Digital; Jornalistica/Medios; Interdisciplinaridad.
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A CAMINHADA ENTRE MULHERES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO
CUMBE (CEARÁ-BRASIL)66
Ana Amélia Neri Oliveira,
Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Reigler Siqueira Pedroza
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

RESUMO
Objetivamos compreender os sentidos e significados da caminhada na Comunidade
Quilombola do Cumbe. O texto de orientação etnográfica foi referenciado pela sociologia do
cotidiano. Utilizamos a observação participante e as conversas informais. Os sentidos e
significados da caminhada aludem aos cuidados com a saúde sob a influência das ciências
biomédicas. Estes se hibridizem com as tradições culturais do grupo social ao construírem
novas formas de sociabilidades.
PALAVRAS-CHAVE: corporeidade; caminhada; comunidades tradicionais.
THE WALK AMONG WOMEN IN THE QUILOMBOLA COMMUNITY OF CUMBE
(CEARÁ-BRAZIL)
ABSTRACT
The work aimed to understand the senses and meanings of the walk in the Cumbe Quilombola
Community. The text with an ethnographic orientation was referenced by the sociology of
everyday life. We use participant observation and informal conversations. The senses and
meanings of the walk allude to health care under the influence of biomedical sciences. These
hybridize with the cultural traditions of the social group to build new forms of sociability.
KEYWORDS: corporeality; walking; traditional communities.
EL PASEO ENTRE MUJERES EN LA COMUNIDAD QUILOMBOLA DE CUMBE
(CEARÁ-BRASIL)
RESUMEN
Nuestro objetivo es entender los sentidos y significados de la caminata en la Comunidad
Cumbe Quilombola. El texto con orientación etnográfica fue referenciado por la sociología
de la vida cotidiana. Usamos observación participante y conversaciones informales. Los
sentidos y significados de la caminata aluden al cuidado de la salud bajo la influencia de las
66
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ciencias biomédicas. Estos se hibridan con las tradiciones culturales del grupo social para
construir nuevas formas de sociabilidad.
PALABRAS CLAVES: corporeidad; para caminar; comunidades tradicionales.
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A CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA DE GOIÂNIA E SUAS RELAÇÕES COM O
TRABALHO67
Aryanna Barbosa de Carvalho,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
O objetivo desse escrito é discutir a construção da capoeira contemporânea da cidade de
Goiânia e suas relações com o trabalho. A pesquisa apresentou aspectos históricos das
diferentes formas de capoeira. Para averiguar sobre a capoeira em Goiânia foram
entrevistados alguns capoeiras que residem e dão aula de capoeira na referida cidade.
Concluímos que existe relação entre o modelo de capoeira pesquisado e as relações de
trabalho na sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: capoeira contemporânea; trabalho; cultura corporal
CONTEMPORARY CAPOEIRA DE GOIÂNIA AND ITS RELATIONSHIPS WITH
WORK O]
ABSTRACT
The aim of this text is to discuss the construction of contemporary capoeira in the city of
Goiânia and its relationship with work. The research presented historical aspects of the
different forms of capoeira. To find out about capoeira in Goiânia, some capoeiras who live
and teach it in that city were interviewed. We conclude that there is a relationship between
the researched model of capoeira and labor relations in today's society.
KEYWORDS: contemporary capoeira; work; body culture.
CAPOEIRA CONTEMPORÁNEA DE GOIÂNIA Y SUS RELACIONES CON EL
TRABAJO
RESUMEN
El objetivo de este escrito es discutir la construcción de la capoeira contemporánea en la
ciudad de Goiânia y su relación con el trabajo. La investigación presentó aspectos históricos
de las diferentes formas de capoeira. Para conocer la capoeira en Goiânia, se entrevistó a
algunas capoeiras que viven y enseñan capoeira en esa ciudad. Concluimos que existe una
relación entre el modelo investigado de capoeira y las relaciones laborales en la sociedad
actual.
PALABRAS CLAVES: capoeira contemporánea; trabajo; cultura corporal.
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A CORPORALIDADE EXPERIENCIADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORAS: SENSIBILIZAÇÕES À FLOR DA PELE68
Fernanda Rossi,
UNESP – Bauru
Mônica Caldas Ehrenberg,
USP – FE
RESUMO
Analisam-se reverberações das experiências corporais na formação continuada de
professoras para a ressignificação de si, mediante pesquisa qualitativa com 45 professoras
de Educação Física, Pedagogia, Arte e Educação Especial, em município paulista.
Evidenciou-se que as experiências corporais de yoga contribuem para diluição das fronteiras
entre dimensões do ser humano, potencializando a expansão da compreensão de si e de sua
relação com o outro, reverberando na formação pessoal e profissional.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; corporalidade; ioga.
THE BODY EXPERIENCED IN CONTINUING TRAINING OF TEACHERS: SKIN
FLOWER SENSITIZATIONS
ABSTRACT
The reverberations of bodily experiences in the continuing education of teachers are analyzed
for the resignification of themselves, through qualitative research with 45 teachers of
Physical Education, Pedagogy, Art and Special Education, from a city in São Paulo. It was
evident that the bodily experiences contribute to the dilution of the boundaries between the
dimensions of the human being, enhancing the expansion of the understanding of oneself and
of their relationship with the other, reverberating in the personal and professional formation.
KEYWORDS: continuing education; corporeality; yoga.

EL CUERPO EXPERIMENTADO EN LA FORMACIÓN CONTINUA DE
PROFESORES: SENSIBILIZACIONES FLORALES DE LA PIEL
RESUMEN
Se analizan las implicaciones de las vivencias corporales en la formación continua de los
docentes para la resignificación de sí mismos, a través de una investigación cualitativa con
45 docentes de Educación Física, Pedagogía, Arte y Educación Especial, de una ciudad de
San Pablo. Se evidenció que las vivencias corporales contribuyen a la dilución de los límites
entre las dimensiones del ser humano, potenciando la expansión de la comprensión de uno
mismo y de su relación con el otro, repercutiendo en la formación personal y profesional.
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A GÊNESE DA FEDERAÇÃO PARAENSE DE LUTA MARAJOARA:
IMPLICAÇÕES À PRÁTICA DESTA LUTA69

Carlos Afonso Ferreira dos Santos,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Welison Alan Gonçalves Andrade,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Rogério Gonçalves de Freitas,
River East Transcona School Division (RETSD)
RESUMO
A pesquisa objetivou compreender as implicações da recém-criada Federação Paraense de
Luta Marajoara (FPLM) à prática da Luta Marajoara. Foi realizada entrevista não-diretiva
com dois de seus idealizadores. Os resultados evidenciam que a FPLM projeta a realização
de suas ações, segundo duas linhas de trabalho: escolarização e esportivização. Ambas se
voltam ao desenvolvimento e disseminação da Luta Marajoara no Estado do Pará, Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: luta marajoara; federação; esportivização.
THE GENESIS OF THE PARAENSE FEDERATION OF MARAJOARA FIGHT:
IMPLICATIONS FOR THE PRACTICE OF THIS FIGHT
ABSTRACT
The research aimed to understand the implications of the recently created Federation of
Paraense Marajoara Fight (FPLM) to the practice of Marajoara Fight. A non-directive
interview was carried out with two of its creators. The results show that the FPLM projects
the performance of its actions, according to two lines of work: schooling and the
sportivization of Marajoara Fight. Both focus on the development and dissemination of
Marajoara Fight in Pará State, Brazil.
KEYWORDS: luta marajoara; federação; esportivização.

LA GÉNESIS DE LA FEDERACIÓN PARAENSE DE LUCHA MARAJOARA:
IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ESTA LUCHA
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo comprender las implicaciones de la recientemente
creada Federación Paraense de Lucha Marajoara (FPLM) para la práctica de Lucha
Marajoara. Se realizó una entrevista no directiva con dos de sus creadores. Los resultados
muestran que la FPLM proyecta el desempeño de sus acciones, según dos líneas de trabajo:
69
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escolaridad y deportivización de la Lucha Marajoara. Ambos se centran en el desarrollo y la
difusión de la Lucha Marajoara en el Estado de Pará, Brasil.
PALABRAS CLAVES: luta marajoara; federação; esportivização.
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A GINÁSTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUMBE (CEARÁBRASIL)70
Ana Amélia Neri Oliveira,
Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Reigler Siqueira Pedroza,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Magna Leilane da Silva,
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
RESUMO
Objetivamos compreender a ginástica produzida pelo grupo social investigado, a partir da
relação com o cotidiano. Usamos entrevistas e conversas informais para subsidiar a
produção do texto de orientação etnográfica. Seis sujeitos participaram da pesquisa. A
organização do grupo social a partir da estruturação da “Academia Pele e Ossos” respaldou
a recomposição do habitus comunitário, associado à ressignificação do espaço social e à
introdução da ginástica ao contexto sociocultural tradicional.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; corporeidade; comunidades tradicionais
GYMNASTICS IN THE QUILOMBOLA COMMUNITY OF CUMBE (CEARÁBRAZIL)
ABSTRACT
We understand the gymnastics produced by the investigated social group, from the
relationship with everyday life. Interviews and informal conversations supported of an
ethnographic-oriented text. Six subjects participated in the research. The organization of the
social group from the structuring of the “Academia Pele e Ossos” supported the
recomposition of the community habitus, associated with the redefinition of the social space
and the introduction of gymnastics to the traditional context.
KEYWORDS: body; corporeality; traditional communities

GIMNASIA EN LA COMUNIDAD QUILOMBOLA DE CUMBE (CEARÁ-BRASIL)
RESUMEN
Comprender la gimnasia producida por el grupo social investigado, a partir de la relación
con la vida cotidiana. Entrevistas y conversaciones informales apoyaron la producción del
texto de orientación etnográfica. Seis sujetos participaron en la investigación. La
organización del grupo social a partir de la creación de la “Academia Pele e Ossos” apoyó
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la recomposición del habitus comunitario, asociado a la redefinición del espacio social y la
introducción de la gimnasia al contexto tradicional.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; corporeidad; comunidades tradicionales
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AINDA HÁ TEMPO DE SER CRIANÇA?71

Lucas Vargas Bozzato,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Ricardo Rezer,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Andrize Ramires Costa,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é refletir acerca do direito e da importância do tempo das infâncias
em um contexto em que seus sentidos e significados vem sendo colonizados pela lógica do
mundo adulto. Para tal, abordamos questões sobre o tempo, o brincar e o se-movimentar, de
forma articulada à infância. Entendemos que o apressamento do tempo que impacta na vida
das crianças deve ser repensado com urgência, para que as mesmas possam exercer, através
de suas subjetividades, seu livre brincar e se-movimentar.
PALAVRAS-CHAVE: criança; tempo; brincar e se-movimentar.
IS THERE STILL TIME TO BE A CHILD?
ABSTRACT
The objective of this work is to reflect the rights and importance of childhood time in a
context in which their senses and meanings have been colonized by the logic of the adult
world. To this end, we address the issues of time and play and movement articulated to
childhood. We understand that the rush of time that impacts on children's lives must be
urgently rethought, so that they can exercise, through their subjectivities, their free play and
self-movement.
KEYWORDS: child; time; play and self-movement.

¿TODAVÍA HAY TIEMPO DE SER NIÑO?
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es reflejar los derechos y la importancia del tiempo de la infancia
en un contexto en el que sus sentidos y significados han sido colonizados por la lógica del
mundo adulto. Para ello, abordamos los temas de tiempo y juego y movimiento articulados a
la infancia. Entendemos que hay que repensar urgentemente la prisa del tiempo que impacta
en la vida de los niños, para que puedan ejercitar, a través de sus subjetividades, su libre
juego y moverse.
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APOSENTADORIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CORPO72

Lilian Maria Ribeiro de Carvalho,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Sílvia Maria Agatti Lüdorf,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

RESUMO
O objetivo deste estudo é compreender os significados de corpo e de aposentadoria, e as
formas de gerenciamento do corpo, na visão de professores de Educação Física escolar
aposentados. Participaram 15 professores, a coleta de dados foi feita por meio de entrevista.
Os professores atribuem significados distintos aos seus corpos. A aposentadoria está
vinculada ao sentimento de liberdade e a rotina do professor após a aposentadoria está
ligada á rotina dos seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE: aposentadoria; professor de educação física; escola.
RETIREMENT OF THE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHER:
CONSIDERATIONS ABOUT THE BODY
ABSTRACT
The aim of this study is to understand the meanings of body and retirement, and the ways of
managing the body, in the point of view of retired school physical education teachers. Data
collection presents interviews with fifteen teachers. Teachers conceive different meanings to
their bodies. Retirement is related to the feeling of freedom and the teacher's routine after
retirement is linked to the routine of their family members.
KEYWORDS: retirement; physical education teacher; school.

JUBILACIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
CONSIDERACIONES SOBRE EL CUERPO
RESUMEN
El objetivo del estudio es comprender los significados de cuerpo y jubilación, y las formas de
gestión del cuerpo, en la visión de los profesores de educación física escolar jubilados.
Participaron quince profesores, la recolección de datos se realizó a través de entrevistas. Los
profesores conciben diferentes significados a los cuerpos. La jubilación está vinculada al
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sentimiento de libertad y la rutina del maestro después de la jubilación está vinculada a la
rutina de sus familiares.
PALABRAS CLAVES: jubilación; profesores de educación física; colegio.
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ARTEFACTOS (CULTURALES) Y EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS73
Karen Kühlsen,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF/Udelar)
Inés Scarlato,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF/Udelar)
RESUMEN
Este trabajo presenta una discusión en torno a las formas culturales en la contemporaneidad,
las transformaciones en la producción de objetos (culturales), así como en la recepción, y su
relación con una educación de los sentidos. Se trabaja a partir de una perspectiva
materialista dialéctica, representada de modo singular en W. Benjamin.
PALABRAS CLAVE: artefactos culturales; educación de los sentidos; Benjamin
ARTIFACTS (CULTURAL) AND EDUCATION OF THE SENSES
ABSTRACT
This work presents a discussion around contemporary cultural forms, transformations in the
production of (cultural) objects, as well as in reception, and their relationship with an
education of the senses. We work from a dialectical materialist perspective, represented in a
singular way in W. Benjamin.
KEYWORDS: cultural artifacts; education of the senses; Benjamin.

ARTEFATOS (CULTURAIS) E EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS
RESUMO
Este trabalho apresenta uma discussão em torno das formas culturais contemporâneas, das
transformações na produção de objetos (culturais), bem como na recepção, e sua relação
com a educação dos sentidos. Trabalhamos a partir de uma perspectiva materialista
dialética, representada de forma singular em W. Benjamin.
PALABRAS CLAVES: artefatos culturais; educação dos sentidos; Benjamin.
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ARTES MARCIAIS MISTAS E A APRESENTAÇÃO CORPORAL DE LUTADORAS
NO INSTAGRAM74
João Paulo Silva de Oliveira,
Instituto Federal da Bahia – Juazeiro (IFBA)
Christiane Garcia Macedo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Alvaro Rego Millen Neto,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
Objetivamos explorar a interpretação de imagens de lutadoras de artes marciais mistas
(MMA) no Instagram. Realizamos sessões de grupo focal com quatro estudantes
universitários homens e quatro mulheres. Evidenciamos o olhar dos estudantes homens
tendencioso à objetivação do corpo das lutadoras. As estudantes mulheres mostraram-se
mais sensíveis às feminilidades plurais. A tendência de comparação entre atletas masculinos
e femininos foi observada em ambos os grupos.
PALAVRAS-CHAVE: MMA; Corpo; Instagram.
MIXED MARTIAL ARTS AND THE BODY PRESENTATION OF FIGHTERS IN
THE INSTAGRAM
ABSTRACT
We aim to explore the interpretation of mixed martial arts (MMA) fighters images on
Instagram. We held focus group sessions with four male and four female college students. We
evidenced the male students' gaze tending to the objectification of the female fighters' bodies.
Female students were more sensitive to plural femininities. The trend of comparison between
male and female athletes was observed in both groups.
KEYWORDS: MMA; Body; Instagram.
ARTES MARCIALES MIXTAS Y PRESENTACIÓN DEL CUERPO DE
LUCHADORES EN INSTAGRAM
RESUMEN
Nuestro objetivo es explorar la interpretación de las imágenes de luchadores de artes
marciales mixtas (MMA) en Instagram. Llevamos a cabo sesiones de grupos focales con
cuatro estudiantes universitarios varones y cuatro mujeres. Evidenciamos la mirada de los
estudiantes varones tendiendo a la objetivación de los cuerpos de las combatientes. Las
alumnas eran más sensibles a las feminidades plurales. Se observó una tendencia de
comparación entre atletas masculinos y femeninos en ambos grupos.
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ATIVIDADES FÍSICAS E AS ROTINAS DE CUIDADOS DE UM GRUPO DE
PESSOAS SUBMETIDAS À CIRURGIA BARIÁTRICA: QUESTÕES PARA A
EDUCAÇÃO FÍSICA75
Nárgila Mara da Silva Bento,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Edjany Nascimento,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Roberta de Sousa Mélo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
RESUMO
Buscou-se compreender os sentidos do envolvimento de um grupo de pessoas submetidas à
cirurgia bariátrica com a prática de atividades físicas. Adotou-se uma metodologia
qualitativa. O período pré-operatório, assim como a fase posterior ao procedimento, revelou
que a relação com as atividades físicas esteve fortemente mobilizada pela noção de
responsabilização do indivíduo pela sua própria condição. Tais questões trazem desafios a
determinados conteúdos da Educação Física e suas assimilações.
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Bariátrica; Atividade Física; Cultura; Responsabilização de
si.
PHYSICAL ACTIVITIES AND CARE ROUTINES OF A GROUP OF PEOPLE
SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY: QUESTIONS FOR PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
We sought to understand the meanings of the involvement of a group of people who
underwent bariatric surgery with the practice of physical activities. A qualitative
methodology was adopted. The preoperative period, as well as the phase after the procedure,
revealed that the relationship with physical activities was strongly mobilized by the notion of
the individual's responsibility for his own condition. Such questions bring challenges to
certain contents of Physical Education and its assimilations.
KEYWORDS: Bariatric surgery; Physical activity; Culture; Self-responsibility.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y RUTINAS DE ATENCIÓN DE UN GRUPO DE
PERSONAS SOMETIDAS A CIRUGÍA BARIÁTRICA: PREGUNTAS PARA LA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
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Buscamos comprender los significados de la participación de un grupo de personas que se
sometieron a cirugía bariátrica con la práctica de actividades físicas. Se adoptó una
metodología cualitativa. El período preoperatorio, así como la fase posterior al
procedimiento, revelaron que la relación con las actividades físicas estaba fuertemente
movilizada por la noción de responsabilidad del individuo por su propia condición. Tales
preguntas traen desafíos a ciertos contenidos de la Educación Física y sus asimilaciones.
PALABRAS CLAVES: Cirugía bariátrica; Actividad física; Cultura; Responsabilidad propia.
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CENAS DO “BRINCANTE”: CORPO, DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA76
Emanuelle Justino dos Santos,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Olenia Aide Leal de Mesquita,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Rosie Marie Nascimento de Medeiros,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Estesia: Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento
RESUMO
A dança como conteúdo da Educação Física (EF) tem no “Brincante – o filme”, sentidos que
contribuem para a área. Adotamos a fenomenologia, buscando compreender como a
linguagem da dança no cinema contribui com a EF. Percebemos simbolismos da dança
ligados à natureza e à cultura indígena que revelam gestualidades, estesias e saberes que
potencializam os sentidos da área da EF.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; dança; Educação Física.
SCENES OF “BRINCANTE”: BODY, DANCE AND PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
Dance as a content of Physical Education (PE) has in “Brincante – the film” meanings that
contribute to the area. We choose the phenomenology to expand of meaning, we search the
way how expressiveness of body may contribute with the PE through language of dance on
the cinema. We adopted phenomenology seeking to understand how the dance language
presented at the cinema contributes to PE. We perceive dance symbolisms bonded to nature
and indigenous culture that reveal gestures, aesthetics and knowledge that enhance the senses
in the PE field.
KEYWORDS: body; dance; physical education.
ESCENAS DEL “BRINCANTE”: CUERPO, DANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
La danza cómo contenido de la Educación Física (EF) tiene en “Brincante - la película”
significados que pueden contribuir a la área. Adoptamos la fenomenología para la expansión
de significados, en busca de comprender cómo la expresividad del cuerpo puede contribuir a
la EF a través del lenguaje de la danza en el cine. Los elementos simbólicos de la danza
conectados con la naturaleza y la cultura indígena revelan gestos, estética corporal y
conocimientos culturales que potencian los significados de la EF.
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CORPO E CULTURA NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DOCENTE EM
EDUCAÇÃO FÍSICA77
Ester Geraldo Campelo Torres,
Universidade de Brasília (UnB)
Layana Costa Ribeiro Cardoso,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP)
Paulino Pinheiro Gaia,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Universidade de
Brasília (UnB)
Robson Marques Fernandes,
Universidade de Brasília (UnB)
Dulce Maria Filgueira de Almeida,
Universidade de Brasília (UnB)
RESUMO
O artigo objetiva identificar de que forma se dá a relação corpo e cultura na formação
docente em Educação Física a partir das publicações científicas (2004-2019), em uma
pesquisa bibliográfica em bases de dados, submetidos ao software Nvivo12 para análise.
Percebe-se que visões relacionadas ao corpo na formação docente em Educação Física
ainda estão voltadas para aspectos biológicos. Ressaltando-se a importância do diálogo
entre o corpo e o saber social que, vem sofrendo transformações.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; cultura; Educação Física.
BODY AND CULTURE FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHER FORMATION
IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The article aims to identify how the relationship between body and culture occurs in teacher
training in physical education from scientific publications (2004-2019), in bibliographical
research in databases, submitted to the nvivo12 software for analysis. It is noticed that views
related to the body in teacher training in physical education are still focused on biological
aspects. Emphasizing the importance of dialogue between the body and social knowledge,
which has been transforming.
KEYWORDS: body; culture; physical education;

CUERPO Y CULTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FORMACIÓN
DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
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El artículo tiene como objetivo identificar cómo se da la relación entre cuerpo y cultura en la
formación del profesorado en Educación Física a partir de publicaciones científicas (20042019), en una búsqueda bibliográfica en bases de datos, sometida al software Nvivo12 para
su análisis. Se advierte que las visiones relacionadas con el cuerpo en la formación del
profesorado de Educación Física aún se centran en aspectos biológicos. Destacando la
importancia del diálogo entre el cuerpo y el conocimiento social, que ha venido sufriendo
transformaciones.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; cultura; educación Física;
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CORPOS APPS DANÇANDO NUM PROJETO DE EXTENSÃO: CONFIGURAÇÕES
IMAGÉTICAS EM CENÁRIO PANDÊMICO78
Adriana de Faria Gehres,
Escola Superior de Educação Física (ESEF/ UPE)
Fábio Luís Santos Teixeira,
Escola Superior de Educação Física (ESEF/ UPE)
RESUMO
O seguinte estudo reflete sobre a configuração de corpos apps no período pandêmico, a
partir das experiências vividas num projeto de extensão. Seis composições de dança gravadas
em vídeos por participantes do projeto foram analisadas para verificar a configuração de
corpos dançantes em corpos apps. No cenário pandêmico, os corpos dançantes se
configuram como corpos-apps ao produzir semiosferas digitais e fluxos de sentido
particulares em suas ações de dançar.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; dança; pandemia.
APPS BODIES DANCING IN AN EXTENSION PROJECT: IMAGE SETTINGS IN A
PANDEMIC SCENARIO
ABSTRACT
The following study reflects on the configuration of apps bodies in the pandemic period,
based on the experiences lived in an extension project. Six dance compositions recorded in
videos by project participants were analyzed to verify the configuration of dancing bodies in
apps bodies. In the pandemic scenario, the dancing bodies are configured as app-bodies by
producing digital semiospheres and particular meaning flows in their dancing actions.
KEYWORDS: Body; dance; pandemic.
CUERPOS DE APLICACIONES BAILANDO EN UN PROYECTO DE EXTENSIÓN:
AJUSTES DE IMAGEN EN UN ESCENARIO PANDÉMICO
RESUMÉN
El siguiente estudio reflexiona sobre la configuración de los cuerpos de las aplicaciones en el
período pandémico, a partir de las experiencias vividas en un proyecto de extensión. En el
escenario de la pandemia, los cuerpos danzantes se configuran como cuerpos de aplicaciones
al producir semiosferas digitales y flujos de significado particulares en sus acciones
danzantes.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; baile; pandemia.
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CORPOS E INFÂNCIAS: DESAFIOS DE UMA EXPERIÊNCIA COM AS DANÇAS
URBANAS79
Adriana Martins Correia,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Martha Copolillo,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Bruna Vilhena da Silva,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Nayara Ribeiro Melo,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Iara Mirella Rodrigues,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
RESUMO
Relatamos a experiência de um projeto de ensino, que buscou tensionar questões relativas ao
corpo, junto a uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental. Após descrevemos o percurso
de construção metodológica dos encontros, destacamos a emergência de questões étnicoraciais nas narrativas das crianças a respeito de seus corpos. Ao final, analisamos o trabalho
realizado com as danças urbanas, onde lidamos com elementos da “competitividade”
presentes em manifestações corporais afrodiaspóricas.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; infâncias; danças urbanas
BODIES AND CHILDHOODS: CHALLENGES FROM AN EXPERIENCE WITH
URBAN DANCE
ABSTRACT
We report the experience of a teaching project, which sought to stress issues related to the
body, with a class from the 2nd year of elementary school. We describe the path of
methodological construction of four meetings. We highlight the emergence of ethnic-racial
issues in children's narratives about their bodies and analyze the work carried out with urban
dances. We deal with elements of “competitiveness” present in aphrodiasporic bodily
manifestations.
KEYWORDS: body; chilhhoods; urban dances

CUERPOS E INFANCIAS: DESAFÍOS DE UNA EXPERIENCIA CON DANZAS
URBANAS
RESUMEN
79
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Se reporta la experiencia de un proyecto docente, que buscaba enfatizar temas relacionados
con el cuerpo, con una clase de 2º año de primaria. Describimos el camino de la
construcción metodológica de cuatro encuentros. Destacamos la emergencia de cuestiones
étnico-raciales en las narrativas de los niños sobre sus cuerpos y analizamos el trabajo que
se realiza con los bailes urbanos. Nos ocupamos de los elementos de “competitividad”
presentes en las manifestaciones corporales afrodiaspóricas
PALABRAS CLAVES: cuerpo; infancias, danzas urbanas
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CORPOS JOVENS EM EVIDÊNCIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA: O QUE
PODE UM CORPO? 80
Martha Copolillo,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Adriana Martins Correia,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Luciana Collier,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Thayane de Araujo Rodrigues,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Ingrid Lourenço de Amorim Corrêa,
Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO
Esse relato é fruto de uma pesquisa concluída com jovens do Ensino Médio. Tivemos como
fio condutor a pergunta “O que pode um corpo?”, com o objetivo de sentir e problematizar
com os discentes como estão constituindo os processos de “ser corpo” no contexto
pandêmico. Desenvolvemos oficinas a partir de questões trazidas pelo grupo, nas quais se
evidenciou os jovens querem e precisam falar sobre essas questões na escola e que as aulas
de Educação Física são espaços potentes para essas discussões
PALAVRAS-CHAVE: Corpos; Jovens; Pandemia
YOUNG BODIES IN FOCUS IN THE CONTEXT OF PANDEMIC: WHAT CAN A
BODY?
ABSTRACT
This report is the result of a survey completed with a group of young people. The common
thread came from the question "What can a body do?" with the objective of feeling and
problematizing with these students how the processes of “being a body” are being constituted
in this pandemic context. The work in the form of Workshops was based on issues raised by
students. This experience showed that young people want and need to talk about these issues
at school and that Physical Education classes are powerful spaces for these discussions.
KEYWORDS: Bodies; Young; Pandemic

CUERPOS JÓVENES EN PRUEBA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA: ¿QUÉ
PUEDE SER UN CUERPO?
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RESUMEN
Este relato es el resultado de una encuesta realizada a un grupo de jóvenes que estudian en
la escuela secundaria. El hilo conductor vino de la pregunta "¿Qué puede hacer un cuerpo?"
con el objetivo de sentir y problematizar con estos estudiantes cómo se están constituyendo
los procesos de “ser un cuerpo” en este contexto pandémico. El trabajo en forma de Talleres
se basó en cuestiones planteadas por los estudiantes. Esta experiencia mostró que los jóvenes
quieren y necesitan hablar sobre estos temas en la escuela y que las clases de Educación
Física son espacios poderosos para estas discusiones.
PALABRAS CLAVES: Cuerpos; Joven; Pandemía
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CULTURA FÍSICA E EMBODIMENT NOS ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS
(PHYSICAL CULTURAL STUDIES/PCS)81
João Paulo Marques,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Ariane Boaventura da Silva Sá,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Larissa Michelle Lara,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Este estudo explora a cultura física e o embodiment nos Estudos Culturais Físicos no intuito
de entender como esses conceitos orientam e justificam esse campo investigativo e de
intervenção. Por meio de incursões teóricas pelo PCS e por conceitos basilares a esse
campo, notadamente os desenvolvidos nesse texto, depreende-se a necessidade de atenção
aos corpos em sua dimensão holística, em suas relações de poder e em sua capacidade de ser
experimentado e contestado.
PALAVRAS-CHAVE: Physical Cultural Studies; cultura física; embodiment.
PHYSICAL CULTURE AND EMBODIMENT ON PHYSICAL CULTURAL STUDIES
(PCS)
ABSTRACT
This study explores physical culture and embodiment in Physical Cultural Studies in order to
understand how these concepts guide and justify this investigative and intervention field.
Through theoretical incursions by the PCS and basic concepts in this field, notably those
developed in this text, we understand that these notions denounce the need for an attention to
bodies in their holistic dimension, in their power relations and in their ability to be
experienced and contested.
KEYWORDS: Physical Cultural Studies; physical culture; embodiment.

CULTURA FÍSICA Y EMBODIMENT EN LOS ESTUDIOS CULTURALES FÍSICOS
(PHYSICAL CULTURAL STUDIES/PCS)
RESUMEN
Este estudio explora la cultura física y la encarnación en los Estudios Culturales Físicos
para comprender cómo estos conceptos guían y justifican este campo de investigación e
intervención. A través de incursiones teóricas en el PCS y los conceptos básicos en este
campo, en particular los desarrollados en este texto, se hace necesaria la atención a los
81
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cuerpos en su dimensión holística, en sus relaciones de poder y en su capacidad de ser
experimentado y desafiado.
PALABRAS CLAVES: Estudios Culturales Físicos; cultura física; embodiment.
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DANÇA, TERRITÓRIO E CULTURA URBANA EM BELO HORIZONTE82
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), UNIVERSO, Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Nova Lima (SEMEL)
Elisângela Chaves,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Isabela Faria Guerra,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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RESUMO
Este texto aborda os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar como se dá a
relação do território de Belo Horizonte e as práticas culturais da e na cidade. Produzido a
partir de uma revisão bibliográfica, o estudo desvelou de que maneira os trabalhos
analisados discutem a questão do território e se há debates específicos sobre a dança.
PALAVRAS-CHAVE: dança; cultura urbana; território
DANCE, TERRITORY AND URBAN CULTURE IN BELO HORIZONTE
ABSTRACT
This text discusses the results of a research whose objective was to analyze how the
relationship between the territory of Belo Horizonte and the cultural practices of and in the
city takes place. Produced from a literature review, the study unveiled how the analyzed
works discuss the issue of territory and whether there are specific debates about dance
KEYWORDS: Dance, urban culture; territory
DANZA, TERRITORIO Y CULTURA URBANA EN BELO HORIZONTE
RESUMEN
Este texto trata los resultados de una investigación cuyo objetivo fue analizar cómo se
desarrolla la relación entre Belo Horizonte y las prácticas culturales de y en la ciudad.
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Producido a partir de una revisión bibliográfica, el estudio reveló cómo las obras analizadas
tratan el tema del territorio y si existen debates específicos sobre la danza.
PALABRAS CLAVES: Danza; cultura urbana; territorio.
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DILEMAS PANDÊMICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM ESPAÇO
CULTURAL83
Karenn Andressa de Andrade Ticianel,
Aéreo Estúdio de Dança, Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Patrícia Dena Guimarães,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Antonio Carlos Monteiro de Miranda,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo dialogar sobre as ações e alternativas encontradas por um
Estúdio de Dança da cidade da Maringá-PR para manter suas atividades artísticas durante a
pandemia. Inicialmente, realizou-se a adaptação de algumas modalidades para as aulas online, fazendo surgir novas possiblidades de ações virtuais. Diante de muitas incertezas, foi
possível realizar alguns eventos virtuais e ações presenciais que permitiram a resistência do
Estúdio de Dança.
PALAVRAS-CHAVE: estúdio de dança; pandemia; circo.
PANDEMIC DILEMMAS: REPORT OF EXPERIENCE FROM A CULTURAL
SPACE
ABSTRACT
This work aimed to discuss the actions and alternatives found by a Dance Studio in the city of
Maringá-PR to maintain their artistic activities during the pandemic. Initially, some
modalities were adapted for online classes, giving rise to new possibilities for virtual actions.
Faced with many uncertainties, it was possible to hold virtual and face-to-face events that
allowed the Dance Studio to resist.
KEYWORDS: dance studio; pandemic; circus.
DILEMAS PANDÉMICOS: INFORME DE EXPERIENCIA DESDE UN ESPACIO
CULTURAL
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo discutir las acciones y alternativas encontradas por un
Estudio de Danza en la ciudad de Maringá-PR para mantener sus actividades artísticas
durante la pandemia. Inicialmente, se adaptaron algunas modalidades para las clases online,
dando lugar a nuevas posibilidades de acciones virtuales. Ante muchas incertidumbres, fue
posible realizar eventos virtuales y presenciales que permitieron resistir al Dance Studio.
PALABRAS CLAVE: estudio de danza; pandemia; circo.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ESPAÇO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO
CORPO84
Edjany Nascimento,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Nárgila Mara da Silva Bento,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
João Paulo Silva Oliveira,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Alvaro Rego Millen Neto,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
RESUMO
O estudo objetivou compreender como os estudantes do ensino médio pensam o corpo, na
perspectiva das representações sociais, nas aulas de educação física. Os dados foram
coletados através de entrevistas semiestruturadas com 18 estudantes do ensino médio
integrado. Destacam-se representações corporais em que o uniforme das aulas práticas gera
desconforto. O estudo aponta que cada sujeito forma um sistema de pensamento diferenciado
e, ao mesmo tempo, coerente com o sistema de pensamento do grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Educação Física; Representações sociais; Corpo.
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: SPACE OF SOCIAL REPRESENTATIONS OF
THE BODY
ABSTRACT
The study aimed to understand how high school students think about the body from the
perspective of Social Representations in the context of physical education classes. 18
integrated high school students answered a semi-structured interview. We highlight the
corporal representations that the uniform of the practical classes generates discomfort. Thus,
the study points out that each subject forms a system of thought that is differentiated and, at
the same time, coherent with the system of thought of the group.
KEYWORDS: School;Physical education;Social representations;Body.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: ESPACIO DE REPRESENTACIONES
SOCIALES DEL CUERPO
RESUMEN
El estudio objetivó comprender cómo los estudiantes de la enseñanza media piensan el
cuerpo, en la perspectiva de las Representaciones Sociales, en el contexto de las clases de
84
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educación física. Respondieron a una entrevista semiestructurada 18 estudiantes de
enseñanza media integrada. Se destacan las representaciones corporales que el uniforme de
las clases prácticas genera incomodidad. Con ello, el estudio apunta que cada sujeto forma
un sistema de pensamiento diferenciado y, al mismo tiempo, coherente con el sistema de
pensamiento del grupo.
PALABRAS CLAVES: Escuela;Educación Física;Representaciones sociales;Cuerpo.
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E CULTURA INDÍGENA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA85
Crisller Cristina Soares Carioca,
Secretaria Municipal de Cárceres - MT
Beleni Salete Grando,
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT
Khellen Cristina Pires Correia Soares,
Instituto Federal do Tocantins/Campus Palmas - IFTO
RESUMO
Este estudo tem o objetivo de elucidar a história e cultura indígena na prática pedagógica da
Educação Física. Foram realizados estudos bibliográficos cujas produções tematizam sobre
corpo, cultura, educação intercultural e práticas corporais indígenas na escola. Concluímos
que a educação intercultural é uma proposição relevante para a prática pedagógica na
educação do corpo por reconhecer as diferenças e promover a crítica às desigualdades
sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Indígena. Educação Física. Educação Intercultural.
INTERCULTURAL EDUCATION AND INDIGENOUS CULTURE IN PHISICAL
EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to elucidate the indigenous history and culture in the pedagogical practice
of Physical Education. Bibliographic studies were carried out whose productions theme
about body, culture, intercultural education and indigenous body practices in the school. We
conclude that intercultural education is a relevant proposition for pedagogical practice in
body education by recognize differences and promote criticism of social inequalities.
KEYWORDS: Indigenous Culture ; Physical Education; Intercultural Education.
EDUCACIÓN INTECULTURAL Y CULTURA INDÍGENA EM EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo dilucidar la historia y la cultura indígena en la práctica
pedagógica de la Educación Física. Se realizaron estudios bibliográficos cuyas producciones
teman sobre el cuerpo, la cultura, la educación intercultural y las prácticas del cuerpo
indígena en la escuela. Concluimos que la educación intercultural es una propuesta relevante
para la práctica pedagógica en la educación corporal por reconocer las diferencias y zoia
PALABRAS CLAVE: Cultura Indígena; Educación Física; Coeduc.
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EDUCAÇÃO SOMÁTICA EM TELA DURANTE A PANDEMIA: UMA BUSCA
PELO SENSÍVEL86
Luciana Azevedo Rodrigues,
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Márcio Norberto Farias,
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
RESUMO
Este texto relata uma experiência de educação e dança somática vivida via plataforma virtual
durante a pandemia de Covid 19. Tal relato tem dois eixos: um relativo à percepção de que o
tema é pouco conhecido na formação docente em Educação Física; e, outro referente à
especificidade do trabalho vivenciado e às afinidades notadas entre ele e ideias filosóficas
importantes para uma educação contrária à violação do frágil corpo humano em meio aos
choques audiovisuais.
PALAVRAS-CHAVE: educação e dança somática; choques audiovisuais; corpo; tela;
SOMATIC EDUCATION ON SCREENS DURING THE PANDEMIC: A SEARCH
FOR THE SENSITIVE
ABSTRACT
This text reports an experience of education and somatic dance lived via a virtual platform
during the Covid 19 pandemic. This report has two axes: one related to the perception that
the topic is little known in the training of teachers in Physical Education; and the other refers
to the specificity of the work experienced and the affinities noted between it and important
philosophical ideas for an education against the violation of the fragile human body amidst
audiovisual shocks.
KEYWORDS: education and somatic dance; audiovisual shocks; body; screen;

LA EDUCACIÓN SOMÁTICA EN PANTALLAS DURANTE LA PANDEMIA: UNA
BÚSQUEDA DE LOS SENSIBLES
RESUMEN
Este texto relata una experiencia de educación y danza somática vivida a través de una
plataforma virtual durante la pandemia de Covid 19. Este informe tiene dos ejes: uno
relacionado con la percepción de que el tema es poco conocido en la formación de docentes
en Educación Física; y el otro se refiere a la especificidad del trabajo vivido y las afinidades
que se advierten entre él e importantes ideas filosóficas para una educación frente a la
violación del frágil cuerpo humano en medio de choques audiovisuales.
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ENTRE GARIMPAR E JOGAR: AS MEMÓRIAS DOS GARIMPEIROS DE
DIAMANTINO-MT87
Bruna Maria de Oliveira,
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Jovanice Alves de Souza,
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
RESUMO
O texto busca compreender os jogos e brincadeiras dos garimpeiros de Diamantino entre as
décadas de 1950 e 1960 e as relações lúdicas nesse tempo e espaço do trabalho. Pesquisa
qualitativa e método história oral. Cinco moradores de Diamantino-MT que atuaram no
garimpo entre os anos de 1950 e 1960 foram entrevistados. Os dados evidenciam que jogos
vivenciados por cada um dos garimpeiros se constituíram como uma parte importante de
suas histórias, pois, estavam presentes em suas relações sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos e brincadeiras; Educação Física; Garimpeiros
BETWEEN GARIMPAR AND PLAYING: GARIMPEIROS MEMORIES FROM
DIAMANTINO- MT
ABSTRACT
This text aims to comprehend the games and jokes of garimpeiros from Diamantino between
the 1950 and 1960 decades and the ludic relations at that time and space of work. Qualitative
inquiry and oral history method. There were interviews with five residents from Diamantino MT that acted in the garimpo between the years of 1950 and 1960. The data reveals that the
games experienced by each one of them would constitute an important part of their historical
lives because they were present in their social relations.
Keywords: Games and jokes; Physical Education, Garimpeiros
ENTRE GARIMPEAR Y JUGAR: LAS MEMORIAS DE LOS GARIMPEIROS DE
DIAMANTINO- MT
RESUMEN
Este texto busca comprender los juegos y chistes de los garimpeiros de Diamantino entre las
décadas de 1950 y 1960 y las relaciones lúdicas en ese tiempo y espacio de trabajo.
Investigación cualitativa y método historia oral. Fueron entrevistados cinco residentes de
Diamantino-MT que actuaban en el garimpo entre los años de 1950 y 1960. Los datos
evidencian que los juegos vivenciados por cada uno de los garimpeiros se constituirían como
una parte importante de sus historias de vida, ya que estaban presentes en sus relaciones
sociales.
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ENTRE LÓGICAS CUMULATIVAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO
CORPORAL DE FISICULTURISTAS88
Caio Tavares Arraes,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Roberta de Sousa Mélo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
O objetivo deste estudo foi compreender as aproximações entre os projetos corporais de
fisiculturistas e as dinâmicas de reconhecimento individual características das configurações
sociais atuais. As análises, referenciadas pelas leituras de Byung-Chul Han e Anthony
Giddens, propõem problematizações em torno das representações do corpo e de seus lugares
nos modos de existência atuais que carecem de maior destaque campo da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Fisiculturismo; Projetos corporais; Sociedade do desempenho.
BETWEEN CUMULATIVE LOGICALS: CONSIDERATIONS ABOUT
BODYBUILDERS BODYWORK
ABSTRACT
The aim of this study was to understand the approximations between bodybuilders' body
projects and the dynamics of individual recognition characteristic of current social
configurations. The analyses, referenced by the readings of Byung-Chul Han and Anthony
Giddens, propose problematizations around the representations of the body and its places in
the current modes of existence that need greater prominence in the field of Physical
Education.
KEYWORDS: Bodybuilding; Body projects; Performance society.
ENTRE LÓGICAS ACUMULATIVAS: CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO
CORPORAL DE LOS CULTURISTAS
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue comprender las aproximaciones entre los proyectos
corporales de los culturistas y la dinámica de reconocimiento individual característica de las
configuraciones sociales actuales. Las análisis, referenciados por las lecturas de Byung-Chul
Han y Anthony Giddens, proponen problematizaciones en torno a las representaciones del
cuerpo y sus lugares en los modos de existencia actuales que necesitan un mayor
protagonismo en el campo de la Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Culturismo; Proyectos corporales; Sociedad del rendimiento.
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ESPETÁCULO ONLINE: UM RELATO SOBRE PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA
PANDEMIA E SUAS RAMIFICAÇÕES PARA O ESTUDO DAS NEUROCIÊNCIAS89
Bruna D’ Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Jeovana Maria Ferreira Dutra,
Faculdade Pitágoras (PIT-BH)
RESUMO
O presente trabalho analisa os processos da produção a execução de um espetáculo online e
gravação de um filme do gênero cinema experimental, que se utilizou da linguagem da dança
teatro, balizados por Campos, (2017). A criação de “Solos Selvagens”, sob direção de Rosa
Antuña, contou com quatro bailarinas; uma estagiária, um músico e dois fotógrafos. A
escrita objetiva refletir sobre corporeidade, arte e neuroestética, diante do acometimento da
pandemia de COVID-19.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea; Corporeidade; Neuroestética.
ESPETÁCULO ONLINE: UM RELATO SOBRE PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA
PANDEMIA E SUAS RAMIFICAÇÕES PARA O ESTUDO DAS NEUROCIÊNCIAS90
Bruna D’ Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Jeovana Maria Ferreira Dutra,
Faculdade Pitágoras (PIT-BH)
RESUMO
O presente trabalho analisa os processos da produção a execução de um espetáculo online e
gravação de um filme do gênero cinema experimental, que se utilizou da linguagem da dança
teatro, balizados por Campos, (2017). A criação de “Solos Selvagens”, sob direção de Rosa
Antuña, contou com quatro bailarinas; uma estagiária, um músico e dois fotógrafos. A
escrita objetiva refletir sobre corporeidade, arte e neuroestética, diante do acometimento da
pandemia de COVID-19.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea; Corporeidade; Neuroestética.
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EXPERIÊNCIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: ENFOQUE ANTROPOLÓGICO DA
DOR91
Maria Denise Dourado Da Silva,
Universidade de Brasília (UnB)
Marilza Aparecida de Oliveira Teixeira Maciel,
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
RESUMO
O relato visa a descrever experiência didático-pedagógica pautada na perspectiva le
bretoniana da dor, na disciplina Corpo e Cultura da Pós-Graduação da Universidade de
Brasília. O objetivo da aula foi compreender a relação do homem com a dor. A estratégia
metodológica previu uso de recurso midiático e interação com discentes, avaliada como
coerente com o propósito apresentado. Concluímos que a ação pedagógica favoreceu a
apropriação do conhecimento tanto pelas docentes, como pelos discentes.
PALAVRAS-CHAVE: experiência didático-pedagógica; le breton; dor.
DIDACTIC-PEDAGOGICAL EXPERIENCE: ANTHROPOLOGICAL APPROACH
TO PAIN
ABSTRACT
The report aims to describe a didactic-pedagogical experience from the Lebretonian
perspective of pain, in the discipline Body and Culture of the Graduate Program of the
University of Brasília. The aim of the class was to understand the relationship between man
and pain. The methodological strategy provided for the use of media resources and
interaction with students, assessed as coherent with the presented objective. We conclude that
the pedagogical action favored the appropriation of knowledge by teachers and students.
KEYWORDS: didactical experience; le breton; pain.

EXPERIENCIA DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA: ENFOQUE ANTROPOLÓGICO DEL
DOLOR
RESUMEN
El informe tiene como objetivo describir la experiencia didáctico-pedagógica en la
perspectiva lebretoniana del dolor, en la disciplina Cuerpo y Cultura del Programa de
Posgrado de la Universidad de Brasilia. El objetivo de la clase fue comprender la relación
entre el hombre y el dolor. La estrategia metodológica previó el uso de recursos mediáticos y
la interacción con los estudiantes, evaluados como coherentes con el objetivo presentado.
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Concluimos que la acción pedagógica favoreció la convicción de conocimientos por parte de
docentes y alumnos.
PALABRAS CLAVE: experiencia didática; le Breton; dolor.
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“GINÁSTICA BRINCANTE”: UMA PRÁTICA VOLTADA A LIBERDADE
CORPORAL DAS CRIANÇAS PEQUENAS92
Eduarda Vesfal Dutra,
Universidade Federal de Pelotas (UFPeL)
Naiélen Rodrigues Silveira,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Marília Del Ponte de Assis,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Andrize Ramires Costa
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
Apoiado em um estudo teórico-filosófico, refletimos uma ginástica com sentidos e
significados para a vida da criança. Apresentamos perspectivas de uma “Ginástica
Brincante”, que considera a criança como centro do processo, ressaltando a necessidade
vital da liberdade corporal para brincar e se-movimentar como linguagem imanente ao seu
mundo. Assim, desenvolver uma “Ginástica Brincante'' é valorizar o protagonismo infantil
em sua essência, sua subjetividade e seu livre brincar e se-movimentar.
PALAVRAS-CHAVE: ginástica brincante; liberdade corporal; brincar e se-movimentar.
“PLAYING GYMNASTICS”: A PRACTICE FOCUSED ON BODY FREEDOM OF
SMALL CHILDREN
ABSTRACT
Supported by a theoretical-philosophical study, we reflect a gymnastics with senses and
meanings for the child's life. We present perspectives of a “Playing Gymnastics”, which
considers the child as the center of the process, emphasizing the vital need for bodily freedom
to play and move as a language immanent to their world. Thus, developing a “Playing
Gymnastics” is to value child protagonism in its essence, its subjectivity and its free play and
movement.
KEYWORDS: playful gymnastics; bodily freedom; play and move around.
“JUGAR GIMNASIA”: UNA PRÁCTICA ENFOCADA EN LA LIBERTAD
CORPORAL DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
RESUMEN
Apoyados en un estudio teórico-filosófico, reflejamos una gimnasia con sentidos y
significados para la vida del niño. Presentamos perspectivas de una “Gimnasia Jugando”,
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que considera al niño como el centro del proceso, enfatizando la necesidad vital de libertad
corporal para jugar y moverse como lenguaje inmanente a su mundo. Así, desarrollar una
“Gimnasia Jugando” es valorar el protagonismo infantil en su esencia, su subjetividad y su
libre juego y movimiento.
PALABRAS CLAVES: gimnasia lúdica; libertad corporal; jugar y moverse.
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IMAGEM CORPORAL DE BAILARINAS ADOLESCENTES DE GRUPOS DE
DANÇA DE GOIÂNIA: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-1993
Luciane Silva Avelar,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Mário Hebling Campos,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Tadeu João Ribeiro Baptista,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
RESUMO
Esta pesquisa propôs aferir a satisfação corporal de bailarinas de Goiânia na pandemia.
Para essa avaliação elaborou-se um questionário, do qual constou um Teste de Silhuetas a
grupos de bailarinas de 10 a 19 anos, comparando como elas veem a imagem corporal real
nos períodos antes e depois da pandemia, comparada com a imagem ideal. Os resultados
demonstram insatisfação com a imagem corporal. Como conclusão, entende-se a necessidade
de se refletir sobre os padrões corporais com as bailarinas.
PALAVRAS-CHAVE: Autoimagem; Corpo; Bailarinas.
BODY IMAGE OF ADOLESCENT BALLERINAS FROM DANCE GROUPS IN
GOIÂNIA: IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
This research proposed to measure the body satisfaction of ballerinas from Goiânia during
the pandemic. For this evaluation, a questionnaire was developed, which included a
Silhouette Test to groups of dancers aged 10 to 19 years, comparing how they see the real
body image in the periods before and during the pandemic, compared with the ideal image.
The results demonstrate dissatisfaction with body image. As a conclusion, we understand the
need to reflect on body standards with the dancers.
KEYWORDS: Self-image; Body; Ballerinas.
IMAGEN CORPORAL DE BAILARINAS ADOLESCENTES DE GRUPOS DE BAILE
DE GOIÂNIA: IMPACTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
RESUMEN
La investigación propuso medir la satisfacción corporal de bailarinas de Goiânia en la
pandemia. Esa evaluación desarrolló un cuestionario, que incluyó un Test de Silueta a
grupos de danzantes de 10 a 19 años, cotejando la imagen corporal real en los períodos
antes y durante la pandemia, en comparación con la imagen ideal. Los resultados
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demuestran insatisfacción con la imagen corporal. Como conclusión, entendemos la
necesidad de reflexionar sobre los estándares corporales con los bailarines.
PALABRAS CLAVES: Auto imagen; Cuerpo; Bailarinas.
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INFÂNCIAS, EXPERIÊNCIAS DO BRINCAR E SENSIBILIDADE EM FORMAÇÃO
NO BRASIL E NA FRANÇA94
Marília Menezes Nascimento Souza Carvalho,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Emília Amélia Pinto Costa Rodrigues,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Maria Cecília de Paula Silva,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
Objetiva-se discutir as sensibilidades em formação na infância a partir das experiências do
brincar nos espaços públicos de lazer de Aracaju(Br) e Strasbourg(Fr). Estudo de
perspectiva contrastiva nas áreas de lazer infantil em praças públicas destas cidades. As
observações não sistemáticas e fotografias permitiram uma análise das realidades
investigadas, a partir da experiência citadina.
PALAVRAS-CHAVE: infância; brincar; experiência; sensibilidade.
PLAYING AS A CITY EXPERIENCE: BODY AND CULTURE MEDIATING THE
KNOWLEDGE OF THE WORLD
ABSTRACT
The aim is to discuss the sensitivities in formation in childhood from the experiences of
playing in public leisure spaces in Aracaju (Br) and Strasbourg (Fr). Contrastive perspective
study in children's leisure areas in public squares in these cities. The non-systematic
observations and the photographs allowed an analysis of the investigated realities, based on
the city experience.
KEYWORDS: childhood; to play; experience; sensitivity.
EL JUEGO COMO CIUDAD EXPERIENCIA: CUERPO Y CULTURA MEDIANDO
EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO
RESUMEN
El objetivo es discutir las sensibilidades en la educación infantil a partir de las experiencias
de juego en los espacios públicos de ocio de Aracaju (Br) y Estrasburgo (Fr). Estudio de
perspectiva contrastiva en áreas de ocio infantil dispuestas en plazas públicas. Las
observaciones no sistemáticas y fotografías permitieron un análisis de las realidades
investigadas, a partir de la experiencia de la ciudad.
PALABRAS CLAVES: infancia; jugar; experiencia; sensibilidad.
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MAPEAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DE DANÇA URBANA NA CIDADE DE
BELO HORIZONTE: TESSITURAS POSSÍVEIS, A PARTIR DO ESTADO DA
ARTE95
Bruna D´Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Franklin Ribeiro Fernandes Negrão,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Victor Augusto Valadares de Souza,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Paola Luzia Gomes Prudente,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
O presente trabalho trata de um recorte do projeto de pesquisa intitulado MAPEAMENTO
DO ENSINO DE DANÇAS NOS PROJETOS SOCIAIS EM BELO HORIZONTE- MG, do
Grupo de Pesquisa Edudança, da EEFFTO/ UFMG. Nesta etapa da pesquisa, apresentamos
o estado da arte e reflexões acerca de trabalhos acadêmicos desenvolvidos e concluídos na
cidade, focalizados na temática da dança urbana. Busca-se um diálogo entre o quantitativo
de produções e os motivos pelos quais o registro e memórias da dança urbana, em destaque
no território pesquisado, possui registros acadêmicos pontuais.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Urbana; Mapeamento; Projetos Sociais.
MAPPING OF SOCIAL PROJECTS OF URBAN DANCE IN THE CITY OF BELO
HORIZONTE: POSSIBLE TESSITURES, FROM THE STATE OF THE ART
ABSTRACT
The present paper deals with an excerpt from the research project entitled MAPPING THE
TEACHING OF DANCES IN SOCIAL PROJECTS IN BELO HORIZONTE-MG, by the
Research Group Edudança, from EEFFTO / UFMG. In this stage of the research, we present
the state of the art and reflections on academic works developed and concluded in the city,
focused on the theme of urban dance. A dialogue is sought between the quantity of
productions and the reasons why the record and memories of urban dance, highlighted in the
researched territory, have specific academic records.
KEYWORDS: Urban Dance; Mapping; Social projects.

EL CURRÍCULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UEMG: UNA
PROPUESTA DE FORMACIÓN AMPLIADA
RESUMEN
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El presente trabajo trata de un extracto del proyecto de investigación denominado MAPEO
DE LA ENSEÑANZA DE BAILE EN PROYECTOS SOCIALES EN BELO HORIZONTE-MG,
del Grupo de Investigación Edudança, de EEFFTO / UFMG. En esta etapa de la
investigación, presentamos el estado del arte y reflexiones sobre trabajos académicos
desarrollados y concluidos en la ciudad, enfocados en la temática de la danza urbana. Se
busca un diálogo entre la cantidad de producciones y las razones por las cuales el registro y
las memorias de la danza urbana, destacadas en el territorio investigado, tienen registros
académicos específicos.
PALABRAS CLAVES: Danza Urbana; Cartografía; Proyectos sociales.
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O CORPO EM PAULO FREIRE: COMPREENSÕES NECESSÁRIAS À EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR96
Hudson Pablo de Oliveira Bezerra,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
RESUMO

Objetivamos nesse trabalho apresentar as compreensões de corpo no pensamento de Paulo
Freire estabelecendo diálogos com o contexto da Educação Física escolar. O mesmo foi
construído a partir de uma revisão bibliográfica com base na leitura de alguns dos seus
livros. Como resultado encontramos compreensões sobre o corpo que o reconhecem como
integral, expressivo, consciente, relacional, temporal, histórico e inacabado.
PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire; Corpo; Educação Física.
THE BODY IN PAULO FREIRE: NECESSARY UNDERSTANDING FOR SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to present the understandings of the body in the thought of Paulo Freire,
establishing dialogues with the school context of Physical Education. It was built from a
bibliographical review based on the reading of some of his books. As result, we find
understandings about the body that recognize it as integral, expressive, conscious, relational,
temporal, historical and unfinished.
KEYWORDS: Paulo Freire; Body; Physical Educacion.
EL CUERPO EN PAULO FREIRE: COMPRENSIONES NECESARIAS PARA LA
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Objetivando en esto trabajo presentar las comprensiones del cuerpo en el pensamiento de
Paulo Freire estableciendo diálogos con el contexto de la Educación Física escolar. Se
construyó a partir de una revisión bibliográfica basada en la lectura de algunos de sus
libros. Como resultado encontramos entendimiento sobre el cuerpo que lo reconocen como
integral, expresivo, consiente, relacional, temporal, histórico e inacabado.
PALABRAS CLAVES: Paulo Freire; Cuerpo; Educación Física.
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O CORPO NEGRO NA ESCOLA: EXPERIÊNCIAS DE UMA EDUCAÇÃO DO
SENTIR97
Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Karenine de Oliveira Porpino,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
O trabalho apresenta a visibilidade do corpo negro na escola a partir de uma educação que
desvele o sentir no campo das relações étnico raciais, considerando a estesiologia e a
intercoporeidade como referências metodológicas para as experiências pedagógicas. A
atitude fenomenológica do filósofo Merleau-Ponty e a fórmula de páthos de Aby Warburg
alicerçam metodologicamente essa pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: corpo negro; experiências; intercorporeidade
THE BLACK BODY AT SCHOOL: EXPERIENCES OF AN EDUCATION OF
FEELING
ABSTRACT
The work presents the visibility of the black body at school from an education that reveals the
feeling in the field of ethnic-racial relations considering esthesiology and intercoporeity as
methodological references for pedagogical experiences. The phenomenological attitude of the
philosopher Merleau-Ponty and the Pathos method of Aby Warburg underpin this research.
KEYWORDS: black body; experiences; intercoporeity.

EL CUERPO NEGRO EN LA ESCUELA: EXPERIENCIAS DE UNA EDUCACIÓN
DEL SENTIMIENTO
RESUMEN
La obra presenta la visibilidad del cuerpo negro en la escuela desde una educación que
revela el sentimiento en el campo de las relaciones étnicas raciales, considerar la
estesiología y la intercorporeidad como referencias metodológicas para las experiencias de
ensenãnza. La actitud fenomenológica del filósofo Merleau-Ponty y la fórmula del pathos de
Aby Warburg sustentan metodológicamente esta investigación.
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O CORPO NOS ESTUDOS DA INTERCULTURALIDADE CRÍTICA98
Jonathan Stroher,
Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/UFMT)
Beleni Salete Grando,
Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/UFMT)
RESUMO
Fundamentado na pesquisa bibliográfica o presente texto tem como objetivo apresentar o
conceito de Catherine Walsh sobre interculturalidade crítica, articulando-o ao olhar
socioantropológico de estudos do corpo. Compreende-se o corpo moldado pela colonialidade
e atravessado pela noção de interculturalidade funcional, o que o mantém na hierarquia
colonial-racial, enquanto o projeto de interculturalidade crítica busca decoloniza-lo a partir
da compreensão de si no contexto social.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; decolonialidade; interculturalidade.
THE BODY IN THE STUDIES OF CRITICAL INTERCULTURALITY
ABSTRACT
Based on bibliographic research, this text aims to present Catherine Walsh's concept of
critical interculturality, articulating it to the socioanthropological view of body studies. The
body shaped by coloniality is understood and crossed by the notion of functional
interculturality, which keeps them in the colonial-racial hierarchy, while the project of
critical interculturality seeks to decolonize it from the understanding of oneanother in the
social context.
KEYWORDS: body; decoloniality; interculturality.
EL CUERPO EN LOS ESTUDIOS DE INTERCULTURALIDAD CRITICA
RESUMEN
A partir de la investigación bibliográfica, este texto pretende presentar el concepto de
interculturalidad crítica de Catherine Walsh, articulelo a la visión socioantropológica de los
estudios corporales. El cuerpo moldeado por la colonialidad es comprendido y atravesado
por la noción de interculturalidad funcional, que los mantiene en la jerarquía colonial-racial,
mientras que el proyecto de interculturalidad crítica busca descolonizarla desde la
comprensión de unos a otros en el contexto social.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; decolonialidad; interculturalidad.
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O CORPO PESQUEIRO-QUILOMBOLA DE UMA COMUNIDADE TRADICIONAL
DO NORDESTE BRASILEIRO99
Ana Amélia Neri Oliveira,
Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
RESUMO
Objetivamos compreender os sentidos e significados do corpo manifesto Festa do Mangue do
Cumbe, partir de um estudo de orientação etnográfica que usou observação participante,
entrevista compreensiva e conversas informais. Os interlocutores foram os atores sociais
participantes do ritual. Sentidos e significados de resistência política e cultural são visíveis
no corpo do pescador, da marisqueira e do calungueiro. As gestualidades dos corpos evocam
um sentido de pertença ao mangue e ao quilombo.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; ritual; comunidades tradicionais.
THE QUILOMBOLA FISHERY BODY OF A TRADITIONAL COMMUNITY IN
NORTHEAST BRAZIL
ABSTRACT
We aimed to understand the senses and meanings of the manifested body “Festa do Mangue
do Cumbe”, based on an ethnographic study that used participant observation,
comprehensive interview and informal conversations. The interlocutors were the social actors
participating in the ritual. Sense and meanings of political and cultural resistance are visible
in bodies fisherman, “marisqueira” and calungueiro. The gestures of the bodies evoke a
sense of belonging to the mangrove and the quilombo.
KEYWORDS: body; ritual; traditional communities.
EL CUERPO PESQUERO QUILOMBOLA DE UNA COMUNIDAD TRADICIONAL
EN EL NORESTE DE BRASIL
RESUMEN
Objetivo fue comprender los sentidos y significados del cuerpo en la “Festa do Mangue do
Cumbe”. Estudio etnográfico que utilizó observación participante, entrevista integral y
conversaciones informales. Interlocutores fueron los actores participantes del ritual. El
sentido y los significados de la resistencia política y cultural se vislumbran en los cuerpos de
los pescador y calungueiro, y de la mariscador. Los gestos de los cuerpos evocan un sentido
de pertenencia al manglar y al quilombo.
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O DEBATE SOBRE O CORPO NO CONBRACE: DE 1997 A 2017 100
Jaqueline Cordeiro de Brito,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Marisa Mello de Lima,
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO
Tadeu João Ribeiro Baptista,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
O objetivo deste texto é fazer uma análise sobre as principais concepções de corpo presentes
nos anais do CONBRACE de 1997 a 2017. A metodologia usada foi uma pesquisa
documental. Os resultados demonstram, três períodos distintos para essa produção: o de
generalização, de reconhecimento e de consolidação. Como conclusão, identifica-se uma
predominância das concepções fenomenológicas na fase de generalização e consolidação e
do movimento pós-moderno na de reconhecimento.
Palavras-Chave: Corpo humano. Bibliometria.
THE DEBATE ON THE BODY IN CONBRACE: FROM 1997 TO 2017
ABSTRACT
The aim of this text is to make an analysis about the main conceptions of body present in the
annals of CONBRACE from 1997 to 2017. The methodology used was a documentary. The
results show three different periods at this production: generalization, recognition and
consolidation. In conclusion, a predominance of phenomenological conceptions in the
generalization and consolidation phase and of the postmodern movement in the recognition is
identified.
KEYWORDS: Human Body. Bibliometrics.

EL DEBATE SOBRE EL CUERPO EN CONBRACE: DESDE 1997 A 2017
RESUMEN
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El objetivo de este texto es realizar un análisis sobre las principales concepciones de cuerpo
presentes en los anales de CONBRACE de 1997 a 2017. La metodología utilizada fue una
investigación documental. Los resultados evidencian tres periodos diferentes esta
producción: generalización, reconocimiento y consolidación. Como conclusión, se identifica
un predominio de las concepciones fenomenológicas en la fase de generalización y
consolidación y del movimiento posmoderno en el reconocimiento.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpo humano. Bibliometría.
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O FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: ENTRELAÇANDO SABERES E
CORP(ORALIDADES)101

Raquel Rocha Nunes,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Mauricio Lino Moreira,
Associação Cultural Tambor Mineiro (ACTM)
José Alfredo Oliveira Debortoli,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO
Este estudo buscou compreender as possibilidades de um lazer outro e trouxe olhares para os
saberes e as corp(oralidades) do Festejo do Tambor Mineiro. Uma festa negra, pública e na
rua que nos permitiu achegar em seus sentidos e significados, como também pensar a cultura
popular e as resistências no contexto da cidade de Belo Horizonte. Nesse sentido, nos
aproximamos de uma abordagem etnografia a partir da imersão no contexto e a entrevista
com o mestre Maurício Tizumba.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Cultura Popular; Corporalidade.
THE FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: INTERLACING KNOWLEDGE AND
CORP(ORALITIES)
ABSTRACT
This study sought to understand the possibilities of a different leisure and brought views to
the knowledge and body of Festejo do Tambor Mineiro. A black, public and street party that
allowed us to get to its senses and meanings, as well as to think about popular culture and as
resistances in the context of the city of Belo Horizonte. In this sense, we approach an
ethnographic based on immersion in the context, photographic records and an interview with
the master Mauricio Tizumba.
KEYWORDS: Leisure; Popular Culture; Corporeality.

EL FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: ENTRELZANDO CONOCIMIENTO Y
CORP(ORALIDADE)
RESUMEN
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Este estudio buscó comprender las posibilidades de otro ocio y aportó conocimientos sobre el
conocimiento y los cuerpos del Festejo do Tambor Mineiro. Una fiesta negra, pública y
callejera que nos permitió entrar en sus sentidos y significados, así como pensar en la cultura
popular y la resistencia en el contexto de la ciudad de Belo Horizonte. En este sentido,
abordamos un enfoque etnográfico basado en la inmersión en el contexto, los registros
fotográficos y la entrevista al maestro Maurício Tizumba.
PALABRAS CLAVES: Ócio; Cultura Popular; Corporeidad;
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PERCEPÇÕES ACERCA DOS CORPOS (IN)ATIVOS A PARTIR DE QUESTÕES
SOCIOCULTURAIS RELACIONADAS À CULTURA FÍSICA102
Antonio Luan Dias Baldasso,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Cynthia Vanessa Constantin Tribulato,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Com leituras e estudos relacionados à cultura física, bem como experiências profissionais do
autor como Professor de Educação Física e da autora como Fisioterapeuta em escolas na
Modalidade Educação Especial, buscamos trazer nesse resumo reflexões acerca dos corpos
(in)ativos na cultura física. Tentamos, portanto, compreender como estes corpos são
percebidos pela sociedade em que estão inseridos e como eles se percebem em suas relações
sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade; Corpos; (In)ativo.
PERCEPTIONS ABOUT (IN) ACTIVE BODIES BASED ON SOCIO-CULTURAL
ISSUES RELATED TO PHYSICAL CULTURE
ABSTRACT
With readings and studies related to physical culture, as well as the author's professional
experiences as a Physical Education Teacher and the author as a Physiotherapist in Special
Education Schools, we seek to bring in this summary reflections on (in)active bodies in
physical culture. We try, therefore, to understand how these bodies are perceived by the
society in which they are inserted and how they perceive themselves in their social
relationships.
KEYWORDS: Society; Bodies; (In)active

PERCEPCIONES SOBRE LOS ÓRGANOS (IN) ACTIVOS BASADOS EN TEMAS
SOCIO-CULTURALES RELACIONADOS CON LA CULTURA FÍSICA
RESUMEN
Con lecturas y estudios relacionados con la cultura física, así como las experiencias
profesionales del autor como Docente de Educación Física y el autor como Fisioterapeuta en
Escuelas de Educación Especial, buscamos traer en este resumen reflexiones sobre los
cuerpos (in) activos en la cultura física. Intentamos, por tanto, comprender cómo estos
cuerpos son percibidos por la sociedad en la que se insertan y cómo se perciben a sí mismos
en sus relaciones sociales.
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POR UMA ETNOGRAFIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS INFANTIS NA ESCOLA103
Flávia Martinelli Ferreira,
Faculdade Anhanguera de Campinas - SP (FAC)
RESUMO
O trabalho teve como objetivo central compreender o cotidiano das crianças nas aulas de
educação física junto a uma turma de primeiro ano. A pesquisa de cunho etnográfico
evidenciou que as práticas corporais vivenciadas apresentam modos de indicar as
compreensões das crianças com relação ao proposto. Conclui-se que apresentam uma nova
lógica, mais condizente com o universo infantil, nas formas de transgressões, resistências e
subversões, só compreendidas a partir do estudo das culturas infantis.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; culturas infantis; práticas corporais.
FOR AN ETHNOGRAPHY OF CHILDREN'S BODILY PRACTICES AT SCHOOL
ABSTRACT
The main objective of this study was to understand the daily routine of children in physical
education classes in a first grade class. The ethnographic research evidenced that the bodily
practices experienced ways of indicating comprehensions of the children in relation to what
is proposed. It is concluded that they present a new logic, more consistent with the children's
universe, in the forms of transgressions, resistances and subversions, only understood
through the study of children's cultures.
KEYWORDS: physical education; children’s cultures; bodily practices.
SOBRE UNA ETNOGRAFÍA DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES DE LOS NIÑOS
EN LA ESCUELA
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo principal comprender la vida cotidiana de los niños de primer
año en las clases de educación física. La investigación etnográfica evidenció que las
prácticas corporales experimentadas presentan formas de indicar las comprensiones de los
niños en relación a lo propuesto. Se concluye que presentan una nueva lógica, más
consistente con el universo infantil, en las formas de transgresiones, resistencias y
subversiones, sólo entendidas desde el estudio de las culturas infantiles.
PALABRAS CLAVE: educación física; culturas infantis; práticas corporais.
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PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO: CAPOEIRA NA
RODA CIENTÍFICA104
Ábia Lima de França,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Augusto Cesar Rios Leiro,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

RESUMO
O trabalho discute a produção e a difusão do conhecimento que entrecruza a educação e a
capoeira nos diversos Programas de Pós-Graduação da UFBA e UNEB, entre 1998 e 2019.
Trata-se de um estudo documental e bibliográfico, do tipo estado do conhecimento, que
identificou 23 dissertações e teses das áreas de Educação, Música, Dança, Ciências Sociais e
Artes Cênicas. As sínteses apontaram contribuições relativas às práticas corporais, sociais,
artísticas e históricas da capoeira para a formação humana.
PALAVRAS-CHAVE: capoeira; educação; produção do conhecimento.
PRODUCTION AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE IN EDUCATION:
CAPOEIRA ON THE SCIENTIFIC ROAD
ABSTRACT
The work discusses the production and dissemination of knowledge that intertwines education
and capoeira in the various Graduate Programs of UFBA and UNEB, between 1998 and
2019. This is a documental and bibliographic study of the state of knowledge type that it
chose 23 dissertations and theses in the areas of Education, Music, Dance, Social Sciences
and Performing Arts. The syntheses pointed to contributions related to the corporal, social,
artistic and historical practices of capoeira for the human formation.
KEYWORDS: capoeira; education; knowledge production.

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN:
CAPOEIRA EN EL CAMINO CIENTÍFICO
RESUMEN
El trabajo analiza la producción y difusión del conocimiento que entrelaza la educación y la
capoeira en los diferentes Programas de Posgrado de la UFBA y la UNEB, entre 1998 y
2019. Se trata de un estudio documental y bibliográfico del tipo estado del conocimiento que
eligió 23 disertaciones y tesis en las áreas de Educación, Música, Danza, Ciencias Sociales y
Artes Escénicas. Las síntesis apuntaron a aportes relacionados con las prácticas corporales,
sociales, artísticas e históricas de la capoeira para la formación humana.
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REGISTROS DO VOLEIBOL SENTADO: ENCONTRO COM OS PRECURSORES105
Maria Denise Dourado da Silva,
Universidade de Brasília (UnB)
Abdiel Guedes Dourado,
Universidade Federal de Goiás
RESUMO
Este trabalho objetiva relatar experiência de busca por informações a respeito da trajetória
histórica do Voleibol Sentado (VS). A metodologia segue abordagem qualitativa com técnica
de coleta de informações consistentes em entrevistas com precursores desse paradesporto.
Concluímos que a técnica utilizada favoreceu o aprofundamento na compreensão das
modificações pelas quais o VS passou desde sua criação até os dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE: voleibol sentado; pesquisa; sentido histórico.
SITTING VOLLEYBALL RECORDS: MEETING WITH PRECURSORS
ABSTRACT
This work aims to report the experience of searching for information about the historical
trajectory of Sitting Volleyball (VS). The methodology follows a qualitative approach with a
technique for collecting information consistent with interviews with precursors of this
parasport. We conclude that the technique used favored a deeper understanding of the
changes that the VS has undergone since its creation until today.
KEYWORDS: sitting volleyball; research; historical sense.

REGISTROS DE VOLEIBOL SENTADO: ENCUENTRO CON PRECURSORES
RESUMEN
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Este artículo tiene como objetivo reportar la experiencia de buscar información sobre la
trayectoria histórica del Voleibol Sentado (VS). La metodología sigue un enfoque cualitativo
con una técnica de recolección de información consistente con entrevistas a precursores de
este paradeporte. Concluimos que la técnica utilizada favoreció una comprensión más
profunda de los cambios por los que ha pasado el VS desde su creación hasta la actualidad.
PALABRAS CLAVES: voleibol sentado; investigar; sentido histórico.
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A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL NO ESPORTE: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA106

Larissa Alemar Vilela Lana,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Karine Barcelos Vieira,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Moisés Vieira de Carvalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
André de Assis Lauria,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Camila Cristina Fonseca Bicalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
O objetivo foi investigar a relação da satisfação corporal com a modalidade esportiva
praticada. As buscas foram nas bases SciELO, Lilacs e PubMed com os termos Imagem
corporal, Autoimagem, Satisfação corporal, Atleta, Esporte, Treinamento, nos últimos 10
anos. 14 estudos foram selecionados. A satisfação corporal versus comportamentos
alimentares inadequados foram identificados no esporte. Conclui-se que a modalidade
esportiva não influencia diretamente na satisfação corporal do atleta.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação corporal; Esporte; Atleta.
THE REPRESENTATION OF BODY IMAGE IN SPORT: A SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT
The aim was to investigate the relationship of body satisfaction with the sports modality
practiced. The searches were made in SciELO, Lilacs and PubMed with the terms Body
Image, Self-Image, Body Satisfaction, Athlete, Sports, Training, in the last 10 years. 14
studies were selected. Body satisfaction versus inappropriate eating behaviors were identified
in sport. It is concluded that the sport modality does not directly influence the athlete's body
satisfaction.
KEYWORDS: Body satisfaction; Sport; Athlete.

LA REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN EL DEPORTE: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA
RESUMEN
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El objetivo era investigar la relación de la satisfacción corporal con la modalidad deportiva
practicada. Las búsquedas se realizaron en SciELO, Lilacs y PubMed con los términos Body
Image, Self-Image, Body Satisfaction, Athlete, Sports y Training en los últimos 10 años. Se
seleccionaron 14 estudios. Se identificó la satisfacción corporal frente a las conductas
alimentarias inadecuadas en el deporte. Se concluye que la modalidad deportiva no influye
directamente en la satisfacción corporal del deportista.
PALABRAS CLAVES: Satisfacción corporal; Deporte; Deportista.
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TIRANIAS DA VISIBILIDADE: IMAGENS DO CORPO DOS ADOLESCENTES NAS
REDES SOCIAIS107

Wanessa Ferreira de Sousa,
Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia; COEESA; PPGE/UFG
Tadeu João Ribeiro Baptista,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Este artigo objetiva analisar o compartilhamento de imagens do corpo dos adolescentes,
refletindo sobre visibilidade e subjetividade na sociedade contemporânea, tendo como
metodologia uma pesquisa com observação participante em Redes Sociais. Os resultados
apontam que estas redes além de permitirem comunicação entre as pessoas, também se
tornaram um local de autoexposição corporal. A conclusão é que a visibilidade se tornou um
modo de produção de si que atenda padrões esperados por espectadores.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Imagens do Corpo; Visibilidade; Adolescentes; Redes Sociais.
TYRANIES OF VISIBILITY: IMAGES OF THE BODY OF ADOLESCENTS ON
SOCIAL NETWORKS
ABSTRACT
This article aims to analyze the sharing of body images among adolescents, reflecting on
visibility and subjectivity in contemporary society, using a research methodology with
participant observation in Social Networks. The results show that these networks, in addition
to allowing communication between people, have also become a place of bodily selfexposure. The conclusion is that visibility has become a way of producing itself that meets the
standards expected by viewers.
KEYWORDS: Body; Body Images; Visibility; Adolescents; Social Networks.

TIRANÍAS DE LA VISIBILIDAD: IMÁGENES DEL CUERPO DE ADOLESCENTES
EN LAS REDES SOCIALES
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar el intercambio de imágenes corporales entre
adolescentes, reflexionando sobre la visibilidad y subjetividad en la sociedad contemporánea,
utilizando una metodología de investigación con observación participante en Redes Sociales.
Los resultados muestran que estas redes, además de permitir la comunicación entre las
personas, también se han convertido en un lugar de auto exposición corporal. La conclusión
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es que la visibilidad se ha convertido en una forma de producirse a sí misma que cumple con
los estándares esperados por los espectadores.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; Imágenes corporales; Visibilidad; Adolescentes; Redes
sociales.
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USOS TÉCNICOS DO CORPO NA DANÇA: O QUE A SAPATILHA DE PONTA
TEM A DIZER?108
João Paulo Marques,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Janete Cristina da Silva,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Neste trabalho tecemos considerações acerca de questões percebidas quando questionamos
técnicas do corpo na dança a partir do acontecimento Marie Taglioni. Por meio de incursões
teóricas e do questionamento da técnica da sapatilha de ponta, ilustramos transformações no
cenário da dança clássica, impulsionadas por esse acontecimento. Além disso, indicamos
questões relevantes para estudos aprofundados a respeito dos usos/das técnicas do corpo
que/na dança.
PALAVRAS-CHAVE: técnica do corpo; sapatilha de ponta; acontecimento.
TECHNICAL USES OF THE BODY IN THE DANCE: WHAT DO THE POINT
SHOES HAVE TO SAY?
ABSTRACT
In this work, we make considerations about perceived issues when we question body
techniques in dance based on the Marie Taglioni event. Through theoretical incursions and
questioning the technique of pointe shoes, we illustrate transformations in the classical dance
scene, driven by this event. In addition, we indicate relevant issues for in-depth studies
regarding the uses/techniques of the body that/in dance.
KEYWORDS: body technique; pointe shoe; event.
USOS TÉCNICOS DEL CUERPO EN LA DANZA: ¿QUÉ TIENE QUE DECIR LA
ZAPATILLA DE PUNTA?
RESUMEN
En este trabajo, hacemos consideraciones sobre los problemas percibidos cuando
cuestionamos las técnicas corporales en la danza a partir del evento Marie Taglioni. A través
de incursiones teóricas y cuestionando la técnica de las zapatillas de punta, ilustramos las
transformaciones en la escena de la danza clásica, impulsadas por este evento. Además,
indicamos temas relevantes para estudios en profundidad sobre los usos/técnicas del cuerpo
que/en la danza.
PALABRAS CLAVES: técnica corporal; zapatilla de punta; evento.
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A CRÍTICA ONTOLÓGICA EM TORNO DO LÚDICO E AS CONTRIBUIÇÕES DE
WALTER BENJAMIN109
Marcelo Pereira de Almeida Ferreira,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Aylla Maria Souza da Silva Mergulhão,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
Analisamos a obra Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação de Walter Benjamin.
Buscamos investigar quais supostos ontológicos estão presentes na obra. Ancoramo-nos no
materialismo histórico dialético, marcamos as passagens similares ao lúdico e analisamos o
sentido ontológico da obra. Conclui-se que há uma fundação ontológica materialista em
torno da formação humana, bem como uma produção compromissada com a classe
proletária nos registros em torno da infância.
PALAVRAS-CHAVE: ontologia; lúdico; Walter Benjamin.
THE ONTOLOGICAL CRITICISM AROUND THE LÚDIC AND THE
CONTRIBUTIONS OF WALTER BENJAMIN
ABSTRACT
We analyze the work Reflections on children, toys and education by Walter Benjamin. We
seek to investigate which ontological assumptions are present in the work. We anchor
ourselves in dialectical historical materialism, mark the passages similar to play and analyze
the ontological meaning of the work. It is concluded that there is a materialist ontological
foundation around human formation, as well as a production committed to the proletarian
class in the records surrounding childhood.
KEYWORDS: ontology, ludic, Walter Benjamin

LA CRÍTICA ONTOLÓGICA ALREDEDOR DEL JUEGO Y LAS
CONTRIBUCIONES DE WALTER BENJAMIN
RESUMEN
Analizamos la obra Reflexiones sobre los niños, los juguetes y la educación de Walter
Benjamin. Buscamos investigar qué supuestos ontológicos están presentes en el trabajo. Nos
anclamos en el materialismo histórico dialéctico, marcamos los pasajes similares a jugar y
analizamos el sentido ontológico de la obra. Se concluye que existe un fundamento
Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa PRODOUTOR/UFPA, com o título “Estudos em
torno da defesa da centralidade do lúdico na formação humana: a ontologia nas obas de Walter
Benjamin.
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ontológico materialista en torno a la formación humana, así como una producción
comprometida con la clase proletaria en los registros de la niñez.
PALABRAS CLAVES: ontología, juego, Wlater Benjamin
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS
- NOS CAMINHOS DA ENCRUZILHADA110
Gabriela Nobre Bins,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Gilmar Araujo de Oliveira,
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Daiane Vieira da Silva,
Secretaria Educação Estado de SP (SIGLA)
RESUMO
Esse texto é uma reflexão sobre a Educação Física frente ao desafio de um giro
epistemológico da área. A partir de uma revisão crítica do histórico eurocêntrico da área de
conhecimento refletimos sobre o potencial da mesma para romper com esse histórico e
trabalhar as questões étnico raciais e uma educação antirracista. O texto propõe uma
aproximação com a pedagogia exúlica para nos caminhos da encruzilhada propiciar a
criação de possibilidades de se repensar a Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física 1; pedagogia exúlica 2; giro epistemológico 3.
PHYSICAL EDUCATION FOR RACIAL ETHNIC RELATIONS - CROSSROADS
ABSTRACT
This paper presents a reflection about physical education in the face of the challenge of an
epistemological turn in the area. From a critical review of the Eurocentric history of physical
education, we reflected on its potential to break with this history and work on racial ethnic
issues and anti-racist education. The text proposes an approximation with the exulic
pedagogy so that in the ways of the crossroads it provides the creation of possibilities to
rethink physical education.
KEYWORDS: physical education 1; exulic pedagogy 2; Epistemological gyre 3

EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN PARA LAS RELACIONES ÉTNICAS
RACIALES: EN LOS CAMINOS DE LA ENCRUCIJADA
RESUMEN
Este texto es una reflexión sobre la educación física ante el desafío de un giro
epistemológico. Basados en una revisión crítica de la historia eurocéntrica del área de
conocimiento de la educación física, reflexionamos sobre su potencial para romper con esta
historia y trabajar en temas étnicos raciales y educación antirracista. El texto propone una
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aproximación a la pedagogía exúlica para que, en los caminos de la encrucijada, brinde la
creación de posibilidades para repensar la educación física.
PALABRAS CLAVES: educación física 1; pedagogía exúlica 2; turno epistemológico 3.
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A ENUNCIAÇÃO DOS SABERES DISCENTES ENQUANTO PRINCÍPIO ÉTICOPOLÍTICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURALMENTE ORIENTADA111
Flávio Nunes dos Santos Júnior,
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo
RESUMO
Esta pesquisa intenciona analisar como docentes, que dizem colocar em ação o currículo
cultural de Educação Física, valorizam os saberes dos estudantes ao longo da tematização.
Olhando os materiais produzidos no campo a partir dos referenciais adotados, é possível
notar que os estudantes expõem suas gestualidades e saberes ao se depararem com um
ambiente sensível à escuta. Tal constatação permite inferir que o professor se deixa agenciar
pelo princípio ético-político favorecer a enunciação dos saberes discentes.
PALAVRAS-CHAVE: conhecimento; cultura; cultura corporal; currículo; Educação Física.
THE ENUNCIATION OF STUDENT KNOWLEDGE AS AN ETHICAL-POLITICAL
PRINCIPLE OF CULTURALLY ORIENTED PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This research intends to analyze how teachers, who say they put the cultural curriculum of
Physical Education into action, value students' knowledge throughout the theme. Looking at
the materials produced in the field from the adopted frameworks, it is possible to notice that
students expose their gestures and knowledge when faced with an environment sensitive to
listening. This finding allows us to infer that the teacher allows himself to be acted upon by
the ethical-political principle to favor the enunciation of student.
KEYWORDS: knowledge; culture; body culture; resume; physical education.

LA ENUNCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTUDIANTIL COMO
PRINCIPIO ÉTICO-POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DE ORIENTACIÓN
CULTURAL
RESUMEN
Esta investigación pretende analizar cómo los docentes, que pretenden poner en marcha el
currículo cultural de la Educación Física, valoran los conocimientos de los alumnos a lo
largo de la tematización. Al observar los materiales producidos en el campo a partir de las
referencias adoptadas, es posible notar que los estudiantes exponen sus gestos y
conocimientos cuando se enfrentan a un entorno de escucha sensible. Esta observación
permite inferir que el docente se deja guiar por el principio ético-político para favorecer la
enunciación del conocimiento del alumno.
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A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO DE HUIZINGA SOBRE A EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM ESTADO DA ARTE ENTRE AS TESES E DISSERTAÇÕES
PUBLICADAS NO BRASIL112
Judson Cavalcante Bezerra,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Objetivamos fazer um levantamento da influência do pensamento de Huizinga sobre as teses
e dissertações disponíveis no Catálogo da Capes, na área de Educação Física. Foram
encontradas sete dissertações, as quais tiveram seus resumos analisados como técnica para
construção dos resultados. Os mesmos apontaram um interesse maior dos estudos sobre a
temática do jogo, em detrimento do lúdico.
PALAVRAS-CHAVE: Huizinga; Estado da arte; Educação Física.
THE INFLUENCE OF HUIZINGA'S THOUGHT ON PHYSICAL EDUCATION: A
STATE OF THE ART AMONG THE THESES AND DISSERTATIONS PUBLISHED
IN BRAZIL
ABSTRACT
We aim to survey the influence of Huizinga's thought on the theses and dissertations available
in the Capes Catalog, in the area of Physical Education. Seven dissertations were found,
which had their abstracts analyzed as a technique for constructing the results. They pointed
out a greater interest in studies on the theme of the game, to the detriment of playfulness.
KEYWORDS: Huizinga; State of the art; Physical Education.
LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE HUIZINGA SOBRE LA EDUCACIÓN
FÍSICA: UN ESTADO DEL ARTE DE LAS TESIS DE DOCTORADO Y MAESTRÍA
PUBLICADAS EN BRASIL
RESUMEN
Objetivamos averiguar la influencia del pensamiento de Huizinga sobre las tesis disponibles
en el Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, en el área de Educación Física. Fueron
encontrados siete trabajos, los cuales tuvieron sus resúmenes analizados como parte de la
técnica de construcción de resultados empleada. Los resultados demostraron una tendencia
mayor de los estudios acerca de la temática del juego como factor principal de la influencia
de Huizinga.
PALABRAS CLAVES: Huizinga; Estado del arte; Educación Física.
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A PRESENÇA DE FEYERABEND NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA113
Silas Alberto Garcia,
Universidade Federal de Goiás (PPGEF-UFG)
Gabriel Carvalho Bungenstab,
Universidade Estadual de Goiás (UEG-ESEFFEGO/ PPGEF-UFG)
RESUMO
Objetivou analisar a presença dos escritos de Paul Feyerabend no campo da Educação
Física brasileira e avaliar de que maneira os seus contributos epistemológicos aparecem nas
produções científicas da área. Para isso, realizamos um levantamento bibliográfico em três
periódicos da Educação Física. As análises realçaram que a Educação Física ainda não
instituiu liames com Feyerabend, pois os seus constructos epistemológicos são praticamente
invisíveis no campo.
PALAVRAS-CHAVE: Feyerabend; Epistemologia; Educação Física.
THE PRESENCE OF FEYERABEND IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
It aimed to analyze the presence of Feyerabend in the field of Brazilian Physical Education
and to evaluate how his epistemological contributions appear in the scientific productions of
the area. For this, we carried out a bibliographic survey in three Physical Education
journals. The analyzes highlighted that Physical Education has not yet established links with
Feyerabend, as his epistemological constructs are practically invisible in the field.
KEYWORDS: Feyerabend; Epistemology; Physical Education;
PRESENCIA DE FEYERABEND EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Objetivó analizar la presencia de Feyerabend en el campo de la Educación Física brasileña y
evaluar cómo aparecen sus aportes epistemológicos en las producciones científicas del área.
Para ello, realizamos un relevamiento bibliográfico en tres revistas de Educación Física. Los
análisis destacaron que la Educación Física aún no ha establecido vínculos con Feyerabend,
ya que sus constructos epistemológicos son prácticamente invisibles en el campo.
PALABRAS CLAVES: Feyerabend; Epistemología; Educación Física;
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. APONTAMENTOS PARA UMA CRÍTICA ONTOLÓGICA COMO MÉTODO DE
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS
DE NEGACIONISMO114
Ivson Conceição Silva,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Faculdade Maria Milza (FAMAM)
Petra Schnneider Lima dos Santos,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Celi Neuza Zulke Taffarel,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
O texto aponta os elementos para a crítica ontológica, à luz da concepção materialista
histórica e dialética, enquanto método de análise da produção científica em educação física.
Trata-se de uma revisão da literatura. Demostra como a rigorosidade analítica da crítica
ontológica, partindo da totalidade social, contribui para superar as contradições do real.
PALAVRAS-CHAVE: Crítica ontológica; produção do conhecimento; Educação Física.
NOTES FOR AN ONTOLOGICAL CRITICISM AS A METHOD OF ANALYSIS OF
SCIENTIFIC PRODUCTION IN PHYSICAL EDUCATION IN TIMES OF
NEGATIONISM
ABSTRACT
The text points out the elements for ontological criticism, in light of the historical and
dialectical materialist conception, as a method of analysis of scientific production in physical
education. This is a literature review. It demonstrates how the analytical rigor of ontological
criticism, starting from the social totality, helps to overcome the contradictions of reality.
KEYWORDS: ontological criticism; knowledge production physical education.

NOTAS PARA UNA CRÍTICA ONTOLÓGICA COMO MÉTODO DE ANÁLISIS DE
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE
NEGACIONISMO
RESUMEN
El texto señala los elementos para la crítica ontológica, a la luz de la concepción materialista
histórica y dialéctica, como método de análisis de la producción científica en educación
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física. Ésta es una revisión de la literatura. Demuestra cómo el rigor analítico de la crítica
ontológica, partiendo de la totalidad social, ayuda a superar las contradicciones de la
realidad.
PALABRAS CLAVES: crítica ontológica; producción de conocimiento; educación física.
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ATIVIDADE EPISTEMOLÓGICA, HIBRIDISMO E O COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE115
Gabriel Pereira Paes Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Renan Santos Furtado,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Carlos Nazareno Ferreira Borges,
Universidade Federal do Pará (UFPA)

RESUMO
Neste trabalho problematizamos a atividade epistemológica do campo Educação Física (EF)
a partir do conceito de hibridismo no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).
Optou-se pela pesquisa bibliográfica, com o objetivo de problematizar apontamentos sobre a
atividade epistemológica a partir do conceito de hibridismo, perpassando pelo conceito de
campo, para pensar os GTT’s como espaço da divergência e tensionamento da relação teoria
e prática no universo das práticas corporais.
PALAVRAS-CHAVE: atividade epistemológica; hibridismo; CBCE.
EPISTEMOLOGICAL ACTIVITY, HYBRIDISM AND THE BRAZILIAN COLLEGE
OF SCIENCES OF SPORT
ABSTRACT
In this work, we discuss the epistemological activity of the Physical Education field from the
concept of hybridity at the Brazilian College of Sport Sciences (CBCE). We opted for the
bibliographical research, with the objective of problematizing notes on the epistemological
activity from the concept of hybridity, passing through the concept of field, to think of the
GTT's as a space of divergence and tensioning of the theory and practice relationship in the
universe of bodily practices.
KEYWORDS: epistemological activity; hybridity; CBCE.

ACTIVIDAD EPISTEMOLÓGICA, HIBRIDISMO Y COLEGIO BRASILEÑO DE
CIENCIAS DEL DEPORTE
RESUMEN
En este trabajo, discutimos la actividad epistemológica del campo de la Educación Física
desde el concepto de hibridación en la Facultad Brasileña de Ciencias del Deporte (CBCE).
Se optó por la investigación bibliográfica, con el objetivo de problematizar apuntes sobre la
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actividad epistemológica desde el concepto de hibridación, pasando por el concepto de
campo, para pensar en los GTT's como un espacio de divergencia y tensión de la relación
teoría-práctica en el universo de prácticas corporales.
PALABRAS CLAVES: actividad epistemológica; hibridación; CBCE.
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COMPETIÇÃO ESPORTIVA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA: UMA
ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NACIONAIS116
Gabriel Toledo de Sales,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo
Enoly Cristine Frazão da Silva,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo
Camila das Mercês Duarte Almeida,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo
Michele Viviene Carbinatto,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo

(EEFE/USP)
(EEFE/USP)
(EEFE/USP)
(EEFE/USP)

RESUMO
Analisou-se publicações sobre os aspectos pedagógicos da competição esportiva em revistas
científicas nacionais no período de 2010 e 2020, por meio de uma revisão sistemática de
literatura. Identificou-se 42 estudos, organizados em três eixos temáticos “competição como
ferramenta pedagógica de formação”, “engenharia competitiva” e “competição na escola”.
O conjunto de estudos confirmam a competição como uma importante estratégia pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: pedagogia do esporte; competição esportiva; esporte de base.
SPORT COMPETITION AS A PEDAGOGICAL STRATEGY: A REVIEW OF
NATIONAL PUBLICATIONS
ABSTRACT
The objective was to understand what is researched and published regarding the pedagogical
aspects of sporting competition in national scientific journals, between the years 2010 and
2020, through a systematic literature review. We identified 42 studies, organized in three
thematic axes "competition as a pedagogical tool for training", "competitive engineering"
and "competition at school". The set of studies confirm competition as an important
pedagogical strategy.
KEYWORDS: sport pedagogy, sports competition, sport initiation.

LA COMPETICIÓN DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA: UN
ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES NACIONALES
RESUMEN
El objetivo fue conocer lo que se investiga y publica sobre los aspectos pedagógicos de la
competición deportiva en revistas científicas nacionales, entre los años 2010 y 2020, a través
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de una revisión bibliográfica sistemática. Identificamos 42 estudios, organizados en tres
bloques temáticos: "la competición como instrumento pedagógico para la formación", "la
ingeniería competitiva" y "la competición en la escuela". El conjunto de estudios confirma la
competencia como una importante estrategia pedagógica.
PALABRAS-CLAVE: pedagogía del deporte; competición deportiva; deporte de base.
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CULTURA CORPORAL COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NO CAMPO
DA EDUCAÇÃO FÍSICA117
Clayton Cesar de Oliveira Borges,
Centro Universitário São Roque
RESUMO
O presente estudo, através de uma discussão teórica, devota-se a colocar em pauta a noção
de cultura corporal. Argumenta-se propriamente que este conceito – que emerge nas últimas
décadas no campo da Educação Física escolar – se configura como um acontecimento
discursivo singular, instaurando novas formas de regularidade e, assim, exprimindo uma
descontinuidade em relação às concepções de movimento corporal humano vigente nas
concepções tradicionais da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: cultura corporal; Educação Física; acontecimento discursivo.
BODY CULTURE AS A DISCURSIVE EVENT IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
The present study, through a theoretical discussion, is devoted to discussing the notion of
body culture. It is properly argued that this concept – which has emerged in recent decades in
the field of school Physical Education – is configured as a singular discursive event,
establishing new forms of regularity and, thus, expressing a discontinuity in relation to the
conceptions of human body movement in force in traditional conceptions of Physical
Education.
KEYWORDS: body culture; Physical Education; discursive event

LA CULTURA DEL CUERPO COMO EVENTO DISCURSIVO EN EL ÁMBITO DE
LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El presente estudio, a través de una discusión teórica, está dedicado a poner la noción de
cultura corporal en la agenda. Se argumenta acertadamente que este concepto – que ha
surgido en las últimas décadas en el campo de la Educación Física escolar – se configura
como un hecho discursivo singular, que establece nuevas formas de regularidad y, por tanto,
expresando una discontinuidad en relación a las concepciones actuales del movimiento del
cuerpo humano en las concepciones tradicionales de la Educación Física.
PALABRAS CLAVES: cultura corporal; Educación Física; evento discursivo
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EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIA: REFLEXÕES E IMPLICAÇÕES A PARTIR DE
SUA INSERÇÃO NO MEIO CIENTÍFICO118
Jeniffer da Silva Bielavski,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Francine Muniz Medeiros,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
Denise Grosso da Fonseca,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
RESUMO
Este estudo se constitui em uma revisão bibliográfica pautada pelos moldes qualitativos e tem
como objetivo compreender as relações entre Educação Física e Ciência a partir do seu
processo de inserção no meio científico. Foram selecionados estudos que envolviam a
temática, posteriormente analisados para discussão. Concluímos que há diferentes
entendimentos sobre as relações da Educação Física e ciência, bem como uma hegemonia
entre as subáreas da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ciência; Revisão Bibliográfica.
PHYSICAL EDUCATION AND SCIENCE: REFLECTIONS AND IMPLICATIONS
FROM ITS INSERTION IN THE SCIENTIFIC WORLD
ABSTRACT
This study is a bibliographical review based on qualitative models and aims to comprehend
the relationship between Physical Education and Science from their process of insertion in
the scientific world. Studies involving the theme were selected, which were later analyzed for
discussion. We conclude that there are different understandings about the relationships
between Physical Education and science, as well as a hegemony between the sub-areas of
Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education; Science; Bibliographical Review.
EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIA:REFLEXIONES E IMPLICACIONES DESDE SU
INSERCIÓN EM EL MUNDO CIENTÍFICO
RESUMEN
Este estudio es una revisión bibliográfica basada en modelos cualitativos y tiene como
objetivo comprender la relación entre la Educación Física y la Ciencia desde su proceso de
inserción en el mundo científico. Se seleccionaron estudios relacionados con el tema, que
luego se analizaron para su discusión. Concluimos que existen diferentes entendimientos
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sobre la relación entre Educación Física y las ciencias, así como una hegemonía entre las
subáreas de Educación Física.
PALABRAS CLAVES Educación Física; Ciencias; Revisión Bibliográfica.
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EL FUNDAMENTO DE LA IMAGEN-MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN
MOVIMIENTO119
Eduardo Lautaro Galak,
CONICET/UNLP-IdIHCS
RESUMEN
Se propone analizar imágenes filmadas históricas sobre prácticas corporales con objetivos
didácticos, en lo que representa una sucesión de fotogramas documentales de personas
haciendo actividades físicas para la cámara con intenciones de transmitir un mensaje para
que sea reproducido. Con ello es posible observar una homogeneización, sucesión y
simultaneidad de técnicas (corporales y cinematográficas) como efecto del juego de
montajes, planos y encuadres.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpos; Movimientos; Técnicas
THE FOUNDATION OF THE MOTION PICTURE OF MOVING BODIES
ABSTRACT
The aim is to analyze the oldest filmed images of body practices with didactic objectives, in
what represents a succession of documentary frames of people doing physical activities for
the camera to transmit a message to be reproduced. With this, it is possible to observe a
homogenization, succession, and simultaneity of techniques (corporal and cinematographic),
as an effect of the play of montages, shots, and frames.
KEYWORDS: Body; Movements; Techniques

O FUNDAMENTO DA IMAGEM-MOVIMENTO DE CORPOS EM MOVIMENTO
RESUMO
Se propõe analisar imagens históricas filmadas sobre práticas corporais com fins didáticos,
no que representa uma sucessão de fotogramas documentais de pessoas fazendo atividades
físicas para a câmera com o intuito de transmitir uma mensagem a ser reproduzida. Com
isso, é possível observar uma homogeneização, sucessão e simultaneidade de técnicas
(corporais e cinematográficas) como efeito do jogo de montagens, enquadramentos e planos.
PALAVRAS-CHAVES: Corpos; Movimentos; Técnicas
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ESQUIZO-EXPERIMENTAÇÕES COM A PERSPECTIVA CULTURAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA120
Pedro Xavier Russo Bonetto,
Secretaria Municipal de São Paulo (SME-SP); Faculdade Flamingo (FaFla)
Rubens Antônio Gurgel Vieira,
Faculdade de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba (FEFISO)
RESUMO
O texto apresenta uma inclinação teórico-metodológica denominada esquizoexperimentação. Constitui-se enquanto operador metodológico de intervenção em práticas
pedagógicas, em especial na elaboração de currículos de Educação Física na perspectiva
cultural, a partir de conceitos e preocupações advindas da filosofia da diferença, tais como:
discurso, agenciamento, engendramentos de poder, subjetividade, controle e desejo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Filosofia da diferença; Experimentações.
SCHIZO-EXPERIMENTATIONS WITH THE CULTURAL PERSPECTIVE OF
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The text in question presents a theoretical-methodological notion called schizoexperimentation. It is constituted as a methodological operator of intervention in pedagogical
practices, especially in the development of Physical Education curricula from a cultural
perspective, based on concepts and concerns arising from the philosophy of difference, such
as: discourse, agency, engendering of power, subjectivity, control and desire.
KEYWORDS: Physical Education; Philosophy of difference; Experiments.
ESQUIZO-EXPERIMENTACIONES CON LA PERSPECTIVA CULTURAL DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El texto en cuestión presenta una noción teórico-metodológica denominada esquizoexperimentación. se constituye como un operador metodológico de intervención en las
prácticas pedagógicas, especialmente en el desarrollo de los currículos de Educación Física
desde una perspectiva cultural, a partir de conceptos e inquietudes que surgen de la filosofía
de la diferencia, tales como: discurso, agencia, engendramiento de poder, subjetividad.,
control y deseo.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Filosofía de la diferencia; Experimentos.
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FORMACIÓN DE PROFESORES EN EDUCACIÓN FÍSICA: LA EXPERIENCIA DE
LA POSGRADUACIÓN EN COLOMBIA121

Karen Lorena Gil Eusse,
Universidade Federal do Espírito-Santo (UFES)
Felipe Quintão de Almeida,
Universidade Federal do Espírito-Santo (UFES)
RESUMEN
Este artículo analiza el sistema de posgraduación de la Educación Física en Colombia.
Finaliza con algunos cuestionamientos sobre el desarrollo de este sistema y sus impactos en
la formación de profesores.
PALABRAS CLAVE: educación Física; posgraduación; formación de profesores.
PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION: THE POSTGRADUATE
EXPERIENCE IN COLOMBIA
ABSTRACT
This article discusses the postgraduate system of Physical Education in Colombia. The article
concludes with questions about the development of that system and its impact in the Physical
Education teacher education.
KEYWORDS: physical education; postgraduate; teacher education.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A EXPERIÊNCIA DA
PÓS-GRADUAÇÃO NA COLÔMBIA
RESUMO
Este artigo discute o sistema de pós-graduação em Educação Física na Colômbia. Conclui
com alguns questionamentos sobre o desenvolvimento deste sistema e seus impactos na
Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; pós-graduação; formação de professores.
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LINGUAGEM E PODER: RELAÇÕES PRESENTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA122
Allan Delmiro Barros,
Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA/IBGM)
Lívia Tenório Brasileiro,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
Analisar relações existentes entre Educação Física e as categorias Linguagem e Poder, pela
revisão sistemática. Sob a perspectiva histórico-dialética, de abordagem qualitativa,
mapeou-se 4.205 artigos da Educação Física dos anos 2000 até 2015. Resultado: 10 artigos
entraram na categoria empírica Linguagem-Corpo como Poder. Consideramos necessárias
mais pesquisas afetas à Linguagem e Poder, pois a Educação Física como linguagem ainda
precisa ultrapassar o limiar das aparências expressivas.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; linguagem; poder.
LANGUAGE AND POWER: PRESENT RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
Analyze existing relations between Physical Education and Language-Power, through
systematic review. In the historical-dialectical perspective, with a qualitative approach, 4.205
articles of Physical Education from 2000 to 2015 were mapped. Result: 10 articles were
included in the category Language-Body as Power. We consider that more research related
to Language and Power is necessary, since Physical Education as a language still needs to
overcome the threshold of expressive appearances.
KEYWORDS: physical education; language; power.

LENGUAJE Y PODER: RELACIONES PRESENTES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analizar las relaciones entre la Educación Física y Lenguaje-Poder, por revisión sistemática.
En el perspectiva histórico-dialéctica, con un enfoque cualitativo, se mapearon 4.205
artículos de Educación Física de 2000 a 2015. Resultado: se incluyeron 10 artículos en la
categoría Lenguaje-Cuerpo como Poder. Consideramos que son necesarias más
investigaciones relacionadas con Lenguaje y Poder, porque la Educación Física como
lenguaje aún necesita superar el umbral de las apariencias expresivas.
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MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO DOS SIGNIFICADOS DAS ATIVIDADES DA
CULTURA CORPORAL: PROBLEMÁTICA PARA O ENSINO HISTÓRICOCRÍTICO123
Tiago Nicola Lavoura,
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Brendo Santos Lima,
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
RESUMO
Abordando o caso particular da atividade Luta, busca-se apresentar os pressupostos
fundamentais do método de investigação apropriado à problemática de identificação e
explicação dos traços essenciais das formas de ser do objeto em questão. Nossa hipótese de
trabalho é a de que o acervo de significados constitutivos da forma de ser das atividades da
cultura corporal configura-se como potencial possibilidade de uma propositura de
sistematização de conteúdos de ensino da Educação Física na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Método; Atividade; Conteúdos escolares; Cultura corporal.
METHOD OF RESEARCHING THE MEANINGS OF BODY CULTURE
ACTIVITIES: A PROBLEM FOR HISTORICAL-CRITICAL TEACHING
ABSTRACT
Approaching the particular case of the Fight activity, we seek to present the fundamental
assumptions of the investigation method appropriate to the problem of identifying and
explaining the essential features of the ways of being of the object in question. Our working
hypothesis is that the collection of constitutive meanings of the body culture activities form of
being is configured as a potential possibility of a proposal to systematize Physical Education
teaching contents at school.
KEYWORDS: Method; Activity; School contents; Body culture.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SIGNIFICADOS DE LAS ACTIVIDADES
DE CULTURA CORPORAL: UN PROBLEMA PARA LA ENSEÑANZA
HISTÓRICO-CRÍTICA
RESUMEN
Abordando el caso particular de la actividad Lucha, buscamos presentar los supuestos
fundamentales del método de investigación adecuados al problema de identificar y explicar
los rasgos esenciales de las formas de ser del objeto en cuestión. Nuestra hipótesis de trabajo
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es que el conjunto de significados constitutivos de la forma de ser de las actividades de la
cultura corporal se configura como una posibilidad potencial de una propuesta para
sistematizar los contenidos de la enseñanza de la Educación Física en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Método; Actividad; Contenidos escolares; Cultura corporal.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
216

O CONCEITO DE PÓS-CRÍTICO: POTENCIALIDADES E RISCOS 124
Rubens Antonio Gurgel Vieira,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
RESUMO
O trabalho visa problematizar o conceito de pós-criticidade nos usos curriculares da
Educação Física. Para tanto, utilizamos as teorizações de Silva (2007) e Neira e Nunes
(2009). Como metodologia tomamos a geofilosofia deleuze-guattariana. A reflexão final
posiciona todas as criações curriculares minoritárias como importantes para uma sociedade
mais justa, sendo necessária a continuidade dos trabalhos que evitem reducionismos e
sectarismos.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; pós-crítico; geofilosofia.
THE CONCEPT OF POST-CRITICAL: POTENTIALS AND RISKS
ABSTRACT
The work aims to problematize the concept of post-criticism in the curricular uses of Physical
Education. For this, we use the theories of Silva (2007) and Neira and Nunes (2009). As a
methodology, we take the Deleuze-Guattarian geophilosophy to problematize the uses of the
post-critical concept without, however, entering into a dichotomous clash. The final reflection
positions all minority curricular creations as important for a fairer society, requiring the
continuity of works that avoid reductionism and sectarianism.
KEYWORDS: curriculum; post-critical; geophilosophy
EL CONCEPTO POST-CRÍTICO: POTENCIALIDADES Y RIESGOS
RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo problematizar el concepto de poscrítica en los usos
curriculares de la Educación Física. Para ello, utilizamos las teorías de Silva (2007) y Neira
y Nunes (2009). Como metodología, tomamos la geofilosofía Deleuze-Guattariana para
problematizar los usos del concepto poscrítico sin, sin embargo, entrar en un choque
dicotómico. La reflexión final posiciona a todas las creaciones curriculares minoritarias
como importantes para una sociedad más justa, requiriendo la continuidad de trabajos que
eviten el reduccionismo y el sectarismo.
PALABRAS CLAVES: currículo; póscrítico; geofilosofía.
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O PENSAMENTO FILOSÓFICO NO PROCESSO FORMATIVO NA PÓS
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES
FILOSÓFICAS DE UMA DISCIPLINA PARA DUASLICENCIADAS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA125
Janaína Walkíria Brito e Silva,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Taynara Reges Cardoso,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
RESUMO
O objetivo desse relato de experiência é refletir sobre a compreensão da epistéme na
disciplina de fundamentos da educação de duas mestrandas licenciadas em educação física
durante o primeiro semestre de formação no programa de pós graduação em educação. O
relato perpassa pelas observações e dificuldades sobre a apreensão do pensamento filosófico
nesse período de formação continuada na pós graduação com aulas remotas. O relato é
baseado em dois diários de campo preenchidos semanalmente
PALAVRAS-CHAVE: pensamento filosófico; epistéme; pós-graduação
PHILOSOPHICAL THINKING IN THE FORMATIVE PROCESSIN STRICTO
SENSU GRADUATE STUDIES IN EDUCATION:
PHILOSOPHICAL CONTRIBUTIONS OF A SUBJECT FOR TWO GRADUATES IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The purpose of this experience report is to reflect on the understanding of the episteme in the
fundamentals of education subject of two master students licensed in physical education
during the first semester of training in the postgraduate education program. The report goes
on by observations and difficulties about the apprehension of philosophical thought in this
period of continuous education in postgraduate classes with remote classes. The report is
based on two field diaries completed weekly.
KEYWORDS: philosophical thinking; episteme; postgraduate studies.

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN EL PROCESO FORMATIVO EN ESTRICTO
SENSU ESTUDIOS DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN: CONTRIBUCIONES FILOSÓFICAS DE UNA ASIGNATURA PARA
DOS GRADUADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN

125

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
218

El propósito de este informe de experiencia es reflexionar sobre la comprensión de epistéme
en los fundamentos de educación asignatura de dos alumnos de máster en educación física
durante el primer semestre de formación en el programa de educación de postgrado. el
informe sigue por observaciones y dificultades sobre la aprehensión del pensamiento
filosófico en este período de educación continua en el postgrado con clases remotas. el
informe se basa en dos diarios de campo completados semanalmente.
PALABRAS CLAVES: pensamiento filosófico; episteme; posgraduación.
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PEDAGOGIAS (PÓS)CRÍTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
LEITURA COM MARCOS NEIRA126
Galdino Rodrigues de Sousa,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Vale do Rio Verde (UninCor)
Felipe Quintão de Almeida,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Problematiza, teoricamente, compreensões de pedagogias críticas da Educação Física de
Marcos Neira em fases distintas de suas produções. Conclui que esse autor, autodeclarado
pós-crítico, desconsidera (re)organizações político-epistemológicas das pedagogias críticas.
Além disso, frente à falta de clareza entre as supostas fronteiras que distinguem as
pedagogias críticas das pedagogias pós-críticas, este artigo defende a necessidade de que o
uso dessas classificações seja repensado.
PALAVRAS-CHAVE: pedagogias críticas; pedagogias pós-críticas; Marcos Neira.
(POST)CRITICS PEDAGOGIES OF PHYSICAL EDUCATION: A READING WITH
MARCOS NEIRA.
ABSTRACT
This article theoretically questions some ambiguous understandings of Marcos Neira's
critical pedagogies of Physical Education in different phases of his work. It concludes that
this self-declared post-critical author disregards political-epistemological (re)organizations
of critical pedagogies. Furthermore, this article states the need for rethinking the use of these
classifications, given the lack of clarity between the supposed boundaries that distinguish
critical pedagogies from post-critical pedagogies.
KEYWORDS: critical pedagogies; post-critical pedagogies; Marcos Neira.
PEDAGOGÍAS (POST) CRÍTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: UNA LECTURA
CON MARCOS NEIRA.
RESUMEN
Teóricamente, problematiza comprensiones ambiguas de las pedagogías críticas de la
Educación Física de Marcos Neira en diferentes fases de sus obras. Concluye que este autor
autoproclamado poscrítico desconoce las (re) organizaciones político-epistemológicas de las
pedagogías críticas. Además, dada la falta de claridad entre los supuestos límites que
distinguen las pedagogías críticas de las poscríticas, el artículo plantea la necesidad de
repensar el uso de estas clasificaciones.
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30 ANOS DA PERSPECTIVA CRÍTICO-SUPERADORA: PROBLEMÁTICAS
ATUAIS 127
Carolina Picchetti Nascimento,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
O trabalho sistematiza parte dos resultados de uma pesquisa que investigou orientações
teórico-metodológicas para a atividade docente em Educação Física a partir da perspectiva
Critico-Superadora. Apresentam-se algumas problemáticas pedagógicas que estiveram
presentes na elaboração da obra Metodologia do Ensino da Educação Física e delineiam-se
expressões atuais dessas problemática para o desenvolvimento dos processos de ensino e de
aprendizagem em Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Educação Física; Perspectiva Crítico-Superadora; Escola
30 YEARS OF THE CRITICAL-OVERCOMING PERSPECTIVE: CURRENT
PROBLEMATICS
ABSTRACT
The work systematizes part of the results of a research that investigated theoreticalmethodological orientations for teaching activity in Physical Education based on the CriticalOvercoming perspective. Some pedagogical problematic that were present in the elaboration
of the work Methodology of Teaching of Physical Education are presented as well it is
outlined current expressions of these problematic for the development of teaching and
learning processes in Physical Education at school.
KEYWORDS: Physical Education Teaching; Critical-Overcoming perspective; Schooling
30 AÑOS DE LA PERSPECTIVA CRÍTICO-SUPERADORA: CONTRIBUCIONES
AL DEBATE ACTUAL
RESUMEN
El trabajo sistematiza parte de los resultados de una investigación sobre orientationes
teórico-metodológicas para la actividad docente en Educación Física desde la perspectiva
Crítico-Superadora. Se presentan algunas cuestiones pedagógicas que estuvieron presentes
en la elaboración del trabajo Metodología de la Enseñanza de la Educación Física y se
perfilan expresiones actuales de estas cuestiones para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en Educación Física en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza de la Educación Física; Perspectiva Crítico-Superadora;
Escuela
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A COEDUCAÇÃO E O ENSINO DO FUTEBOL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA (EF): EXPERIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I128
Mariana Ferreira de Oliveira,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Adrielly Carla Santos Silva,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
RESUMO

O objetivo do estudo é relatar as experiências com o conteúdo futebol nas aulas de EF, a
partir da coeducação, no ensino fundamental I. Justifica-se este estudo a partir de uma
avaliação diagnóstica percebendo falas sexistas dos alunos. Trata-se de um estudo
qualitativo, realizado no estágio supervisionado em uma escola pública de Alagoas. A
análise dos dados foi orientada por Holliday (2006). Conclui-se que a proposta coeducativa
proporcionou mudanças positivas verificadas nas intervenções.
PALAVRAS-CHAVE: Aulas mistas. Esporte. Estágio Supervisionado.
CO-EDUCATION AND FOOTBALL TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION
CLASSES (PE): EXPERIENCES IN ELEMENTARY EDUCATION I
ABSTRACT
The objective of the study is to report the experiences with the soccer content in PE classes,
from co-education, in elementary school I. This study is justified by a diagnostic evaluation
perceiving sexist speeches of the students. This is a qualitative study, carried out in a
supervised internship in a public school in Alagoas. Data analysis was guided by Holliday
(2006). It is concluded that the co-educational proposal provided positive changes verified in
the interventions.
KEYWORDS: Mixed classes. Sport. Supervised internship.
COEDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE FÚTBOL EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA (EF): EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA I
RESUMEN
El objetivo del estudio es reportar las experiencias con los contenidos del fútbol en las clases
de Educación Física, desde la coeducación, en la escuela primaria I. Este estudio se justifica
mediante una evaluación diagnóstica percibiendo los discursos sexistas de los estudiantes. Se
trata de un estudio cualitativo, realizado en una pasantía supervisada en un colegio público
128
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de Alagoas. El análisis de datos fue guiado por Holliday (2006). Se concluye que la
propuesta coeducativa aportó cambios positivos verificados en las intervenciones.
PALABRAS CLAVE: Clases mixtas. Deporte. Pasantía supervisada.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO REMOTO: UMA EXPERIÊNCIA NA REDE
MUNICIPAL DE CURITIBA129
Carine Ferreira Costa
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC)
Vilson Aparecido da Mata
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO

Esse relato visa compartilhar a experiência do desenvolvimento do trabalho didático em
Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental numa escola da RMC 130 durante o
ano letivo de 2020 no modelo remoto mediante as ações propostas pela administração
municipal e iniciativa do corpo docente da unidade apresentando resultados quantitativos da
participação da comunidade escolar nesse cenário.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, Ensino Remoto.
THE DIDACTIC WORK OF PHYSICAL EDUCATION DURING REMOTE
TEACHING: AN EXPERIENCE IN THE MUNICIPAL NETWORK OF CURITIBA
ABSTRACT
This report had objective to share the experience of the development of didactic work in
Physical Education in the early years of elementary school in a education institution of
Curitiba Municipal Network during the academic year of 2020 in the remote model through
the proposed actions by the municipal administration and the iniciative of the group of school
teachers presenting quantitative results of the participation of the community in this period
pandemic.
KEYWORDS: School Physical Education, Remote Education, Covid 19.

LA OBRA DOCENTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA: UNA EXPERIENCIA EN LA RED MUNICIPAL DE CURITIBA
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo compartir la experiencia de desarrollo de un trabajo
didáctico en Educación Física en los primeros años de la educación primaria en una
instituición educativa del sistema educativo en la ciudad em Curitiba en 2020 en el
enseñanza remota em acciones propuestas por la administración municipal y la iniciativa del
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profesorado de la unidad presentando los dados cuantitativos de la participación de la
comunidad escolar durante la pandemia.
PALABRAS CLAVE: Educación Física Escolar, Enseñanza Remota, Covid 19.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
UMA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL NO CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE131
Rosa Malena de Araújo Carvalho,
Universidade Federal Fluminense (UFF) e PPGEDU (FFP/UERJ)
RESUMO
Em perspectiva dialógica, a educação física contextualiza as práticas corporais e, a
Educação de Jovens e Adultos indaga o habitualmente desenvolvido na educação. Com uma
metodologia com/nos cotidianos, problematizamos o realizado por disciplina que aborda a
EJA na licenciatura em educação física da Universidade Federal Fluminense. Objetivando
contribuir com uma formação comprometida com a leitura de mundo, os resultados destacam
a responsabilidade das universidades para essa formação.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; Educação de Jovens e Adultos; experiências.
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND YOUTH AND ADULT EDUCATION: AN
INSTITUTIONAL EXPERIENCE ON THE CENTENARY OF PAULO FREIRE
ABSTRACT
In a dialogic perspective, physical education contextualizes corporal practices and,
Education of Youth and Adults questions about what is usually developed in education. Using
a methodology with/in daily life, we problematize what is done by discipline that addresses
this theme in the degree in physical education at Federal Fluminense University. Aiming to
contribute to an education committed to reading the world, the results highlight the
responsibility of universities for this training.
KEYWORDS: school physical education; Youth and Adult Education; experiences.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS:
UNA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EL CENTENARIO DE PAULO FREIRE
RESUMEN
En perspectiva dialógica, la educación física contextualiza las prácticas corporales y, la
Educación de Jóvenes y Adultos indaga lo habitualmente desarrollado en la educación. Con
una metodología con/en los cotidianos, problematizamos el realizado por disciplina que
aborda la EJA en la licenciatura en educación física de la Universidad Federal Fluminense.
Con el objetivo de contribuir con una formación comprometida con la lectura del mundo, los
resultados destacan la responsabilidad de las universidades para esa formación.
PALABRAS CLAVE: educación física escolar; Educación de jóvenes y adultos; experiencias.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC):
INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORAS DA ESCOLA PÚBLICA132
Camilla Maria Mello Toledo,
Secretaria Municipal de Educação de Anchieta - ES (SEME)
Ana Carolina Capellini Rigoni,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Em dezembro de 2017, a terceira versão da BNCC foi aprovada. Esse processo de formação
e implementação da BNCC produziu formas bastante variadas de interpretação e “tradução”
desse documento por parte dos professores. Nesse sentido, o objetivo principal dessa
pesquisa foi compreender o modo como nós, professoras de Educação Física entendíamos a
BNCC no momento de sua implementação e analisar como essas interpretações do
documento se modificaram ao longo de nosso processo de estudos conjuntos.
PALAVRAS-CHAVE: BNCC; Educação Física; Currículo.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MAPEAMENTO DE
QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO NO MUNICÍPIO DE CARIACICAES133
Ueberson Ribeiro Almeida,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Angélica Caetano da Silva,
Colégio Pedro II/RJ
Ramon Matheus dos Santos e Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Alessandra Galve Gerez,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Maria Celeste Rocha,
Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)
RESUMO
Faz um mapeamento do ensino dos conteúdos de matrizes africanas e afro-brasileiras por
docentes de Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) do município de Cariacica-ES,
a partir das características étnico-raciais e de gênero destes docentes. Realizado em 2020,
via questionário online enviado a todos/as os/as docentes da Rede, os dados indicam relações
entre etnia, gênero e ensino desses conteúdos pelos(as) docentes de EF na EI.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Étnico- racial; Educação Infantil.
PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: MAPPING
ETHNIC-RACIAL AND GENDER ISSUES IN CARIACICA-ES
ABSTRACT
It is a mapping of teaching of African and Afro-Brazilian matrices contents by Physical
Education (PE) teachers in Early Childhood Education (IE) in the city of Cariacica-ES,
based on characteristics as ethnic-racial and gender. Carried out in 2020, through an online
questionnaire sent to all teachers of that municipal network, the data indicate relationships
between ethnicity, gender and the teaching of these contents by PE teachers in IE.
KEYWORDS: Physical Education; Ethnic-racial; Early Childhood Education.

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: MAPEO DE TEMAS
ÉTNICO-RACIALES Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE CARIACICA-ES
RESUMEN
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Mapea la enseñanza de contenidos de matrices africanas y afrobrasileñas por profesores de
educación física (EF) en la Educación Infantil (IE) en la ciudad de Cariacica-ES, con base
en las características étnico-raciales y de género de estos profesores. Realizado en 2020, a
través de un cuestionario online enviado a todos los profesores de la Red, los datos indican
relaciones entre la etnia, el género y la enseñanza de estos contenidos por parte de los
profesores de EF en la EI.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Étnico-racial; Educación Infantil.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: DIFICULDADES E
POSSIBILIDADES DE CONSOLIDAÇÃO NAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE PERNAMBUCO134
Bruno César Rodrigues da Silva,
Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE)
Lívia Tenorio Brasileiro,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO

A pesquisa investigou a consolidação da Educação Física nas Escolas de Referência em
Ensino Médio do estado de Pernambuco diante da implementação do Novo Ensino Médio,
analisando as dificuldades e as possibilidades do ensino da Educação Física diante a
mudança desta etapa da Educação Básica. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa.
Constatamos que os professores investigados não possuem conhecimentos aprofundados
sobre o Novo Ensino Médio, bem como sobre a BNCC.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio, Educação Física, Prática Pedagógica.

134

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
232

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO SISTEMA DE ENSINO EMERGENCIAL: UMA
PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO PARA O ENSINO MÉDIO NO IFG – GOIÂNIA
OESTE 135
Eliene Lacerda Pereira,
Instituto Federal de Educação de Goiás – IFG Câmpus Goiânia Oeste
Anário Dornelles Rocha Junior,
Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Educação
John Carlos Alves Ribeiro,
Instituto Federal de Educação de Goiás – IFG Câmpus Goiânia Oeste
RESUMO
Esta experiência se refere à integração da Educação Física com várias áreas do
conhecimento no ano de 2020 no IFG. O objetivo geral foi analisar o conhecimento
científico, possibilitando reflexões e diálogos interdisciplinares. A metodologia foi definida
coletivamente. Os resultados mostraram a surpresa dos estudantes nas discussões integradas.
Consideramos exitosa e desafiadora a possibilidades da Educação Física trabalhar de forma
integrada no ensino integrado.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Integrado. Sistema de Ensino Emergencial. Organização do
Trabalho Pedagógico. Interdisciplinaridade.
PHYSICAL EDUCATION IN THE EMERGENCY EDUCATION SYSTEM: AN
INTEGRATION PROPOSAL FOR HIGH SCHOOL AT IFG – GOIÂNIA OESTE
ABSTRACT
This experience refers to the integration of Physical Education with various areas of
knowledge in 2020 at IFG. The general objective was to analyze scientific knowledge,
enabling reflections and interdisciplinary dialogues. The methodology was defined
collectively. The results showed the students' surprise in the integrated discussions. We
consider the possibilities of Physical Education to work in an integrated way in integrated
education to be successful and challenging.
KEYWORDS: Integrated Teaching. Emergency Learning System. Organization of
Pedagogical Work. Interdisciplinarity.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE EMERGENCIA:
UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE
IFG - GOIÂNIA OESTE
RESUMEN
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Esta experiencia se refiere a la integración de la Educación Física con diversas áreas de
conocimiento en 2020 en IFG. El objetivo general fue analizar el conocimiento científico,
posibilitando reflexiones y diálogos interdisciplinares. La metodología se definió de forma
colectiva. Los resultados mostraron que los estudiantes entendieran las discusiones
integradas. Las posibilidades de la Educación Física para trabajar de manera integrada en
la educación integrada son exitosas y desafiantes.
PALABRAS CLAVE: Docencia Integrada. Sistema de Aprendizaje de Amergencia.
Organización del Trabajo Pedagógico. Interdisciplinariedad.
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A ENUNCIAÇÃO DOS SABERES DISCENTES ENQUANTO PRINCÍPIO ÉTICOPOLÍTICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURALMENTE ORIENTADA136
Flávio Nunes dos Santos Júnior,
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo
RESUMO
Esta pesquisa intenciona analisar como docentes, que dizem colocar em ação o currículo
cultural de Educação Física, valorizam os saberes dos estudantes ao longo da tematização.
Olhando os materiais produzidos no campo a partir dos referenciais adotados, é possível
notar que os estudantes expõem suas gestualidades e saberes ao se depararem com um
ambiente sensível à escuta. Tal constatação permite inferir que o professor se deixa agenciar
pelo princípio ético-político favorecer a enunciação dos saberes discentes.
PALAVRAS-CHAVE: conhecimento; cultura; cultura corporal; currículo; Educação Física.
THE ENUNCIATION OF STUDENT KNOWLEDGE AS AN ETHICAL-POLITICAL
PRINCIPLE OF CULTURALLY ORIENTED PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This research intends to analyze how teachers, who say they put the cultural curriculum of
Physical Education into action, value students' knowledge throughout the theme. Looking at
the materials produced in the field from the adopted frameworks, it is possible to notice that
students expose their gestures and knowledge when faced with an environment sensitive to
listening. This finding allows us to infer that the teacher allows himself to be acted upon by
the ethical-political principle to favor the enunciation of student.
KEYWORDS: knowledge; culture; body culture; resume; physical education.

LA ENUNCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTUDIANTIL COMO
PRINCIPIO ÉTICO-POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DE ORIENTACIÓN
CULTURAL
RESUMEN
Esta investigación pretende analizar cómo los docentes, que pretenden poner en marcha el
currículo cultural de la Educación Física, valoran los conocimientos de los alumnos a lo
largo de la tematización. Al observar los materiales producidos en el campo a partir de las
referencias adoptadas, es posible notar que los estudiantes exponen sus gestos y
conocimientos cuando se enfrentan a un entorno de escucha sensible. Esta observación
permite inferir que el docente se deja guiar por el principio ético-político para favorecer la
enunciación del conocimiento del alumno.
PALABRAS-CLAVE: conocimiento; cultura; cultura corporal; reanudar; Educación Física.

136

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
235

A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 137
Lucas Emanuel de Oliveira Silva,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
RESUMO
O presente trabalho tem a finalidade de relatar como a vivência proporcionada pelo
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi essencial para a
compreensão da Educação Física (EF) escolar como componente curricular da área de
linguagens. Tais aspectos são apresentados de forma qualitativa, através do relato de
experiência de um graduando que foi bolsista do PIBID.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; PIBID; linguagens.
THE IMPORTANCE OF EXPERIENCE IN THE INSTITUTIONAL TEACHING
INITIATION SCHOLARSHIP PROGRAM (PIBID) TO EXPAND THE
UNDERSTANDING OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: AN EXPERIENCE
REPORT
ABSTRACT
This paper aims to report how the experience provided by the Institutional Teaching Initiation
Scholarship Program (PIBID) was essential for the understanding of school Physical
Education (PE), resulting in science as a curricular component in the area of languages.
Such aspects are presented in a qualitative way, through the experience report of an
undergraduate who was a PIBID scholarship.
KEYWORDS: Physical Education; PIBID; Languages
LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE BECAS DE
INICIACIÓN A LA DOCENCIA INSTITUCIONAL (PIBID) PARA AMPLIAR EL
ENTENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UM INFORME DE
EXPERIENCIA
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo reportar cómo la experiencia brindada por el
Programa de Becas Institucionales de Iniciación a la Docencia (PIBID) fue fundamental
para la comprensión de la Educación Física (EF) escolar, dando como resultado la ciencia
como componente curricular en el área de idiomas. Dichos aspectos se presentan de manera
cualitativa, a través del relato de experiencia de un estudiante de pregrado que fue becario
del PIBID.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; PIBID; Idiomas.
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A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
DA ESCOLA A PARTIR DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (2018-2020)138
Ana Carla Dias Carvalho,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
RESUMO
Este texto apresenta os resultados da pesquisa-ação que investigou a inserção da educação
física no projeto político pedagógico da escola através da Residência Pedagógica (20182020). Diagnosticou e propôs práticas pedagógicas a partir das demandas da educação
física escolar. Como resultado, potencializou a formação de professores inicial e continuada
mediante vivência dos tempos e espaços escolares e da (co)produção de saberes entre a
universidade-escola.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; projeto político pedagógico; residência pedagógica.
PHYSICAL EDUCATION AND SCHOL CULTURE IN THE PEDAGOGICAL
RESIDENCE (2018-2020)
ABSTRACT
This text presents the results of the action research that investigated the insertion of physical
education in the school's pedagogical political project through the Pedagogical Residency
(2018-2020). Diagnosed and proposed pedagogical practices based on the demands of school
physical education. As a result, it boosted initial and continuing teacher education through
the experience of school times and spaces and the (co)production of knowledge between the
university-school.
KEYWORDS: Physics education; body culture; pedagogical residence.

EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA ESCOLAR EN EL PROGRAMA RESIDENCIA
PEDAGÓGICA (2018-2020)
RESUMEN
El objetivo fue investigar y proponer posibilidades para abordar el conocimiento de la
cultura corporal, a través de la investigación acción, en el Residencia Pedagógica (20182020). La investigación en la vida cotidiana de escuelas, comprendiendo observaciones,
entrevistas y relatos sobre la práctica. La inmersión en la cultura escolar potencializó la
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vivencia de sus tiempos y espacios, y lo diálogo y (co) producción de conocimiento entre
universidad-escuela.
PALABRAS CLAVES: educación física; cultura corporal; residencia pedagógica
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A INSERÇÃO DAS CORPORALIDADES INDÍGENAS NA ESCOLA POR MEIO DE
UM PROJETO INTEGRADOR139
Fabrício Gurkewicz Ferreira,
Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade de Brasília (PPGEF/UnB)
IFRO - Campus Ji-Paraná
Reigler Siqueira Pedroza,
Escola Superioe de Educação Física e Fisioterapia de Goiás – Universidade Estadual de Goiás
(ESEFFEGO/UEG)
Paulino Pinheiro Gaia,
Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade de Brasília (PPGEF/UnB)
IFCE – Campus Quixadá
RESUMO
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar um Projeto Integrador para a inserção das
corporalidades indígenas no espaço escolar. Para tanto, utilizamos a pesquisa participante
como proposta metodológica. Concluímos que o Projeto Integrador possibilitou uma
participação efetiva dos estudantes e dos docentes na prática educativa, por meio de ações
coletivas e colaborativas. Contudo, é fundamental que sejam realizadas outras pesquisas com
a temáticas em diferente contextos.
PALAVRAS-CHAVE: projeto integrador; corporalidades indígenas; escola.
THE INSERTION OF INDIGENOUS CORPOREALITIES INTO SCHOOL
THROUGH AN INTEGRATIVE PROJECT
ABSTRACT
The general objective of this research was to carry out an Integrative Project for the insertion
of indigenous corporealities in the school space. For this purpose, we use participant
research as a methodological proposal. We conclude that the Integrative Project enabled an
effective participation of students and teachers in educational practice, through collective
and collaborative actions. However, it is essential that further research be carried out with
the theme in different contexts.
KEYWORDS: integrative project; indigenous corporealities; school.

LA INSERCIÓN DE LAS CORPOREIDADES INDÍGENAS EN LA ESCUELA A
TRAVÉS DE UN PROYECTO INTEGRADOR
RESUMEN
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El objetivo general de esta investigación fue realizar un Proyecto Integrador para la
inserción de cuerpos indígenas en el espacio escolar. Para eso, utilizamos la investigación
participante como propuesta metodológica. Concluimos que el Proyecto Integrador permitió
una participación efectiva de estudiantes y docentes en la práctica educativa, a través de
acciones colectivas y colaborativas. Sin embargo, es fundamental que se realicen más
investigaciones con el tema en diferentes contextos.
PALABRAS CLAVES: proyecto integrador; corporeidades indígenas; escuela.
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A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA CANVA PARA A REVISÃO DAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO PIBID EDUCAÇÃO
FÍSICA UFRN140
Allyson Carvalho de Araújo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Felipe Santos de Oliveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Leilane Shamara Guedes Pereira Leite,
Centro Estadual de Educação Profissional Professora Djanira Brasilino de Souza (CEEP)
Lucas Santiago Jota,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
O presente trabalho descreve e faz reflexões sobre as experiências de bolsistas do PIBID de
Educação Física no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Djanira Brasilino
de Souza localizado em Natal / RN, já no período de [Office1] remoto, tributário do novo
Coronavírus. (2019-mCoV). De abordagem descritiva com nuance qualitativa, o texto
apresenta, especificamente experiências usando a plataforma de design gráfico Canva, e
como essa experiência teve um impacto no progresso no semestre acadêmico de 2020.1.
PALAVRAS-CHAVE: Canva; Pandemia; Ensino Remoto.
THE USE OF THE CANVA PLATFORM FOR THE REVIEW OF PHYSICAL
EDUCATION CLASSES: A REPORT OF EXPERIENCES OF PIBID PHYSICAL
EDUCATION UFRN
ABSTRACT
The present work describes and reflects on the experiences of PIBID scholarship holders in
Physical Education at the State Center for Professional Education Professor Djanira
Brasilino de Souza located in Natal / RN, already in the period of remote [Office1], tributary
of the new Coronavirus. (2019-mCoV). With a descriptive approach with a qualitative
nuance, the text presents, specifically, experiences using the Canva graphic design platform,
and how this experience had an impact on progress in the academic semester of 2020.1.
KEYWORDS: Canva; Pandemic; Remote Class.
EL USO DE LA PLATAFORMA CANVA PARA LA REVISIÓN DE CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
PIBID UFRN
RESUMEN
El presente trabajo describe y reflexiona sobre las experiencias de los becarios PIBID de
Educación Física en el Centro Estatal de Educación Profesional Profesora Djanira Brasilino
de Souza ubicado en Natal / RN, ya en el período de remoto [Office1], afluente del nuevo
140
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Coronavirus. (2019-mCoV). Con un enfoque descriptivo con matiz cualitativo, el texto
presenta, en concreto, experiencias en el uso de la plataforma de diseño gráfico Canva, y
cómo esta experiencia tuvo un impacto en el progreso en el semestre académico de 2020.
PALABRAS CLAVES: Canva; Pandemia; Enseñanza remota.
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ADAPTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DURANTE O PERÍODO
REMOTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS: UM RELATO DO PIBID141
Marcelo Vinícius de França Gama Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Bruna Maria Pereira da Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Luíza Oliveira Mosca,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Eduardo Victor Ramalho Lucena,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Paula Roberta Paschoal Boulitreau,
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE)
RESUMO
O estudo se caracteriza por um relato de experiência de cunho qualitativo que tem como
objetivo analisar o processo de adaptação da avaliação da aprendizagem das aulas remotas
de educação física dos 6ºs anos do CAp-UFPE. Em decorrência da pandemia do COVID-19
as estratégias metodológicas foram adaptadas, de tal forma que contemple o currículo. Os
instrumentos avaliativos tiveram que ser ressignificados, entretanto não perderam sua função
formativa de acompanhamento dos processos de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem; Aprendizagem colaborativa; Ensino
remoto.
ADAPTATION OF THE LEARNING ASSESSMENT DURING THE REMOTE
PERIOD IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF FUNDAMENTAL
EDUCATION FINAL YEARS: A PIBID REPORT
ABSTRACT
The study is characterized by a qualitative experience report that aims to analyze the process
of adapting the assessment of learning in remote physical education classes of the 6th years
of CAp-UFPE. As a result of the COVID-19 pandemic, the methodological strategies were
adapted in such a way as to include the curriculum. The evaluation instruments had to be
reframed, however they did not lose their formative function of monitoring the teaching
processes.
KEYWORD: learning assessment; collaborative learning; remote teaching.
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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL
PERÍODO REMOTO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS AÑOS
FINALES DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL: INFORME DEL PIBID
RESUMEN
El estudio se caracteriza por un relato de experiencia que tiene como objetivo analizar el
proceso de adecuación de la evaluación del aprendizaje de las clases de educación física a
distancia en los 6º años de CAp-UFPE. Como resultado de la pandemia COVID-19, las
estrategias metodológicas fueron adaptadas de manera que incluyan el currículo. Los
instrumentos de evaluación tuvieron que ser reformulados, sin embargo no perdieron su
función formativa de seguimiento de los procesos de enseñanza.
PALABRAS CLAVE: evaluación del aprendizaje; aprendizaje colaborativo; enseñanza a
distancia.
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COM A PALAVRA O ESTUDANTE: UMA EXPERIÊNCIA EM CONTEXTO DA
PRÁTICA NO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA ESEF-UPE142

Agostinho da Silva Rosas,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
Com a palavra o estudante é Projeto desenvolvido no âmbito das práticas do Pibid Educação
Física com o propósito de disponibilizar espaço ao diálogo verdadeiro. Este relato de
experiência pretende discorrer, com rigor crítico, a práxis dialógica como expressão da
liberdade. Centro-se na metodologia freireana em que delimita o movimento dialético da
ação-reflexão. Com a experiência constatou-se sucesso na realização do Projeto por
empoderar estudantes com a elaboração e pronúncia da palavra.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Dialógica; Prática Pedagógica; Pibid Educação
Física.
WITH THE WORD THE STUDENT: AN EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF
PRACTICE AT PIBID PHYSICAL EDUCATION ESEF UPE
ABSTRACT
With the word the student is a Project developed within the scope of the practices of Pibid
Physical Education with the purpose of providing space for true dialogue. This experience
report intends to discuss, with critical rigor, the dialogical praxis as an expression of
freedom. It focuses on the Freirean methodology in which it delimits the dialectical movement
of action-reflection. With the experience, it was found success in carrying out the Project by
empowering students with the elaboration and pronunciation of the word.
KEYWORDS: Dialogic Communication; Pedagogical Practice; Physical Education Pibid.

CON LA PALABRA EL ESTUDIANTE: UNA EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO
DE LA PRÁCTICA EN EL PIBID EDUCACIÓN FÍSICA ESEF UPE
RESUMEN
Con la palabra el alumno es un Proyecto desarrollado en el ámbito de las prácticas de
Educación Física Pibid con el propósito de brindar un espacio para el verdadero diálogo.
Este relato de experiencia pretende discutir, con rigor crítico, la praxis dialógica como
expresión de libertad. Se centra en la metodología freireana en la que delimita el movimiento
dialéctico de acción-reflexión. La experiencia resultó exitosa en la realización del Proyecto
al capacitar a los estudiantes con la elaboración y pronunciación de la palabra.
PALABRAS CLAVES: Comunicación Dialógica; Práctica Pedagógica; Pibid Educacion
Fisica.
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CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE
O ENSINO REMOTO: QUANDO PROFESSORES E ALUNOS APRENDEM
JUNTOS143
Rodrigo da Silva Martins,
Instituto Federal Fluminense (IFF)
Cláudia Aleixo Alves,
Instituto Federal Fluminense (IFF)
RESUMO
O trabalho apresenta a experiência de criação de jogos digitais nas aulas de educação física
no ensino técnico integrado ao ensino médio de um Instituto Federal durante o ensino
remoto. Teve como objetivo estabelecer um diálogo com o cotidiano dos alunos, oportunizar
o trabalho colaborativo e um engajamento maior ao ensino remoto.
PALAVRAS-CHAVE: jogos digitais; educação física; ensino remoto.
CREATION OF DIGITAL GAMES IN PHICAL EDUCATION CLASSES DURING
REMOTE TEACHING: WHEN TEACHERS AND STUDENTS LEARN TOGETHER
ABSTRACT
The work presents the experience of creating digital games in physical education classes in
technical education integrated to high school at a Federal Institute during remote education.
It aimed to establish a dialogue with the students' daily lives, provide collaborative work and
a greater engagement in remote education.
KEYWORDS: digital games; physical education; remote teaching.

CREACIÓN DE JUEGOS DIGITALES EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
DURANTE LA TELEEDUCACIÓN: CUANDO LOS PROFESSORES Y ALUMNOS
APRENDEM JUNTOS
RESUMEN
El trabajo presenta la experiencia de la creación de juegos digitales en las clases de
educación física en la educación técnica integrada a la escuela secundaria de un Instituto
Federal durante la educación a distancia. Tenía como objetivo establecer un diálogo con la
vida cotidiana de los estudiantes, proporcionar un trabajo colaborativo y un mayor
compromiso con la educación a distancia.
PALABRAS CLAVES: juegos digitales; educación física; enseñanza a distancia.
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COTEJAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A PERSPECTIVA DE UM
PROFESSOR PRECEPTOR ANTES DA PANDEMIA DE COVID-19 E DURANTE O
CONTEXTO PANDÊMICO144
Deyve José da Silva Vidal,
Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza/
EMTI Nossa Senhora de Fatima/Residência Pedagógica
RESUMO
Um breve relato de experiência sobre a realização do Programa de Residência Pedagógica –
RP, numa escola pública municipal de Fortaleza, analisando a atuação dos estudantes
universitários – residentes, em salas de aula do ensino fundamental II, na disciplina de
Educação Física. Observando a aprendizagem dos alunos em aulas presenciais antes da
pandemia do COVID -19 e aulas remotas num contexto pandêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Pandemia
COMPARISON OF EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF THE PEDAGOGICAL
RESIDENCE PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION: THE PERSPECTIVE OF A
PRECEPTIVE TEACHER BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC AND DURING
THE PANDEMIC CONTEXT
ABSTRACT
A brief experience report on the realization of the pedagogical residency program – rp, in a
municipal public school in fortaleza, analyzing the performance of university students –
residents, in elementary school classrooms ii, in the physical education discipline. observing
student learning in face-to-face classes before the covid -19 pandemic and remote classes in a
pandemic context.
KEYWORDS: Pedagogical Residency; Physical Education; Pandemic.
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CRÍTICA AO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NO ENSINO MÉDIO: EM
DEFESA DO ENSINO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA ESCOLA
PÚBLICA145
Melina Silva Alves,
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Matheus Brasileiro Diniz,
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
RESUMO
O presente estudo apresenta como objeto o planejamento participativo. Objetivou analisar a
contribuição deste tipo de planejamento para o trato com o conhecimento na disciplina
educação física no ensino médio. A pesquisa foi referenciada no materialismo históricodialético e teve a análise de conteúdo como técnica de análise de dados. Concluímos que o
planejamento participativo não possui elementos suficientes para tratar os conteúdos e
contribuir com uma escola essencialmente democrática.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Planejamento Participativo; Educação Escolar
CRITICISM TO THE PARTICIPATORY PLANNING IN HIGH SCHOOL: IN
DEFENSE OF TEACHING SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN PUBLIC SCHOOL
ABSTRACT
The current study presents participatory planning as its object. It aimed to analyze the
contribution of this type of planning for dealing with knowledge in the subject physical
education in high school. The research was referenced in historical-dialectical materialism
and used content analysis as a technique of data analysis. We conclude that participatory
planning does not have enough elements to deal with the contents and contribute to an
essentially democratic school.
KEYWORDS: Physical Education; Participatory Planning; Schooling.
CRÍTICA A LA PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS PARTICIPATIVA EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA NO OBLIGATORIA: EN DEFENSA DE LA
ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA ESCUELA PÚBLICA.
RESUMEN
El presente estudio presenta como objeto la planificación participativa. Ha tenido como
objetivo analizar la contribución de este tipo de planificación en la asignatura de educación
física en la enseñanza secundaria. La investigación ha sido referenciada en el materialismo
histórico-dialectico y tuvo el análisis de contenido como técnica de análisis de datos. Hemos
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podido concluir que la planificación participativa no posee elementos suficientes para tratar
los contenidos y contribuir con una escuela esencialmente democrática..
PALABRAS CLAVES: Educación Física, Planificación participativa, Educación Escolar
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CURRÍCULO CULTURAL: RESISTIR, AGIR, RESSIGNIFICAR146
Welington Santana Silva Júnior,
Faculdade de Educação Física – Universidade de Campinas FEF/UNICAMP
Mário Luiz Ferrari Nunes,
Faculdade de Educação Física – Universidade de Campinas FEF/UNICAMP
RESUMO
Nessa pesquisa, analisamos como ocorre a ressignificação, um dos encaminhamentos
didático-metodológicos do Currículo Cultural. Por meio da autoetnografia, produzimos um
relato de prática, cujo tema foi o basquete. As análises foram realizadas com base nas noções
de governamentalidade e contraconduta de Michel Foucault. Os resultados indicam que a
ressignificação emergiu nas ações de resistência e consequentemente da contraconduta por
parte dos alunos diante das formas de regulação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ressignificação; Currículo cultural.
CULTURAL CURRICULUM: RESIST, ACT, RE-MEAN
ABSTRACT
Here it is the space to you insert your abstract. This text cannot exceed the limit of 500
characters (spaces included). The abstract must be informative and it must include objective,
methodology and results In this research, we analyzed how resignification occurs, one of the
didactic-methodological approaches of the Cultural Curriculum. Through autoethnography,
we produced a practice report, whose theme was basketball. The analyzes were carried out
based on Michel Foucault's notions of governmentality and counter-conduct. The results
indicate that the resignification emerged in the actions of resistance and consequently of the
counter-conduct on the part of the students in the face of the forms of regulation.
KEYWORDS: Physical Education 1; Reassignment 2; Cultural curriculum 3.
CURRÍCULO CULTURAL: RESISTIR, ACTUAR, RESIGNIFICAR
RESUMEN
En esta investigación analizamos cómo ocurre la resignificación, uno de los enfoques
didáctico-metodológicos del Currículo Cultural. A través de la autoetnografía, elaboramos
un informe de práctica, cuyo tema fue el baloncesto. Los análisis se realizaron a partir de las
nociones de gubernamentalidad y contraconducta de Michel Foucault. Los resultados indican
que la resignificación surgió en las acciones de resistencia y consecuentemente de la
contraconducta de los estudiantes frente a las formas de regulación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física 1; Reasignación 2; Currículo cultural 3.
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DESAFIOS PARA O GTT ESCOLA EM TEMPOS DE RETROCESSOS147
Gislene Alves do Amaral,
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – Universidade Federal de Uberlândia
FAEFI/UFU
Marina Ferreira de Souza Antunes,
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – Universidade Federal de Uberlândia
FAEFI/UFU
Gabriela Machado Ribeiro,
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – Universidade Federal de Uberlândia
FAEFI/UFU
RESUMO
Refletimos sobre os desafios impostos hoje ao GTT Escola no sentido de que esta instância do
CBCE contribua com o avanço do debate sobre a Educação Física escolar. Analisando
publicações nos últimos 5 congressos, discutimos: a ausência da pós-graduação e o
tratamento lacunar do tema escola. Indicamos duas tarefas: promover uma política científica
antenada com as demandas das subáreas pedagógica e sócio cultural; revisar as
compreensões sobre o que é, para que, e para quem serve a escola pública.
PALAVRAS-CHAVE: GTT escola; educação física escolar; escola.

CHALLENGES FOR THE TWG SCHOOL IN TIMES OF REVERSE
ABSTRACT
This article is a reflection about the challenges imposed today by the Thematic Working
Group School (in Portuguese GTT) in the sense that this Brazilian College of Sport Sciences
line (in Portuguese, CBCE) contributes to the advancement of the debate on the school
Physical Education. Reviewing posts in the last five congresses, we discuss: the absence of
post-graduation and the lacunar theme of school. We set out two tasks: to promote the
demands of the pedagogical and cultural social subareas; review understandings about what
is, for what, and for whom serves the public school.
KEYWORDS: WTG school; Physical education; school.

DESAFÍOS PARA EL GTT ESCUELA EN TIEMPOS DE RETROCESOS
RESUMEN
Reflexionamos sobre los desafíos impuestos hoy al GTT Escuela en el sentido de que esta
instancia del CBCE contribuya con el avance del debate sobre la Educación Física escolar.
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Analizando publicaciones en los 5 congresos pasados, discutimos: la ausencia del postgrado
y el tratamiento lacunar del tema escuela. Indicamos dos tareas: promover una política
científica atenta con las demandas de las suáreas pedagógicas y sociocultural; revisar las
comprensiones sobre lo que es, para qué, y para quien sirve la escuela pública.
PALABRAS CLAVES: GTT Escuela; Educación Física; escuela.
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DIRETRIZES CURRICULARES E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O
TRATO COM O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA BAHIA: ANÁLISE
DOCUMENTAL148
Yuri Carlos Costa dos Santos,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
Esta investigação teve como objetivo analisar e discutir as propostas pedagógicas para o
ensino da educação física nas Orientações Curriculares do Ensino Fundamental da Bahia
(OCEF). Adotamos metodologia a pesquisa documental e bibliográfica. Assim, foi possível
identificar que a educação física na OCEF ocupa um lugar secundário na perspectiva de
formação para o Ensino Fundamental, integrando-se às propostas curriculares de outros
componentes e fragmentando os conteúdos em diferentes níveis.
PALAVRAS-CHAVE: diretrizes curriculares; educação física escolar; Bahia.
CURRICULUM GUIDELINES AND PEDAGOGICAL GUIDELINES FOR DEALING
WITH THE KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION IN BAHIA STATE
PUBLIC SCHOOL: DOCUMENTAL ANALYSIS
ABSTRACT
This investigation aimed to analyze and discuss the pedagogical proposals for the teaching of
physical education in the Curriculum Guidelines for Basic Education in Bahia (OCEF). We
adopt documentary and bibliographic research methodology. Thus, it was possible to identify
that physical education at OCEF occupies a secondary place in the perspective of training for
elementary school, integrating itself with the curricular proposals of other components and
fragmenting the contents at different levels.
KEYWORDS: curriculum guidelines; school physical education; Bahia.

DIRECTRICES CURRICULARES Y DIRECTRICES PEDAGÓGICAS PARA EL
TRATAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA PÚBLICA DEL ESTADO DE BAHIA: ANÁLISIS DOCUMENTAL
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar y discutir las propuestas pedagógicas para la
enseñanza de la educación física en los Lineamientos Curriculares de Educación Básica en
Bahía (OCEF). Adoptamos metodología de investigación documental y bibliográfica. Así, se
148
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pudo identificar que la educación física en la OCEF ocupa un lugar secundario en la
perspectiva de la formación para la escuela primaria, integrándose con las propuestas
curriculares de otros componentes y fragmentando los contenidos en diferentes niveles.
PALABRAS CLAVES: pautas curriculares; educación física escolar; Bahía.
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“DIVINA COMÉDIA HUMANA”:
A AUTOMAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA REDE MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE: 2017 A 2020149
Guilherme Bardemaker Bernardi,
Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre-RS (SMED-POA)
RESUMO
O presente trabalho, sob a inspiração da obra de Belchior e pautado pelo marxismo, aborda
o processo de institucionalização da lógica neoliberal na Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre. A partir de um estudo de caso, evidenciou-se que as políticas neoliberais geraram o
que denomino de “automação do trabalho pedagógico”, que surge quando a autonomia,
além de ser regulada pelos aspectos legais, imputa no professorado uma racionalidade
extremamente individualista.
PALAVRAS-CHAVE: automação do trabalho pedagógico; autonomia docente;
neoliberalismo.
“DIVINE HUMAN COMEDY”:
AUTOMATION OF PEDAGOGICAL WORK IN THE MUNICIPAL NETWORK OF
PORTO ALEGRE: 2017 TO 2020
ABSTRACT
The present work, inspired by Belchior's work and guided by Marxism, addresses the process
of institutionalization of the neoliberal logic in the Municipal Education Network of Porto
Alegre. From a case study, it became evident that neoliberal policies generated what I call
“automation of pedagogical work”, which arises when autonomy, in addition to being
regulated by legal aspects, imparts an extremely individualistic rationality to the teaching
staff.
KEYWORDS: automation of pedagogical work; teaching autonomy; neoliberalism.
“DIVINA COMEDIA HUMANA”:
AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN LA RED MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE: 2017 A 2020
RESUMEN
El presente trabajo, inspirado en la obra de Belchior y guiado por el marxismo, aborda el
proceso de institucionalización de la lógica neoliberal en la red municipal de educación de
porto alegre. A partir de un estudio de caso, se evidenció que las políticas neoliberales
generaron lo que yo llamo “automatización del trabajo pedagógico”, que surge cuando la
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autonomía, además de estar regulada por aspectos legales, imparte una racionalidad
sumamente individualista al profesorado.
PALABRAS CLAVE: automatización del trabajo pedagógico; autonomía docente;
neoliberalismo.
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DO CHÃO DA ESCOLA AO ENSINO REMOTO: FRAGILIDADES DAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA150
Bruna Solera,
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Centro Universitário Cidade Verde (UniFCV)
Yedda Maria da Silva Caraçato de Sousa,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Ana Luiza Barbosa Anversa,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Patric Paludett Flores,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Vânia de Fátima Matias de Souza,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Este estudo objetivou verificar as fragilidades percebidas pelos estudantes do Ensino Médio
acerca das aulas remotas de Educação Física na Pandemia COVID-19. Participaram do
estudo 28 estudantes por meio de questionário online. Verificou-se como fragilidades
centrais as relacionadas aos aspectos didáticos e estruturais, destacando-se a ausência de
aulas práticas. Contudo, pode-se observar que a predominância da dimensão conceitual do
conhecimento pode influenciar na aprendizagem para além dos muros da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Pandemia; Aulas remotas.
FROM THE FLOOR OF SCHOOL TO REMOTE EDUCATION: FRAGILITIES OF
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
The objective was to verify the weaknesses perceived by high school students about Physical
Education remote classes in Pandemia COVID-19. 28 students participated in the study
through an online questionnaire. Didactic and structural aspects were identified as
weaknesses, highlighting, among them, the absence of practical classes. It is concluded that
the predominance of the conceptual dimension of knowledge can influence the learning that
permeates the walls of the school.
KEYWORDS: School Physical Education; Pandemic; Remote classes.

DEL PISO ESCOLAR A LA EDUCACIÓN REMOTA: FRAGILIDADES DE LAS
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
150

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
257

RESUMEN
El objetivo fue verificar las debilidades percibidas por los estudiantes de secundaria sobre
las clases remotas de Educación Física en Pandemia COVID-19. 28 estudiantes participaron
en el estudio a través de un cuestionario en línea. Los aspectos didácticos y estructurales se
identificaron como debilidades, destacando, entre ellos, la ausencia de clases prácticas. Se
concluye que el predominio de la dimensión conceptual del conocimiento puede influir en el
aprendizaje que permea los muros de la escuela.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Pandemia; Clases remotas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
IMAGENSNARRATIVAS PRODUZIDAS COM PROFESSORAS E CRIANÇAS151
Leonardo de Carvalho Duarte
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
RESUMO
Esta pesquisa constituiu-se a partir de uma “pluralidade metodológica” e teve como objetivo
evidenciar pertinências de um currículo cultural da Educação Física na Educação Infantil. A
partir das redes de saberesfazeres tecidas em encontros de formação e experiências
pedagógicas desenvolvidas com professoras e crianças de uma escola de Educação Infantil,
defendemos a tese da pertinência e da potência do currículo cultural da Educação Física
na/com a Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo Cultural; Educação Física; Educação Infantil.
CULTURAL PHYSICAL EDUCATION IN CHILD EDUCATION:
NARRATIVEIMAGES PRODUCED WITH TEACHERS AND CHILDREN
ABSTRACT
This research was constituted from a “methodological plurality” and had as its main
objective to highlight the pertinence of a cultural curriculum of Physical Education in Early
Childhood Education. From the networks of know-how woven in training meetings and
pedagogical experiences developed with teachers and children of a kindergarten school, we
defend the thesis of the relevance and power of the cultural curriculum of Physical Education
in/with Early Childhood Education .
KEYWORDS: Cultural Curriculum; Physical Education; Child Education.

LA EDUCACIÓN FÍSICA CULTURAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL:
IMÁGENES NARRATIVAS PRODUCIDAS CON PROFESORES Y NIÑOS EN
ESPAÑOL
RESUMEN
Esta investigación se constituyó a partir de una “pluralidad metodológica” y tuvo como
principal objetivo resaltar la pertinencia de un currículo cultural de Educación Física en
Educación Infantil. A partir de las redes de saber hacer tejidas en encuentros formativos y
experiencias pedagógicas desarrolladas con docentes y niños de un jardín de infancia,
defendemos la tesis de la pertinencia y potencia del currículo cultural de Educación Física en
/ con Primera Infancia. Educación.
PALABRAS CLAVES: Curriculum cultural; Educación Física; Educación Infantil.

151

O presente trabalho contou com apoio institucional e financeiro da Universidade Estadual de Feira
de Santana.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
259

EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O QUE O ESTADO DE MINAS
GERAIS OFERECE?152
Anderson José de Oliveira,
Universidade Federal de Juiz de Fora
Deborah Cristina Keller Diégues,
Universidade Federal de Juiz de Fora
Galdino Rodrigues de Sousa,
Universidade Federal de Juiz de Fora
RESUMO
Objetiva-se discutir o componente curricular Educação Física no processo de implementação
do ensino remoto emergencial (ERE) na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Para tal
foi utilizada abordagem qualitativa com entrevistas direcionadas a professores da referida
rede por meio de aplicativo de mensagens. Percebemos que a Pandemia da Covid-19
provocou mudanças repentinas no cenário educativo. A educação física nesse momento
inicial de implementação do ERE foi tratada de forma secundária.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física; Ensino Remoto; Rede Estadual de Ensino.
PHYSICAL EDUCATION IN PANDEMIC TIMES: WHAT DOES THE STATE OF
MINAS GERAIS OFFER?
ABSTRACT
The objective is to discuss the Physical Education curricular component in the process of
implementing emergency remote education (ERE) in the state education network of Minas
Gerais. For this, a qualitative approach was used with interviews directed to teachers of the
referred network through messaging application. We realized that the Covid-19 Pandemic
caused sudden changes in the educational scenario. Physical education in this initial moment
of implementation of the ERE was treated in a secondary way.
KEY WORDS: Physical Education; Remote Teaching; State Education Network.

EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ¿QUÉ OFRECE EL ESTADO
DE MINAS GERAIS?
RESUMEN
El objetivo es discutir el componente curricular de Educación Física en el proceso de
implementación de la educación remota de emergencia (ERE) en la red educativa estatal de
Minas Gerais. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo con entrevistas dirigidas a
profesores de esa red a través de una aplicación de mensajería. Nos dimos cuenta de que la
152
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pandemia Covid-19 provocó cambios bruscos en el escenario educativo. La educación física
en este momento inicial de implementación de los ERE fue tratada de forma secundaria.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Enseñanza remota; Red de Educación del Estado.
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EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19: IMPLICAÇÕES NO
TRABALHO DOCENTE153
Ana Luiza Ferreira Cruz e Sousa,
Universidade Federal do Para (UFPA)
Aline da Silva Oliveira,
Universidade Federal do Para (UFPA)
Felipe Amaral Barbosa,
Universidade Federal do Para (UFPA)
Maria da Conceição dos Santos Costa,
Universidade Federal do Para (UFPA)
RESUMO
O estudo analisa o trabalho docente em educação física em tempos de pandemia da COVID19 na rede estadual (RE) de ensino em Belém (PA). Tendo a abordagem crítico-dialética,
com coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada com professores de educação
física da RE. Os resultados da pesquisa evidenciaram que a intensificação e precarização do
trabalho estão se aprofundando mediante a pandemia; os docentes tiveram que buscar novas
estratégias para tratar dos conteúdos da educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente; Educação física; Pandemia.
PHYSICAL EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC COVID-19: IMPLICATIONS
FOR TEACHING WORK
ABSTRACT
The study analyzes the teaching work in physical education in times of pandemic COVID-19
in the state school system (RE) in Belém (PA). Having the critical-dialectical approach, with
data collection through semi-structured interviews with physical education teachers of the
ER. The results of the research showed that the intensification and precariousness of work
are deepening through the pandemic; teachers had to seek new strategies to deal with the
contents of physical education.
KEYWORDS: Teaching work; PE; Pandemic.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19:
IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO DOCENTE
RESUMEN
El estudio analiza la labor docente en educación física en tiempos de pandemia de COVID19 en el sistema escolar estatal (RE) en Belém (PA). Tener el enfoque crítico-dialéctico, con
153
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recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas con profesores de educación
física de la ER. Los resultados de la investigación mostraron que la intensificación y
precariedad del trabajo se están profundizando a través de la pandemia; los profesores
tuvieron que buscar nuevas estrategias para lidiar con los contenidos de la educación física.
PALABRAS CLAVES: Trabajo docente; Educación Física; Pandemia.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RESISTÊNCIAS E
TRANSGRESSÕES NA PRÁTICA POLÍTICO-PEDAGÓGICA154
Daniel Teixeira Maldonado,
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
Marcos Garcia Neira,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
O objetivo desse estudo foi compreender os temas culturais que fazem parte da prática
político-pedagógica dos professores de Educação Física que resistem às políticas
neoliberais. Foram analisados relatos publicados entre 2009 e 2019, em 12 periódicos e 25
livros. Observou-se que os docentes organizam as suas aulas valorizando projetos de ensino,
planejamento participativo e temas relacionados com os marcadores sociais de raça, classe,
gênero e saúde que atravessam as práticas corporais e o corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação
Física
Transgressões; Ecologia de Saberes.
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PHYSICAL EDUCATION IN BASIC EDUCATION: RESISTANCE AND
TRANSGRESSION IN POLITICAL-PEDAGOGICAL PRACTICE
ABSTRACT
The aim of this study was to understand the cultural themes that are part of the politicalpedagogical practice of Physical Education teachers who resist neoliberal policies. Reports
published between 2009 and 2019 in 12 journals and 25 books were analyzed. Teachers
organize their classes valuing teaching projects, participatory planning and themes related to
the social markers of race, class, gender and health that cross body and body practices.
KEYWORDS: School Physical Education; Political-Pedagogical Practice; Transgressions;
Knowledge Ecology.

EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA: RESISTENCIA Y
TRANSGRESIÓN EN LA PRÁCTICA POLÍTICO-PEDAGÓGICA
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue comprender los temas culturales que forman parte de la
práctica político-pedagógica de los docentes de Educación Física. Se analizaron los informes
publicados entre 2009 y 2019 en 12 revistas y 25 libros. Los docentes organizan sus clases
valorando los proyectos didácticos, la planificación participativa y los temas relacionados
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con los marcadores sociales de raza, clase, género y salud que atraviesan las prácticas
corporales y el cuerpo.
PALABRAS CLAVES: Educación Física
Transgresiones; Ecología del Conocimiento.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: DEZ ANOS DE
GINÁSTICA E ESPORTE NO EXAME155
Luciano Barros Húngaro da Gama,
Colégio Pedro II (CP2)
Renato Vidal Linhares,
Colégio Pedro II (CP2)
RESUMO
O ENEM quando reformulado em 2009, passou a ter 180 questões, dividias em quatro áreas:
Ciência Humanas; Ciências da Natureza, Linguagens e; Matemática. Nesse momento, a
Educação Física começou a fazer parte da área de Linguagens. Nesse trabalho, procurou-se
identificar, entre 2009 e 2019, como a disciplina foi abordada. Realizou-se um levantamento
e análise documental das provas, onde constatou-se que os conteúdos de esportes e
ginásticas possuem maior incidência.
PALAVRAS-CHAVE: ENEM; Educação Física; Currículo.
PHYSICAL EDUCATION IN NATIONAL HIGH SCHOOL EXAM: TEN YEARS OS
GYMNASTICS AND SPORTS IN EXAM
ABSTRACT
When the National High School (ENEM) was reformulated in 2009, it now has 180 questions,
divided into four areas: Human Sciences; Natural Sciences, Languages and; Math. At that
time, Physical Education began to be part of the Languages area. In this work, we tried to
identify, between 2009 and 2019, how the discipline was approached. A survey and
documentary analysis of the evidence was carried out, where it was found that the contents of
sports and gymnastics have a higher incidence.
KEYWORDS: ENEM; Physical Education; Curriculum;
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA: DIEZ AÑOS DE GIMNASIA Y DEPORTE EN EL EXAMEN
RESUMEN
Cuando el Examen Nacional de Educación Secundaria se reformuló en 2009, ahora tiene 180
preguntas, divididas en cuatro áreas: Ciencias Humanas; Ciencias Naturales, Idiomas y;
Matemáticas. En ese momento, la Educación Física pasó a formar parte del área de Idiomas.
En este trabajo, intentamos identificar, entre 2009 y 2019, cómo se abordó la disciplina. Se
realizó una encuesta y análisis documental de la evidencia, donde se encontró que los
contenidos de deportes y gimnasia tienen una mayor incidencia.
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ENSINO REMOTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA: FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE
ENSINO UTILIZADAS156
Reinaldo Silva da Rocha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Renata Nishimura Guerra Cavalcante,
Escola Estadual Vigário Bartolomeu (E.E.V.B)
Aguinaldo Cesar Surdi,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo destacar a experiência com o ensino remoto do componente
curricular educação física em uma escola estadual da cidade de Natal/RN, em especial as
ferramentas pedagógicas e metodologias de ensino utilizadas para atingir os objetivos
propostos. Utilizou-se como princípio as Metodologias Ativas e foram desenvolvidas 5 aulas
de diferentes conteúdos, utilizando de ferramentas pedagógicas digitais, como os jogos,
vídeos, formulários, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Ferramentas pedagógicas; Metodologias ativas
REMOTE PHYSICAL EDUCATION TEACHING: PEDAGOGICAL TOOLS AND
TEACHING METHODOLOGIES USED.
ABSTRACT
This work aims to highlight the experience with remote teaching of the physical education
curricular component in a state school in the city of Natal / RN, especially the pedagogical
tools and teaching methodologies used to achieve the proposed objectives. Active
Methodologies were used as a principle and 5 classes of different contents were developed,
using digital pedagogical tools, such as games, videos, forms, among others.
KEYWORDS: Remote education; Pedagogical tools; Active methodologies.
ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA A DISTANCIA: HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA UTILIZADAS.
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo resaltar la experiencia con la enseñanza a distancia del
componente curricular de educación física en una escuela pública de la ciudad de Natal/RN,
especialmente las herramientas pedagógicas y metodologías de enseñanza utilizadas para
lograr los objetivos propuestos. Se utilizaron como principio Metodologías Activas y se
desarrollaron 5 clases de diferentes contenidos, utilizando herramientas pedagógicas
digitales, como juegos, videos, formularios, entre otros.
PALABRAS CLAVE: enseñanza remota; herramientas pedagógicas; metodologías activas.
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ESCURE(SER) A EDUCAÇÃO FÍSICA: EM DEFESA DA REPARAÇÃO
HISTÓRICA E CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS NO ESTADO DA BAHIA157
Josiane Cristina Climaco,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Celi Nelza Zulke Taffarel,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Claúdio de Lira Santos Júnior,
Universidade Federal da Bahia (UFBA
RESUMO

Este trabalho parte da posição a la contra ao ensino da Educação Física pautado no
eurocentrismo. Objetivou elaborar as primeiras aproximações de uma proposição de ensino
da Cultura Corporal de Matrizes Africanas para a formação de professores/as de Educação
Física no Estado da Bahia. Conclama os profissionais da área à responsabilidade da
formação docente para além da esportivização, discutir o racismo, a cultura, as práticas
corporais e conhecimentos fundantes para uma formação omnilateral.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Corporal 1;Currículo 2; Educação Antirracista3
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ESTRATÉGIAS E INTENCIONALIDADES NO ENSINO REMOTO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR EM PORTO ALEGRE, RS158
Nicole Marceli Nunes Cardoso,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Daniel Giordani Vasques,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
O objetivo deste estudo consiste em analisar as estratégias e intencionalidades no ensino da
Educação Física escolar em Porto Alegre durante a pandemia de Covid-19. Um questionário
online foi aplicado com 41 professores. Observou-se modificações das aulas para formatos
mais síncronos, ressaltando discussões sobre saúde e dimensões práticos/teóricos, com o
intuito de que chegasse em todos os alunos. No entanto, devido à desigualdade de acesso, a
maioria dos alunos não participava das aulas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Professores.
STRATEGIES AND INTENTIONALITIES IN REMOTE SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION IN PORTO ALEGRE, RS
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze Physical Education classes during Covid-19 pandemic in
Porto Alegre. An online questionnaire was applied to 41 professors. It was observed
modifications of classes to more synchronous formats, highlighting discussions on health and
practical dimensions, with the aim of reaching all students. However, due to inequality of
access, most students did not participate in classes.
KEYWORDS: Physical Education; school; teachers.

ESTRATEGIAS E INTENCIONALIDADES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA A
DISTANCIA EN PORTO ALEGRE, RS
RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar las clases de Educación Física durante la pandemia
Covid-19 en Porto Alegre. Se aplicó un cuestionario online a 41 profesores. Se observó
modificaciones de clases a formatos más sincrónicos, destacando debates sobre salud y
dimensiones prácticas, con el objetivo de llegar a todos los estudiantes. Sin embargo, debido
a la desigualdad de acceso, la mayoría de los estudiantes no participó en las clases.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; escuela; maestros.
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FESTIVAL DE GINÁSTICA NO ENSINO REMOTO: EXPERIÊNCIAS POSSÍVEIS
À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR159
Hudson Pablo de Oliveira Bezerra,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
RESUMO
Objetivamos nesse trabalho compartilhar as experiências com a realização do Festival de
Ginástica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
IFRN, campus Caicó, durante o ensino remoto no ano letivo de 2020. Portanto, o trabalho se
apresenta como um relato de experiência para tentar contribuir com a construção de
possibilidades pedagógicas na Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica; Educação Física; Ensino Remoto.
GYMNASTICS FESTIVAL IN REMOTE EDUCATION: EXPERIENCES POSSIBLE
IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to share experiences with the realization of the Gymnastics Festival of
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN,
campus Caicó, during remote teaching in the 2020 school year. Therefore, the work presents
itself as an experience report to try to contribute to the construction of pedagogical
possibilities in school Physical Education.
KEYWORDS: Gymnastics; Physical education; Remote Teaching.

FESTIVAL DE GIMNASIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA: POSIBLES
EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es, compartir las experiencias en la realización del
Festival de Gimnasia del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio
Grande do Norte - IFRN, campus Caicó, durante la enseñanza a distancia en el año escolar
2020. Por lo tanto, el trabajo se presenta como un relato de experiencia para intentar
contribuir a la construcción de posibilidades pedagógicas en Educación Física en la escuela.
PALABRAS - CLAVE: Gimnasia; Educación Física; Enseñanza a distancia.
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FESTIVAL DO SAIRÉ NA PERSPECTIVA DA CULTURA CORPORAL: UMA
PROPOSTA CURRICULAR160
Gabriellen Andrade da Silva,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Jéssica Nogueira Pinto,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Mikaeli da Silva Bugarim,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Alcicley Mendes Cardoso,
Prefeitura Municipal de Tucuruí (PMT)
Gisele dos Santos Dutra
Secretaria de Educação do Pará (SEDUC/PA)
Higson Rodrigues Coelho,
Doutor em Educação (UFF). Docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA)

RESUMO
O estudo em tela objetivou sistematizar uma proposta didática no trato com o Sairé na
perspectiva da Cultura Corporal. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. Os
resultados concretizaram uma fundamentação teórica sobre o tema e uma proposta/quadro
de atividades do Sairé, conforme os ciclos de escolarização proposto pela abordagem
Crítico-superadora. Conclui-se que os elementos da cultura corporal paraense precisam ser
sistematizados didaticamente e inseridos no âmbito das escolas públicas para que
possibilitem ressignificar a tomada de consciência dos educandos perante a realidade.
PALAVRAS-CHAVE: Sairé; Escola; Cultura Corporal.
FESTIVAL OF SAIRÉ IN THE PERSPECTIVE OF BODY CULTURE:
A CURRICULAR PROPOSAL1
ABSTRACT
The study in question aimed to systematize a didactic proposal in dealing with the Sairé from
the perspective of Body Culture. To do so, a bibliographic research was carried out. The
results materialized a theoretical foundation on the theme and a proposal/framework of Sairé
activities, according to the Critical-superior approach. It is concluded that corporal practices
from Pará, such as the Sairé, need to be systematized and inserted in the scope of public
schools in order to be culturally re-signified.
KEY-WORDS: Sairé; School; Body Culture.
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FESTIVAL SAIRÉ DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CULTURA CORPORAL: UNA
PROPUESTA CURRICULAR¹
RESUMEN
El estudio en pantalla tuvo como objetivo sistematizar una propuesta didáctica en el trato
con Sairé desde la perspectiva de la Cultura Corporal. Para ello se realizó una búsqueda
bibliográfica. Los resultados concretaron un fundamento teórico sobre el tema y una
propuesta / marco de actividades para Sairé, según el enfoque Crítico-Superación. Se
concluye que las prácticas corporales de Pará como el saié necesitan ser sistematizadas e
insertadas en el ámbito de las escuelas públicas para ser re-significadas culturalmente.
PALABRAS CLAVES: Sairé; Colegio; Cultura corporal.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PANDEMIA:
REFLEXÕES SOBRE A ESCRITACONVERSA COM NARRATIVAS
(AUTO)BIOGRÁFICAS161
João Augusto Galvão Rosa Costa,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
Pedro Alves Castro,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
Dinah Vasconcellos Terra,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar uma experiência narrativa de professores de Educação
Física, contextos de vida na pandemia do Sars-Covid-19 em 2020. As reflexões foram
construídas, a partir das narrativas (auto)biográficas de professores de Educação
Física/estudantes da pós-graduação, em diálogo com um referencial teórico sobre
(auto)biografia, narrativas e conversas enquanto metodologia. A escritaconversa foi
potencialidade no registro da temporalidade vivida para a formação de professores.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia 1;Narrativas (Auto)biográficas 2; Formação de Professores
3; Educação Física 4
TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE PANDEMIC:
REFLECTIONS ON WRITING CONVERSATION WITH (AUTO)BIOGRAPHICAL
NARRATIVES
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze a narrative experience of Physical Education teachers,
life contexts in the Sars-Covid-19 pandemic in 2020. The reflections were built from the
(auto)biographical narratives of Physical Education teachers/students from graduate, in
dialogue with a theoretical framework on (auto)biography, narratives and conversations as a
methodology. Writing-conversation was a potentiality in recording the temporality
experienced in teacher education.
KEYWORDS: Pandemic 1; (Auto)biographical narratives 2; Teacher Training 3; Physical
Education 4;
FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PANDEMIA:
REFLEXIONES SOBRE LA CONVERSACIÓN ESCRITA CON NARRATIVAS
(AUTO) BIOGRÁFICAS
RESUMEN
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El objetivo del estudio fue analizar una experiencia narrativa de docentes de Educación
Física, contextos de vida en la pandemia Sars-Covid-19 en 2020. Las reflexiones se
construyeron a partir de las narrativas (auto) biográficas de docentes / estudiantes de
Educación Física de posgrado, en diálogo con un marco teórico sobre (auto) biografía,
narrativas y conversaciones como metodología. La escritura-conversación fue una
potencialidad para registrar la temporalidad vivida en la formación del profesorado.
PALABRAS CLAVE: Pandemia 1; narrativas (auto) biográficas 2; Formación de profesores
3; Educación Física 4;
CHILDHOOD IN PERSPECTIVE: ESSAY ON CHILD CARE INSTITUTIONS IN
THE 1930S AND 1950S
ABSTRACT
Prescribing the history of educational children care institutions, this paper aims to analyze
the perspective of childhood that permeated them. To do so, the educational movements that
supported the construction of Playgrounds and Open Air Schools in the cities of São Paulo
and Campinas (from 1930 to 1950) will be presented. Finally, the intention was to
demonstrate the articulation between the referred institutions and the guarantees of
children’s rights.
KEYWORDS: childhood; school; early childhood education.

LA INFANCIA EN PERSPECTIVA: ENSAYO SOBRE LAS INSTITUICIONES DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN LOS AÑOS 1930 Y 1950
RESUMEN
Al prescribir la historia de las instituciones educativas para el cuidado de los niños, este
trabajo pretende analizar la perspectiva de la infancia que las impregnó. Para ello, se
presentarán los movimientos educativos que apoyaron la construcción de los Parques
Infantiles y Escuelas al Aire Libre en las ciudades de São Paulo y Campinas (de 1930 a
1950). Por último, demonstramos la articulación entre estas instituciones y las garantías del
derecho a la infancia.
PALABRAS CLAVES: infancia; escuela; escuela de primera infancia.
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GINÁSTICA: UMA PROPOSTA DE MICROCURRICULARIDADE162
Natalia Justino Batista,
Secretaria Municipal de Educação – SME
Marina Ferreira de Souza Antunes,
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Rita de Cássia Fernandes Miranda,
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Sara da Silva Caixeta,
Secretaria Municipal de Educação – SME
Gislene Alves do Amaral,
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
RESUMO
Apresenta uma proposta de microcurricularidade, numa perspectiva das pedagogias críticas,
abordando o tema ginástica do 1º ao 5º ano. Elaborada no contexto de formação continuada
de professores/as a partir de inquietações sobre como tratar o tema ginástica para superar
dificuldades conceituais de estudantes. Isso possibilita que estudantes compreendam a
dinâmica do fenômeno e que professores/as se tornem autores/as de sua prática pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento; currículo; educação física escolar.
GYMNASTICS: A PROPOSAL OF MICROCURRICULARITY
ABSTRACT
This article presents a proposal for a micro curriculum, from the perspective of critical
pedagogies, addressing the theme gymnastics from the 1st to the 5th year of elementary
school. Elaborated in the context of continuing teacher education based on concerns about
how to deal with the gymnastics theme to overcome conceptual students’s difficulties. This
makes it possible for students to understand the dynamics of the phenomenon and for teachers
to become authors of their pedagogical practice.
KEYWORDS: planning; curriculum; school physical education

GIMNASIA: UNA PROPUESTA DE MICROCURRICULARIDAD
RESUMEN
Presenta una propuesta de microcurricularidad, desde una perspectiva de pedagogías
críticas, abordando la gimnasia temática desde el 1º hasta el 5º grado de primaria.
Elaborado en el contexto de la educación continua del profesorado basado en
preocupaciones sobre cómo tratar la gimnasia temática para superar las dificultades
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conceptuales de los estudiantes. Esto permite a los estudiantes entender la dinámica del
fenómeno y que los profesores se conviertan en autores de su práctica pedagógica.
PALABRAS CLAVES: planificación; currículo; educación física escolar
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INFÂNCIA EM PERSPECTIVA: ENSAIO SOBRE AS INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS NAS DÉCADAS DE 1930 E 1950163
Flávia Martinelli Ferreira,
Faculdade Anhanguera de Campinas - SP (FAC)
RESUMO
Ao prescrutar a história das instituições educativas de assistência às crianças, o presente
trabalho tem como objetivo analisar a perspectiva de infância que as perpassou. Serão
apresentados, para tanto, os movimentos educativos que respaldaram a construção dos
Parques Infantis e das Escolas ao Ar Livre nas cidades de São Paulo e Campinas (décadas
de 1930 a 1950). Por fim, intencionou-se demonstrar a articulação entre as referidas
instituições e as garantias do direito à infância.
PALAVRAS-CHAVE: infância; escola; educação infantil.
CHILDHOOD IN PERSPECTIVE: ESSAY ON CHILD CARE INSTITUTIONS IN
THE 1930S AND 1950S
ABSTRACT
Prescribing the history of educational children care institutions, this paper aims to analyze
the perspective of childhood that permeated them. To do so, the educational movements that
supported the construction of Playgrounds and Open Air Schools in the cities of São Paulo
and Campinas (from 1930 to 1950) will be presented. Finally, the intention was to
demonstrate the articulation between the referred institutions and the guarantees of
children’s rights.
KEYWORDS: childhood; school; early childhood education.

LA INFANCIA EN PERSPECTIVA: ENSAYO SOBRE LAS INSTITUICIONES DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN LOS AÑOS 1930 Y 1950
RESUMEN
Al prescribir la historia de las instituciones educativas para el cuidado de los niños, este
trabajo pretende analizar la perspectiva de la infancia que las impregnó. Para ello, se
presentarán los movimientos educativos que apoyaron la construcción de los Parques
Infantiles y Escuelas al Aire Libre en las ciudades de São Paulo y Campinas (de 1930 a
1950). Por último, demonstramos la articulación entre estas instituciones y las garantías del
derecho a la infancia.
PALABRAS CLAVES: infancia; escuela; escuela de primera infancia.
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JOGOS & BRINCADEIRAS: ENCONTRO DE DIFERENTES CULTURAS NA
ESCOLA164
Maria do Perpetuo Socorro Sarmento Pereira,
Secretaria Executiva de Educação do Pará (SEDUC-PA)
RESUMO
Aqui, relatamos a intervenção pedagógica no ensino médio em Tucuruí-Pará, com a temática
jogos & brincadeiras enquanto produção humana historicamente construída, propondo o
protagonismo ativo de alunos/as, assim como, a construção de uma prática pedagógica que
valorize a diversidade humana e a desconstrução da colonização dos saberes. Assim,
alunos/as passaram a compreender as relações etnicorraciais como reconhecimento das
diferentes culturas que se encontram na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Culturas; Jogos e brincadeiras; Diversidade humana;
GAMES & PLAY: MEETING OF DIFFERENT CULTURES AT SCHOOL
ABSTRACT
Here, we report the pedagogical intervention in high school in Tucuruí-Pará, with the theme
games & games as a historically constructed human production, proposing the active
protagonism of students, as well as the construction of a pedagogical practice that values
human diversity and the deconstruction of the colonization of knowledge. Thus, students
began to understand ethnic-racial relationships as a recognition of the different cultures
found at school.
KEYWORDS: Cultures; Games and games; human diversity;

JUEGOS & JUGUETEOS: ENCUENTRO DE DIFERENTES CULTURAS EN LA
ESCUELA
RESUMEN
A continuación, informamos la intervención pedagógica en el bachillerato de Tucuruí-Pará,
con el tema juegos y juegos como una producción humana históricamente construida,
proponiendo el protagonismo activo de los estudiantes, así como la construcción de una
práctica pedagógica que valore la diversidad humana. y la deconstrucción de la colonización
del conocimiento. Por lo tanto, los estudiantes comenzaron a comprender las relaciones
étnico-raciales como un reconocimiento de las diferentes culturas que se encuentran en la
escuela.
PALABRAS CLAVE: Culturas; Juegos y juegos; diversidad humana;
164
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JOGOS ESCOLARES E RENDIMENTO ESPORTIVO: A PERCEPÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 165

JUCIEL DE ARAÚJO LIMA,
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE)
AMANDA RAQUEL RODRIGUES PESSOA,
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ÁLVARO REGO MILLEN NETO,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
Discute a percepção do professor de Educação Física sobre os jogos escolares na relação
com o rendimento esportivo. Se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, descritiva e de
campo. Sete professores participaram realizando uma entrevista semiestruturada. Os
docentes reconhecem o predomínio do esporte de rendimento nos jogos escolares e não se
identificam como técnico de modalidades. Revela-se uma relação tensional entre os objetivos
educacionais e o processo esportivo hegemônico na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos escolares; Rendimento esportivo; Percepção docente.
SCHOOL GAMES AND SPORTS PERFORMANCE: THE PERCEPTION OF
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT
It discusses the perception of the Physical Education teacher about school games in relation
to sports performance. It is characterized as a qualitative, descriptive and field research.
Seven teachers participated by conducting a semi-structured interview. Teachers recognize
the predominance of high-performance sports in school games and do not identify themselves
as sports coaches. A tensional relationship between educational goals and the hegemonic
sporting process at school is revealed.
KEYWORDS: Jogos escolares; Rendimento esportivo; Percepção docente.

JUEGOS ESCOLARES Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: LA PERCEPCIÓN DE
LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Se discute la percepción del docente de Educación Física sobre los juegos escolares en
relación al rendimiento deportivo. Se caracteriza por ser una investigación cualitativa,
descriptiva y de campo. Siete profesores participaron en una entrevista semiestructurada. Los
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profesores reconocen el predominio de los deportes de alto rendimiento en los juegos
escolares y no se identifican como entrenadores deportivos. Se revela una relación tensional
entre los objetivos educativos y el proceso deportivo hegemónico en la escuela.
PALABRAS CLAVE: Juegos escolares; Rendimiento deportivo; Percepción del profeso

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
281

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA MIRADA DE PROFESORES
EXPERTOS166
Fabian de Marziani,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Juan Madueño,
Universidad Nacional de Luján (UNLU)
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar los avances del Proyecto de Investigación,
del cual participamos, que busca indagar cómo ciertos profesores considerados como
expertos fueron construyendo sus trayectorias laborales, que hicieron que sus prácticas sean
eficaces. Los resultados analizados dieron como corolario que los profesores expertos
tuvieron que realizar cursos de capacitación, observaciones de clases para adquirir el saber
hacer que les permita para mejorar sus prácticas.
PALABRAS-CLAVES:1 Experiencia; 2 Intervención; 3 Práctica.
THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN THE VIEW OF EXPERT
TEACHERS
ABSTRACT
The present work aims to present the advances of the Research Project, in which we
participate, which seeks to investigate how certain professors considered as experts were
building their work careers, which made their practices effective. The results analyzed gave
as a corollary that the expert teachers had to take training courses, class observations to
acquire the know-how that allows them to improve their practices.
KEYWORDS: 1 Experience; 2 Intervention; 3 Practice.
O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA OPINIÃO DE PROFESSORES
ESPECIALISTAS
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os avanços do Projeto de Pesquisa, do
qual participamos, que busca investigar como determinados professores considerados experts
foram construindo suas carreiras de trabalho, o que tornou efetivas suas práticas. Os
resultados analisados deram como corolário que os professores especialistas tiveram que
fazer cursos de formação, observações de aulas para adquirirem o saber-fazer que lhes
permitisse melhorar as suas práticas.
PALAVRAS CHAVES: 1 Experiência; 2 Intervenção; 3 Pratique.
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LUTA MARAJOARA NA/DA ESCOLA167
Maria do Perpetuo Socorro Sarmento Pereira,
Secretaria Executiva de Educação do Pará (SEDUC-PA)
RESUMO
Esta vivência foi concretizada em uma escola pública – Tucuruí-Pará, para ampliar os
conhecimentos dos alunos e proporcionar que os mesmos conheçam a luta marajoara.
Inicialmente, detectamos que 97% dos alunos envolvidos não conheciam a Luta Marajoara,
sendo 93% do total de alunos paraenses. Após a vivência deste conteúdo, os alunos se
declararam satisfeitos com a experiência nas aulas e no I Torneio de Luta Marajoara
escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Luta marajoara.
MARAJOARA FIGHT AT THE SCHOOL
ABSTRACT
This experience was accomplished in a public school - Tucuruí-Pará, to expand students'
knowledge and provide them with an experience of the Marajoara fight. Initially, we detected
that 97% of the students involved did not know the Marajoara Fight, being 93% of the total
students of Para. After the experience of this content, the students declared themselves
satisfied with the experience in the classes and in the I Tournament of School Marajoara
Fight.
KEY WORDS: School Physical Education; Marajoara Fight

LUCHA DE MARAJOARA EN LA ESCUELA
RESUMEN
Esta vivencia se concretó en una escuela pública - Tucuruí-Pará, para ampliar los
conocimientos de los alumnos y proporcionar que los mismos conozcan la lucha marajoara.
Inicialmente, detectamos que el 97% de los alumnos involucrados no conocían la Lucha
Marajoara, siendo el 93% del total de alumnos paraenses. Después de la vivencia de este
contenido, los alumnos se declararon satisfechos con la experiencia en las clases y en el I
Torneo de Lucha Marajoara escolar.
PALABRAS CLAVES: Educación Física escolar; Lucha marajoara.
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE CRIANÇAS E SEU PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DA DANÇA NO ENSINO REMOTO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA168
Pedro Gabriel Viana do Amaral,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
RESUMO
O objetivo da pesquisa é descrever uma experiência de ensino de aulas de dança durante o
Ensino Remoto e compreender como as crianças se relacionaram com este objeto de ensino,
por meio de narrativas autobiográficas. Adotou-se como abordagem metodológica o uso da
pesquisa biográfica por meio entrevista. Apesar do contexto pandêmico, as crianças
conseguiram executar as atividades propostas e narrar sobre como se relacionaram com os
saberes das danças.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; narrativas autobiográficas; dança; ensino remoto.
CHILDREN'S AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES AND THEIR LEARNINGTEACHING PROCESS OF DANCING IN REMOTE TEACHING: EXPERIENCE
REPORT
ABSTRACT
The aim of this research is to describe an experience of teaching dancing classes through
Remote Teaching and to understand how children related to the teaching object by applying
autobiographical narratives. The use of biographical research through interviews was
adopted as a methodological approach. Despite the pandemic context, children were able to
execute the proposed activities and to make a biographical narrative on the dancing practice.
KEYWORDS: physical education; autobiographical narrative; dancing; remote teaching.

RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS INFANTILES Y SU PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE DANZA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: INFORME DE
EXPERIENCIA
RESUMEN
El objetivo de la investigación es describir la experiencia de clases de danza durante la
Enseñanza Remota y comprender cómo los niños se relacionan con este objeto de enseñanza
por medio de sus relatos autobiográficos. Fue adaptado como enfoque metodológico el uso
de la investigación biográfica por medio de entrevistas. A pesar del contexto pandémico, los
niños consiguieron realizar las actividades propuestas y tejer relatos autobiográficos sobre
la práctica de danza.
PALABRAS CLAVES: educación física; relatos autobiográficos; danza; enseñanza a
distancia.
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NARRATIVAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA CONSTRUÇÃO
CURRICULAR: ENTRE PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NO JOGO DA
ESPECIFICIDADE169
João Augusto Galvão Rosa Costa,
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
Dinah Vasconcellos Terra,
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)

RESUMO
O estudo tem como objetivo narrar as ausências e presenças no jogo da especificidade desta
disciplina na construção curricular de uma Rede Municipal. Adensamos este processo pela
pesquisaformação, situada no campo das pesquisas narrativas (Auto) Biográficas. As
narrativas docentes foram registradas a partir do diário no campo do pesquisadornarrador.
Revelou, uma disputa sobre seu objeto de estudo, elementos formativos e características no
Município a partir da experiência em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas1; Pequisaformação 2; Experiências 3; Educação Física 4;

NARRATIVES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE CURRICULUM
CONSTRUCTION: BETWEEN ATTENDANCE AND ABSENCES IN THE
SPECIFICITY GAME
ABSTRACT
The study aims to narrate the absences and presences in the game of the specificity of this
discipline in the curricular construction of a Municipal Network. The teachers' narratives
were registered from the diary in the researcher-narrator's field. It revealed a dispute about
its object of study, formative elements and characteristics in the Municipality based on the
experience in question.
KEYWORDS: Narratives1; Research training 2; Experiences 3; Physical Education 4;

NARRATIVAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
CONSTRUCCIÓN CURRICULAR: ENTRE ASISTENCIA Y AUSENCIAS EN EL
JUEGO DE ESPECIFICIDAD
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo narrar las ausencias y presencias en el juego de la
especificidad de esta disciplina en la construcción curricular de una Red Municipal.
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Profundizamos este proceso a través de la investigación-formación, ubicada en el campo de
la investigación narrativa (Auto) Biográfica. Las narrativas de los profesores se registraron
del diario en el campo del investigador-narrador. Reveló una disputa sobre su objeto de
estudio, elementos formativos y características en el Municipio a partir de la experiencia en
cuestión.
PALABRAS CLAVE: Narrativas1; Formación investigadora 2; Experiencias 3; Educación
física 4;

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
286

O BONDE DO 5ºA, FUNK E “PASSINHO DOS MALOKA”: O CURRÍCULO PÓSCRÍTICO EM QUATRO ATOS170
Pedro Xavier Russo Bonetto,
Secretaria Municipal de São Paulo (SME-SP); Faculdade Flamingo (FaFla)
RESUMO
O texto em questão apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida na Educação Física
escolar na perspectiva pós-crítica do componente. A tematização se deu a partir do funk e da
dança do passinho. Reconhecendo parte da cultura corporal dos estudantes, foram
produzidas atividades de vivência das danças, com criação de letras, músicas e vídeos. Por
meio de ações de problematização, demonstrou-se que a má fama e a dança com “passinhos”
não são novidades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Currículo Cultural.
THE FIFTH “A” CREW, FUNK AND “PASSINHO DOS MALOKA”: THE POSTCRITICAL CURRICULUM IN FOUR ACTS
ABSTRACT
The text in question presents a pedagogical experience developed in school Physical
Education in the post-critical perspective of the component. The theme was based on funk and
passinho dance. Recognizing part of the students' body culture, dance experience activities
were produced, with the creation of lyrics, music and videos. Through problematization
actions, it was shown that bad reputation and dancing with “steps” are not new.
KEYWORDS: Physical Education; School; Cultural Curriculum.
EL 5 A PANDILLA, FUNK Y “PASSINHO DOS MALOKA”: EL CURRÍCULO
POST-CRÍTICO EN CUATRO ACTOS
RESUMEN
El texto en cuestión presenta una experiencia pedagógica desarrollada en Educación Física
escolar en la perspectiva pos-crítica del componente. El tema se basó en el funk y el
“passinho”. Reconociendo parte de la cultura corporal de los estudiantes, se produjeron
actividades de experiencia de danza, con la creación de letras, música y videos. A través de
acciones de problematización, se demostró que la mala reputación y el baile con “pasos” no
son nuevos.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Escuela; Plan de estudios cultural.
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O CONGADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL
ANTÔNIO SALLES BARBOSA – NARRANDO OS DESAFIOS E DILEMAS DAS
VIVÊNCIAS COM AS DANÇAS FOLCLÓRICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR171
Mariana Soares Ferraz Malta,
Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer, Universidade Federal de Minas Gerais
(PPGEL/UFMGb)
Walber da Silveira,
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG )
RESUMO
O artigo é um relato de experiência acerca do ensino da dança do Congado nas aulas de
Educação Física de uma escola pública de Belo Horizonte/MG culminando nos festejos
juninos do ano de 2016. O texto revela os desafios encontrados pelos professores/as
autores/as durante o processo de ensino-aprendizagem desta dança no contexto escolar. Foi
possível compreender que essas manifestações afrobrasileiras de dança ainda se apresentam
invisibilizadas nas práticas pedagógicas da escola e da EF.
PALAVRAS-CHAVE: Danças Folclóricas, Congado, Educação Física Escolar.
CONGADO IN THE JUNINAS FESTIVITIES OF THE MUNICIPAL SCHOOL
ANTSANIO SALLES BARBOSA – NARRATING THE CHALLENGES AND
DILEMMAS OF EXPERIENCES WITH FOLK DANCES IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION.
ABSTRACT
The article is an experience report on the teaching of Congado dance in Physical Education
classes at a public school in Belo Horizonte/MG, culminating in the June festivities in 2016.
The text reveals the challenges faced by the authors teachers during the teaching-learning
process of this dance in the school context. It was possible to understand that these AfroBrazilian dance manifestations are still made invisible in the pedagogical practices of the
school and PE.
KEYWORDS: Folkloric Dances, Congado, School Physical Education.
CONGADO IN THE JUNINAS FESTIVITIES OF THE MUNICIPAL SCHOOL
ANTSANIO SALLES BARBOSA – NARRATING THE CHALLENGES AND
DILEMMAS OF EXPERIENCES WITH FOLK DANCES IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION.
RESUMEN

171

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
288

El artículo es un relato de experiencia sobre la enseñanza de la danza Congado en las clases
de Educación Física de un colegio público de Belo Horizonte / MG, que culminó con las
festividades de junio de 2016. El texto revela los desafíos que enfrentaron los docentes de los
autores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. de este baile en el contexto escolar. Se
pudo entender que estas manifestaciones de danza afrobrasileña todavía se invisibilizan en
las prácticas pedagógicas de la escuela y la EF.
PALABRAS CLAVES: Danzas Folklóricas, Congado, Educación Física Escolar.
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O CORPO EM MOVIMENTO: A PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS EM RELAÇÃO
ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA-PARQUE 210/211SUL DE
BRASÍLIA172
Tayanne da Costa Freitas,
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
Ingrid Dittrich Wiggers,
Universidade de Brasília (UnB)
Laryssa Mota Guimarães Rocha,
Universidade de Brasília (UnB)
Mayrhon José Abrantes Farias,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi compreender a forma como as aulas de educação física são
desenvolvidas, considerando o ponto de vista das crianças, no contexto da Escola-parque
210/211Sul, em Brasília. Foram observadas 27 aulas e produzidos 14 desenhos.
Identificamos atividades que envolviam aspectos da cultura corporal, como jogos e
brincadeiras. Concluímos, que as crianças consideram as aulas de educação física
proveitosas, divertidas, além de contribuírem para constituir suas culturas infantis.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; crianças; cultura corporal.
THE BODY IN MOTION: THE CHILDREN'S PERSPECTIVE IN RELATION TO
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT PARK SCHOOLS 210/211SUL DE
BRASÍLIA
ABSTRACT
The objective of this research was to understand how physical education classes are
developed, considering the children's point of view, in the context of Park schools 210/211Sul,
in Brasília. 27 classes were observed and 14 drawings were produced. We identified activities
that involved aspects of body culture, such as games and games. We conclude that children
consider physical education classes useful, fun, in addition to contributing to the constitution
of their children's cultures.
KEYWORDS: physical education; children's; body culture.
EL CUERPO EN MOVIMIENTO: LA PERSPECTIVA DEL NIÑO EN RELACIÓN
CON LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA-PARQUE
210/211SUL DE BRASÍLIA
RESUMEN
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El objetivo de esta investigación fue comprender la forma en que se imparten las clases de
educación física, desde el punto de vista de los niños, en el contexto de la Escuela-parque
210/211Sul, en Brasilia. Se observaron 27 clases y se produjeron 14 dibujos. Identificamos
actividades que involucraban aspectos de la cultura corporal, como juegos y juegos.
Concluimos que los niños consideraron útiles las clases de educación física, divertidas,
además de poder constituir las culturas de sus hijos.
PALABRAS CLAVES: educación física; niños; cultura corporal.
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O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES
HISTÓRICO-CRÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO173
Caio Henrique Caldato Ferreira,
Universidade Estadual Paulista (UNESP/Araraquara)
Lucas André Teixeira,
Universidade Estadual Paulista (UNESP/Araraquara)
RESUMO
Pretende-se abordar o trabalho educativo desenvolvido nas aulas de Educação Física na
educação infantil acerca dos movimentos básicos do ser humano na pré-história. O objetivo é
compreender como os conteúdos escolares da Educação Física contribuem para o
desenvolvimento humano a partir de um processo de ensino intencional e diretivo que
incorpora uma perspectiva histórica. Defende-se que a educação escolar deve proporcionar
o acesso as objetivações humanas constituídas histórica e coletivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação infantil; Desenvolvimento humano;
THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: HISTORICAL-CRITICAL REFLECTIONS OF HUMAN
DEVELOPMENT
ABSTRACT
It is intended to address the educational work developed in Physical Education classes in
early childhood education about the basic human movements in prehistory. The objective is to
understand how Physical Education school contents contribute to human development from
an intentional and directive teaching process that incorporates a historical perspective. It is
argued that school education must provide access to historically and collectively constituted
human objectifications.
KEYWORDS: Physical Education; Child education; Human development;

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL:
REFLEXIONES HISTÓRICO-CRÍTICAS DEL DESARROLLO HUMANO
RESUMEN
Se pretende abordar la labor educativa desarrollada en las clases de Educación Física en la
educación infantil sobre los movimientos humanos básicos en la prehistoria. El objetivo es
comprender cómo los contenidos escolares de Educación Física contribuyen al desarrollo
humano desde un proceso didáctico intencional y directivo que incorpora una perspectiva
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histórica. Se argumenta que la educación escolar debe proporcionar acceso a objetivaciones
humanas constituidas histórica y colectivamente.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación Infantil; Desarrollo humano;
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O ENSINO DAS LUTAS E ARTES MARCIAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
TEMAS DE PESQUISA EM PROGRAMAS NACIONAIS DE PÓS GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU

Alex Pereira Alves,
Universidade São Judas Tadeu
Fabíola Ferreira Valente,
Universidade São Judas Tadeu
Bruno Freitas Meireles,
Universidade São Judas Tadeu
Mirvane Dias de Souza,
Universidade São Judas Tadeu
Isabel Porto Filgueiras,
Universidade São Judas Tadeu
RESUMO
O objetivo foi identificar temáticas acerca do ensino das lutas nas aulas de Educação Física
Escolar em teses e dissertações produzidas em programas de Pós Graduação Stricto Sensu
nacionais. Trata-se de revisão integrativa. A análise indica predominância de estudos sobre
aspectos metodológicos da perspectiva discente, materiais didáticos e práticas de ensino,
seguido de discussões sobre limitações na formação docente. Conclui-se que a área ainda
precisa solucionar desafios da formação, incluindo discussões metodológicas sobre o ensino
das lutas.
PALAVRAS-CHAVE: Revisão Integrativa, Educação Física Escolar, Lutas, Ensino e
Aprendizagem.
THE TEACHING OF STRUGGLES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
INTEGRATIVE REVIEW OF CAPES THESIS AND DISSERTATIONS CATALOG
ABSTRACT
The objective was to identify themes about the teaching of fights in School Physical Education
classes in theses and dissertations produced in national Stricto Sensu Graduate Programs. It
is an integrative review. The analysis indicates a predominance of studies on methodological
aspects of the student perspective, teaching materials and teaching practices, followed by
discussions on limitations in teacher education. It is concluded that the area still needs to
solve training challenges, including methodological discussions on the teaching of struggles.
KEYWORDS: Integrative Review, School Physical Education, Fights, Teaching and
Learning.
LA ENSEÑANZA DE LAS LUCHA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
REVISIÓN INTEGRATIVA DEL CATÁLOGO DE TESIS Y DISERTACIONES DE
CAPES
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RESUMEN
El objetivo fue identificar temas sobre la enseñanza de las luchas en las clases de Educación
Física Escolar en las tesis y disertaciones producidas en los Programas de Posgrado Stricto
Sensu nacionales. Es una revisión integradora. El análisis indica un predominio de estudios
sobre aspectos metodológicos de la perspectiva del estudiante, materiales didácticos y
prácticas docentes, seguidos de discusiones sobre limitaciones en la formación docente. Se
concluye que el área aún necesita resolver desafíos formativos, incluyendo discusiones
metodológicas sobre la enseñanza de luchas.
PALABRAS CLAVE: Revisión Integrativa, Educación Física Escolar, Luchas, Enseñanza y
Aprendizaje.
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O LUGAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS PROPOSTAS CURRICULARES PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE
PÚBLICA DE ENSINO DA GRANDE VITÓRIA
Alessandra Galve Gerez,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Maria Celeste Rocha,
Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)
Ramon Matheus dos Santos e Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Ueberson Ribeiro Almeida,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Angélica Caetano da Silva,
Colégio Pedro II/RJ
RESUMO
O estudo buscou compreender o lugar da Educação Física (EF) nos documentos curriculares
da Educação infantil na Rede Pública de Ensino da Grande Vitória. Metodologicamente,
optou-se por uma análise documental. Como resultados, identifica que a EF está presente nos
documentos analisados. Conclui-se que apesar de representarem um avanço quando
comparados às propostas nacionais, há diferentes modos de compreensão sobre a presença
da EF na Educação infantil pelas propostas curriculares investigadas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; proposta curricular; Educação Física.
THE PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN CURRICULUM PROPOSALS FOR
EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE PUBLIC TEACHING NETWORK OF
VITORIA
ABSTRACT
The study aimed to understand the place of Physical Education (PE) in the curriculum
documents of early childhood education in the cities of Vitória, Vila Velha, Serra and
Cariacica. Methodologically, a documental analysis was chosen. As a result, it identifies that
EF is present in the analyzed documents. However, it is concluded that although they
represent an advance when compared to national curricular documents, there is no consensus
on the presence of PE in early childhood education.
KEYWORDS: Child education; Curriculum proposal; Physical education.

EL LUGAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS PROPUESTAS CURRICULARES
DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA RED PÚBLICO DOCENTE DE LA GRAN
VITORIA
RESUMEN
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El estudio tuvo como objetivo comprender el lugar de la Educación Física (EF) en los
documentos curriculares de la educación infantil en las ciudades de Vitória, Vila Velha,
Serra y Cariacica. Metodológicamente, se optó por un análisis documental. Como resultado,
identifica que EF está presente en los documentos analizados. Sin embargo, se concluye que
si bien representan un avance respecto a los documentos curriculares nacionales, no existe
consenso sobre la presencia de la EF en la educación infantil.
PALABRAS CLAVES: Educación Infantil; Propuesta curricular; Educación Física.
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O MARXISMO CULTURAL, A ESCOLA SEM PARTIDO E A ESCOLA PARTIDA
SOB O IMPÉRIO DO NEGACIONISMO
Frederico Jorge Saad Guirra,
Universidade Federal de Mato Grosso -UFMT
Lino Castellani Filho,
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
RESUMO
Em meio a duas pandemias, a do Covid 19, e a do governo Bolsonaro, o ultraneoliberalismo
baliza as ações governamentais no sistema educacional brasileiro objetivando sua
privatização e militarização. Para tanto, grupos neopentecostais e empresariais veem no
Marxismo Cultural, e na presença de Paulo Freire como patrono da educação brasileira,
inimigos a serem combatidos por disseminar uma suposta dominação comunista nas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Marxismo Cultural; Paulo Freire.
CULTURAL MARXISM, THE SCHOOL WITHOUT PARTY AND THE BROKEN
SCHOOL UNDER THE EMPIRE OF NEGATIONISM
ABSTRACT
In the midst of two pandemics, that of Covid 19, and that of the Bolsonaro government, ultraliberalism guides governmental actions in the Brazilian educational system aiming at its
privatization and militarization. To this end, neo-Pentecostal and business groups see
Cultural Marxism, and the presence of Paulo Freire as the patron of Brazilian education, as
enemies to be combated for disseminating an alleged communist domination in schools.
KEY WORDS: Education; Cultural Marxism; Paulo Freire.

EL MARXISMO CULTURAL, LA ESCUELA SIN PARTIDO Y LA ESCUELA ROTA
BAJO EL IMPERIO DEL NEGACIONISMO
RESUMEN
En medio de dos pandemias, el Covid 19 y el gobierno de Bolsonaro, el ultraneoliberalismo
guía las acciones gubernamentales en el sistema educativo brasileño apuntando a su
privatización y militarización. Para ello, los grupos neopentecostales y empresariales ven al
marxismo cultural, y a la presencia de Paulo Freire como patrón de la educación brasileña,
como enemigos a combatir por difundir una supuesta dominación comunista en las escuelas.
PALABRAS CLAVE: Educación; marxismo cultural; Paulo Freire.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
298

O PIBID E O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO
Felipe Néo dos Santos,
Rede Pública de Ensino Municipal de Fortaleza/ EM José Bonifácio de Sousa/
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Francisco Pereira Sá Neto,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Lyvia Rafhaela Uchoa Moraes,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Paulo Victor Carvalho Maia,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Daniella dos Santos Palhano,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Alana Raquel Sousa da Cunha,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
RESUMO
Esse trabalho consiste em um relato de experiência de um planejamento participativo nas
aulas de educação física, com o objetivo de integrar professor e bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com os alunos (as), a fim de uma
maior participação, autonomia na tomada de decisões e corresponsabilidade destes
estudantes na aula de Educação Física, no ensino remoto, de uma Escola no Município de
Fortaleza/CE.
PALAVRAS-CHAVE:
corresponsabilização.

planejamento

participativo;

currículo;

interação;

PIBID AND PARTICIPATORY PLANNING IN THE CONSTRUCTION OF
PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN REMOTE EDUCATION
ABSTRACT
This work consists of an experience report of a participatory planning in physical education
classes, with the purpose of integrating the teacher and the scholarship holders of the
Institutional Program of Scholarship Initiation to Teaching (PIBID) with the students, in
order to achieve a greater participation, autonomy in decision making, and responsibility of
these students in the Physical Education class, in a remote school in the city of Fortaleza/CE.
KEYWORDS: participatory planning; curriculum; interaction; accountability and agency.
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PIBID Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
RESUMEN
Este trabajo consiste en un informe de experiencia de una planificación participativa en las
clases de educación física, con el objetivo de integrar al profesor y a los becarios del
Programa Institucional de Iniciación a la Enseñanza (PIBID) con los alumnos, con el fin de
lograr una mayor participación, autonomía en la toma de decisiones y responsabilidad de
estos alumnos en la clase de Educación Física, en la educación a distancia, de una escuela
en la ciudad de Fortaleza/CE.
PALABRAS CLAVES:
responsabilidad.

planificación participativa;

plan

de

estudios;

interacción;
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O PLANO DE ESTUDO TUTORADO AVALIATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS: UMA
EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO NO AMBIENTE DO ENSINO REMOTO 174
Caio Lucchesi Loures,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Lorena Rodrigues Cândido Pessoa,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Thiago Firsen Bernardino,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Raquel Alves Souza Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Theresa Lety Silva Vieira João
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
José Ângelo Gariglio,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
O presente relato de experiência faz uma análise do PET Avaliativo do Ensino Médio
Regular, proposto pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais em 2020.
Examinamos o documento de avaliação ao qual os estudantes foram submetidos e discutimos
a nossa experiência com esse instrumento. A partir disso, concluímos que a proposta de
avaliação executada endossa o modelo de avaliação somativa.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Avaliação Educacional; Coronavírus.
THE TUTORED STUDY PLAN OF PHYSICAL EDUCATION PRODUCED BY THE
SECRETARY OF STATE OF EDUCATION: AN EVALUATION EXPERIENCE IN
FACE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN 2020
ABSTRACT
In this report, we performed an analysis of the Evaluation PET of Physical Education in High
School, proposed by the Secretary of State of Education of Minas Gerais in 2020. We
examined the evaluation document to which the students were submitted and discussed about
our experience with that instrument. From this work, it was possible to conclude that the
evaluation proposal planned is in accordance with the summative evaluation model.
KEYWORDS: Education; Educational Evaluation; Coronavirus.

EL PLAN DE ESTUDIO TUTORADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN DE
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MINAS GERAIS: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN EN LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS EN 2020
RESUMEN
En este reporte de experiencia, realizamos un análisis del PET de Evaluación de la
Educación Física y Deportes del Bachillerato, propuesto por la Secretaria de Educación del
Estado de Minas Gerais en 2020. Examinamos el documento de evaluación al que fueron
sometidos los estudiantes y discutimos nuestra experiencia con ese instrumento. De este
trabajo se pudo concluir que la propuesta de evaluación realizada plantea el modelo de
evaluación sumativa.
PALABRAS CLAVES: Enseño; Evaluación; Coronavirus.
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OS JOGOS DE TABULEIRO COMO CONTEÚDO DA CULTURA CORPORAL NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
INCLUSIVA.
Walber da Silveira,
Promestre FAE / UFMG
RESUMO
O artigo visa acentuar a contribuição dos jogos de tabuleiro Shisima, Mancala e Ludo como
práticas pedagógicas inclusivas da Educação Física Escolar (EFE). A investigação consiste
numa pesquisa de caráter histórico e documental sobre um projeto interdisciplinar
desenvolvido numa escola pública de Contagem no ano de 2018. Os resultados indicaram
que a inclusão escolar aconteceu interdisciplinarmente e contribuiu para o desenvolvimento
da autonomia e participação social dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas; Jogos de tabuleiro; Cultura Corporal;
Educação Física Inclusiva.
BOARD GAMES AS BODY CULTURE CONTENT IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION.
ABSTRACT
The article aims to emphasize the contribution of Shisima, Mancala and Ludo board games as
inclusive pedagogical practices of School Physical Education (EFE). The investigation
consists of a historical and documentary research on an interdisciplinary project developed
in a public school in Contagem in 2018. The results indicated that school inclusion took place
interdisciplinary and contributed to the development of autonomy and social participation of
students.
KEYWORDS: Pedagogical Practices; Board games; Body Culture; Inclusive Physical
Education.
LOS JUEGOS DE MESA COMO CONTENIDO DE CULTURA CORPORAL EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA INCLUSIVA.
RESUMEN
El artículo pretende enfatizar el aporte de los juegos de mesa Shisima, Mancala y Ludo como
prácticas pedagógicas inclusivas de la Educación Física Escolar (EFE). La investigación
consiste en una investigación histórica y documental sobre un proyecto interdisciplinario
desarrollado en una escuela pública de Contagem en 2018. Los resultados indicaron que la
inclusión escolar se dio de manera interdisciplinaria y contribuyó al desarrollo de la
autonomía y participación social de los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Prácticas Pedagógicas; Juegos de Tablero; Cultura corporal;
Educación Física Inclusiva.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
303

OS ‘TWEETS’ DOS/AS JOVENS SOBRE O BULLYING NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Flavia Fernandes de Oliveira,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ) - GPEEsC175
Silvio de Cassio C. Telles,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - GPEEsC
Giannina do Espírito-Santo,
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Conep) - GPEEsC
Renata Ferreira Chrispino,
Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) - GPEEsC
Mariana Oliveira Rabelo de Castro,
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) – GPEEsC
Anna Carolina Carvalho de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGEF-UFRJ) - GPEEsC
RESUMO
Este estudo tem o intuito de analisar o discurso dos/as jovens sobre o bullying nas aulas de
Educação Física no campo da cibercultura, através da rede social Twitter. Para tal foi
realizada uma pesquisa qualitativa em que as análises se deram através dos discursos dos
tweets. Conclui-se que os discursos no campo da cibercultura são os produzidos pela
sociedade, impregnados de preconceitos e discriminação com relação ao gênero, habilidade
física/motora, tipo de corpo e aspectos comportamentais.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Redes Sociais. Educação Física.
THE “TWEETS” OF YOUNG PEOPLE ABOUT BULLYING IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This study aims to analyze the discourse of young people about bullying in Physical
Education classes in the field of cyberculture, through the social network Twitter. For this, a
qualitative and exploratory research was carried out in which the analyses through the
speeches of the tweets. It is concluded that the discourses in the field of cyberculture are those
produced by society, impregnated with prejudices and discrimination regarding gender,
physical / motor ability, body type and behavioral aspects.
KEYWORDS: Bullying. Social media. Physical Education.

LOS 'TWEETS' DOS/AS JÓVENES ACERCA DEL BULLYING
EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar el discurso de los/as jóvenes sobre bullying en las
clases de Educación Física en el ámbito de la cibercultura, a través de la red social Twitter.
Para tal, fue realizada una investigación cualitativa en que las análisis se llevaron a través
de los discursos de los tweets. Se concluye que los discursos en el campo de la cibercultura
son los producidos por la sociedad, impregnados de prejuicios y discriminación en relación
al género, capacidad física / motora, tipo de cuerpo y aspectos conductuales.
PALABRAS CLAVES: Bullying.Redes sociales. Educación Física
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E O ENSINO DA DANÇA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: RELATO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA176
Jonatan dos Santos Silva,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Marlon Messias Santana Cruz,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Felipe Eduardo Ferreira Marta,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como as categorias utilizadas na
Pedagogia Histórico-crítica podem ser utilizadas no ensino do conteúdo dança nas aulas de
Educação Física na escola. Trata de uma relato de uma prática pedagógica desenvolvida em
uma turma do ensino médio em uma escola pública na cidade de Vitória da Conquista – BA.
Identificou-se que o ensino da dança possibilitou o desenvolvimento da abordagem teórica
nas aulas, ao refletir sobre os passos do processo educativo.
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Educação Física; Pedagogia Histórico – Crítica
HISTORICAL-CRITICAL PEDAGOGY AND THE TEACHING OF DANCE IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES: REPORT OF A PEDAGOGICAL PRACTICE
ABSTRACT
The present work aims to present how the categories used in Historical-Critical Pedagogy
can be used in the teaching of dance content in Physical Education classes at school. It deals
with an account of a pedagogical practice developed in a high school class in a public school
in the city of Vitória da Conquista - BA. It was identified that the teaching of dance enabled
the development of the theoretical approach in class, by reflecting on the steps of the
educational process
KEYWORDS: Dance; Physical Education; Pedagogia Histórico-Crítica
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LA PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA DANZA EN
LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME DE UNA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar cómo las categorías utilizadas en la
Pedagogía Histórico-Crítica se pueden utilizar en la enseñanza de contenidos de danza en las
clases de Educación Física en la escuela. Se trata del relato de una práctica pedagógica
desarrollada en una clase de bachillerato en una escuela pública de la ciudad de Vitória da
Conquista - BA. Se identificó que la enseñanza de la danza posibilitó el desarrollo del
enfoque teórico en clase, al reflexionar sobre los pasos del proceso educativo.
PALABRAS CLAVES: Baile; Educación Física; Pedagogia Histórico – Crítica
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PERCEPÇÕES DOCENTES COMPARTILHADAS: A TEMATIZAÇÃO DAS LUTAS
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Paulo Clepard Silva Januario,
Universidade São Judas Tadeu (USJT) / Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA)
Diego Pinto Jabois,
Universidade São Judas Tadeu (USJT) / Prefeitura Municipal de Itanhaém (PMI)
Graciele Massoli Rodrigues,
Universidade São Judas Tadeu (USJT) / Escola Superior de Educação Física de Jundiaí
(ESEF)

RESUMO
Este relato visa refletir e compartilhar percepções docentes sobre o processo de tematização
das Lutas na Educação Física escolar. Tal experiência ocorreu em duas escolas públicas,
abrangendo Ensino Infantil e Fundamental, com colaboração entre os docentes envolvidos,
no intercambio de saberes e experiências prático-reflexivas. Dessa maneira observamos
superação de desafios por intermédio da temática destacada, sobretudo amparados pelo
planejamento participativo e diálogos necessários.
PALAVRAS-CHAVE: Percepções docentes; Educação Física escolar; lutas.
SHARED TEACHERS' PERCEPTIONS: THE THEMATIZATION OF STRUGGLES
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This report aims to reflect and share teachers' perceptions in the process of thematization of
“Struggles” in Physical Education at school. This experience took place in two public
schools, including Kindergarten and Elementary School, with collaboration and articulation
between the teachers involved, in the exchange of knowledge and practical-reflective
experiences. In this way, we observed the overcoming of challenges through the highlighted
theme, above all, supported by participatory planning and necessary dialogues.
KEYWORDS: Teachers' perceptions; School Physical Education; Fights.

PERCEPCIONES COMPARTIDAS DE LOS PROFESORES: LA TEMATIZACIÓN
DE LAS LUCHA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo reflejar y compartir las percepciones de los docentes en el
proceso de tematización de las “Luchas” en Educación Física en la escuela. Esta experiencia
se llevó a cabo en dos escuelas públicas, entre ellas Kindergarten y Primaria, con
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colaboración y articulación entre los docentes involucrados, en el intercambio de
conocimientos y experiencias práctico-reflexivas. De esta manera, observamos la superación
de desafíos a través del tema destacado, sobre todo, apoyado en la planificación participativa
y los diálogos necesarios.
PALABRAS CLAVES: Percepciones de los profesores; Educación Física Escolar; peleas.
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PRÁTICAS CORPORAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APRENDIZAGENS
SIGNIFICATIVAS SOB O OLHAR DE PROFESSORES(AS) POLIVALENTES

Marcella Campelo da Silva Clemente,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Marcelo da Silva Cabral,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Paula Roberta P. Boulitreau,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar a importância das práticas corporais e o seu impacto na
aprendizagem da educação infantil, analisando a perspectiva das professoras polivalentes, a
partir de um projeto com professores(as) polivalentes e professores(as) de educação física. A
pesquisa é de abordagem qualitativa, com entrevistas direcionadas e análise do conteúdo.
Concluindo-se que as professoras reconhecem a importância e o significado da Educação
Física no segmento da educação infantil
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais; Educação Física; Ensino Infantil; Professores(as)
Polivalentes
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PRÁTICAS CORPORAIS INDÍGENAS E AS RELAÇÕES COM A EF NO
CURRÍCULO DE CAUCAIA
Carlos Átila Lima dos Santos,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Maria Eleni Henrique da Silva,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Arliene Stephanie Menezes Pereira,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
RESUMO
A história de Caucaia está imbuída nas relações indígenas, logo as questões educacionais
não estariam distantes dessas aproximações. Assim, o objetivo é analisar as relações étnicoraciais indígenas na EF dispostas no currículo do município de Caucaia. Usando como
método a análise documental. O documento não avança em relação à BNCC e as práticas
indígenas estão apenas em três unidades temáticas. Por fim, é necessário impulsionar e
implementar temáticas da justiça social nos currículos.
PALAVRAS-CHAVE: relações étnico-raciais indígenas; práticas corporais; currículo.
INDIGENOUS CORPOREAL PRACTICES AND RELATIONS WITH PE IN THE
CURRICULUM OF CAUCAIA
ABSTRACT
The history of Caucaia is imbued in indigenous relations, so educational issues would not be
far from these approaches. Thus, the objective is to analyze the indigenous ethnic-racial
relations in PE laid out in the curriculum of the municipality of Caucaia. Using the document
analysis method. The document does not advance in relation to the BNCC and indigenous
practices are only in three thematic units. Finally, it is necessary to promote and implement
social justice themes in the curriculum.
KEYWORDS: indigenous ethnic-racial relations; corporeal practices; curriculum.

PRÁCTICAS CORPORALES INDÍGENAS Y LAS RELACIONES CON EFE EN EL
CURRÍCULO DE CAUCAIA
RESUMEN
La historia de Caucaia está imbuida de las relaciones indígenas, por lo que los temas
educativos no estarían lejos de estos enfoques. De esta forma, el objetivo es analizar las
relaciones étnico-raciales indígenas en la EF recogidas en el currículo del municipio de
Caucaia. Usando el método de análisis de documentos. El documento no avanza en relación
al BNCC y las prácticas indígenas se encuentran solo en tres unidades temáticas.
Finalmente, es necesario promover e implementar temas de justicia social en el currículo.
PALABRAS CLAVES: relaciones étnico-raciales indígenas; prácticas corporales; reanudar.
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PIBID E FORMAÇÃO INICIAL, REFLETINDO AS RELAÇÕES TEÓRICOPRÁTICAS NO CHÃO DA
ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA177

Douglas Eduardo Ferreira Maia,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Gabriel de Arruda Vieira Lima,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Thiago Feitosa Ramos,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Eduardo Victor Ramalho Lucena,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Paula Roberta Paschoal Boulitreau,
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE)
RESUMO
Este relato tem por objetivo compartilhar as contribuições do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência na formação inicial - PIBID, apresentando uma reflexão a
respeito dos processos teórico-práticos vivenciados dentro do programa, a partir da
interação entre a universidade e a escola. Através deste programa o discente pode antecipar
a experiência na sala de aula, inserindo-se no cotidiano da rede pública, articulando a teoria
e prática necessárias à sua atuação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Pibid; Formação Docente; Educação Física.
PIBID AND INITIAL FORMATION, REFLECTING THEORETICAL-PRACTICAL
RELATIONSHIPS ON THE GROUND FLOOR SCHOOL: AN EXPERIENCE
REPORT
ABSTRACT
The purpose of this report is to share the contributions of the Institutional Scholarship
Program for Initiation to Teaching in initial formation, presenting a reflection on the
theoretical and practical processes experienced, based on the interaction between the
university and the school. Through this program the student can anticipate the experience in
the classroom, inserting himself in the public network, articulating theory and practice
necessary for his professional performance.
KEYWORDS: Pibid; Teacher Training; Physical Education.

PIBID Y CAPACITACIÓN INICIAL, REFLEJANDO LAS RELACIONES TEÓRICOPRÁCTICAS EN LA PLANTA BAJA COLEGIO: INFORME DE EXPERIENCIA
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RESUMEN
Este informe tiene como objetivo compartir los aportes del Programa de Becas
Institucionales para la Iniciación a la Docencia en la formación inicial, presentando una
reflexión sobre los procesos teóricos y prácticos vividos, a partir de la interacción entre la
universidad y la escuela. A través de este programa, el alumno puede anticipar la experiencia
en el aula, insertándose en la rutina diaria de la red pública, articulando la teoría y la
práctica necesarias para su desempeño profesional.
PALABRAS CLAVE: Pibid; Formación Docente; Educación física.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VENCEDORES DO PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10178
Marcos Godoi,
Escola Municipal Madre Marta Cerutti e Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Luciane de Almeida Gomes
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
RESUMO
O propósito do estudo foi analisar as práticas pedagógicas dos professores de educação
física vencedores do Educador Nota 10, por meio de um estudo multicasos. Os vídeos com as
práticas dos vencedores foram transcritos e analisados. As unidades temáticas mais
abordadas foram esportes, ginástica e jogos e as estratégias didáticas foram diversificadas.
Esta pesquisa coloca em evidência uma educação física inovadora, criativa, plural, que
articula teoria e prática e que dinamiza o contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Prática Pedagógica; Educação Física; Prêmio.
PEDAGOGICAL PRACTICES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WHO
WON THE EDUCADOR NOTA 10 AWARD
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze the pedagogical practices of the physical education
teachers who won the Educador Nota 10, through a multi-case study. Videos of the winners’
practices were analyzed. The most addressed thematic units were sports, gymnastics and
games and the teaching strategies were diversified. This research highlights an innovative,
creative, plural physical education, which articulates theory and practice, and which
dynamizes the school context.
KEYWORDS: Teaching; Pedagogical practices; Physical Education; Award.
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
GANADORES DEL PREMIO EDUCADOR NOTA 10
RESUMEN
El propósito del estudio fue analizar las prácticas pedagógicas de los profesores de
educación física que ganaron el Educador Nota 10, a través de un estudio de casos múltiples.
Los videos de las practicas de los ganadores fueron analizados. Las unidades temáticas más
abordadas fueron deportes, gimnasia y juegos y las estrategias didácticas fueron
diversificadas. Esta investigación destaca una educación física innovadora, creativa, plural,
que articula teoría y práctica, y que dinamiza el contexto escolar.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza; Practicas pedagógicas; Educación física; Premio.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE
MUNICIPAL DE CANOAS/RS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE DIFERENTES
DOCÊNCIAS179
Caroline Maciel da Silva,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Simone Santos Kuhn,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
A pesquisa objetivou refletir sobre docência, Educação Física e práticas inclusivas em duas
escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) de Canoas/RS por meio de um estudo de caso
etnográfico. Evidenciou-se o conhecimento e a participação de docentes/discentes no
processo de inclusão assim como falhas na criação e aplicação das políticas e semelhanças
nos processos pedagógicos das escolas. Há a necessidade de aperfeiçoamento e participação
da RME de Canoas como provedor da Inclusão Escolar.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física; Inclusão; Prática Pedagógica.
PEDAGOGICAL PRACTICES INCLUSIVE IN THE PHYSICAL EDUCATION OF
THE MUNICIPAL NETWORK OF CANOAS / RS: A CASE STUDY ON DIFFERENT
TEACHERS
ABSTRACT
The study aimed to reflect on teaching, Physical Education and inclusive practices in two
schools of the Municipal Education Network of Canoas/RS with an ethnographic case study
research. The knowledge and participation of teachers/students in the inclusion process was
evidenced, as well as failures in the creation and application of policies and similarities in
the pedagogical processes of schools. There’s a need to improve and participate of Canoas as
a provider of School Inclusion.
KEY WORDS: Physical Education; Inclusion; Pedagogical Practice.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
RED MUNICIPAL DE CANOAS / RS: ESTUDIO DE CASO DE DIFERENTES
PROFESORES
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo reflexionar sobre la docencia, Educación Física y las
prácticas inclusivas en dos escuelas de la Red Municipal de Canoas/RS con una investigación
de estudio de caso etnográfico. Se evidenció el conocimiento y participación de
179
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docentes/estudiantes en el proceso de inclusión, así como fallas en la creación y aplicación
de políticas y similitudes en los procesos pedagógicos. Existe la necesidad de mejora y
participación de la Red como proveedor de Inclusión Escolar.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Inclusión; Práctica pedagógica.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA DISTINCIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA Y LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR180
Ana Torrón Preobrayensky,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Maria Cecilia Ruegger Otermin,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Pablo Zinola Diez,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Carla De Polsi Astapenco,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Gastón Esteban Meneses Brito,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Giannina Ruth Silva Saracho,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Alejandra Aguilar Vilche,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
Santiago Brum Caetano,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR)
RESUMEN
Esta investigación cualitativa de corte etnográfico buscó analizar la práctica de los docentes
de educación física escolar pública de Montevideo en términos de educación y enseñanza. Se
tomaron como insumos documentos oficiales, entrevistas y observaciones. Como
conclusiones más destacables observamos que se prioriza el rol educativo frente al de
transmisor de bienes culturales específicos, incluso en la enseñanza la preocupación por el
saber es de carácter didáctico y no epistémico.
PALABRAS CLAVE: educación; enseñanza; escuela
REFLEXÕES SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS DE ENSINO E AS
PRÁTICAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
RESUMO
Esta pesquisa qualitativa etnográfica buscou analisar a prática de professores de educação
física de escolas públicas de Montevidéu no que diz respeito à educação e ao ensino.
Documentos oficiais, entrevistas e observações foram tomados como insumos. Como
conclusões mais notáveis, observamos que o papel educativo é priorizado ao de transmissor
de bens culturais específicos, mesmo no ensino a preocupação com o saber é didática e não
epistêmica.
PALAVRAS CHAVE: educação; ensino; escola
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REFLECTIONS ON THE DISTINCTION BETWEEN TEACHING PRACTICES AND
EDUCATIONAL PRACTICES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
SUMMARY
This qualitative ethnographic research sought to analyze the practice of Montevideo public
school physical education teachers in terms of education and teaching. Official documents,
interviews and observations were taken as inputs. As most notable conclusions, we observe
that the educational role is prioritized over that of being a transmitter of specific cultural
assets; even in education the concern for knowledge is didactic and not epistemic.
KEY WORDS: education; teaching; school
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RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS
BÁSICAS E PERCEPÇÃO DE AUTOEFICÁCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO MÉDIO181
Gabriela Simões,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGEduc-UFRRJ)
Ellen Aniszewski,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGEduc-UFRRJ)
José Henrique,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (DEFD/PPGEduc-UFRRJ)
RESUMO
Objetivou-se comparar e investigar a relação entre as Necessidades Psicológicas Básicas e a
Autoeficácia de alunos do ensino médio. O estudo de natureza quantitativa recorreu a duas
escalas para a coleta de dados a 132 alunos. Constatou-se diferenças em função do sexo e
correlações positivas de modo que os alunos que sentiram maior suporte às necessidades
psicológicas básicas demonstraram maior senso de autoeficácia.
PALAVRAS-CHAVE: Crenças; Motivação; Autopercepção
RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION OF BASIC PSYCHOLOGICAL
NEEDS AND PERCEPTION OF SELF-EFFICACY IN PHYSICAL EDUCATION
CLASSES IN HIGH SCHOOL
ABSTRACT
The objective was to compare and investigate the relationship between Basic Psychological
Needs and the Self-efficacy of high school students. The quantitative study used two scales to
collect data from 132 students. Differences were found based on sex and positive correlations
so that students who felt greater support for basic psychological needs demonstrated a
greater sense of self-efficacy.
KEYWORDS: Beliefs; Motivation; Self-perception.

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS
BÁSICAS Y LA PERCEPCIÓN DE LA AUTOEFICACIA EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
RESUMEN
El objetivo fue comparar e investigar la relación entre las Necesidades Psicológicas Básicas
y la Autoeficacia de los estudiantes de secundaria. El estudio cuantitativo utilizó dos escalas
181
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para obtener datos de 132 estudiantes. Se encontraron diferencias basadas en el sexo y
correlaciones positivas indicando que los estudiantes que sintieron un mayor apoyo a las
necesidades psicológicas básicas demostraron una mayor autoeficacia percibida.
PALABRAS CLAVES: Creencias; Motivación; Autopercepción.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: LEVANTAMENTO DA
PRODUÇÃO NA RBCE E CADERNOS DE FORMAÇÃO (2009-2021)182
Izaú Vera Gomes,
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
Thiago José Silva Santana,
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
Guilherme Leopoldino de Oliveira,
Prefeitura Municipal de Betim (PMB)
RESUMO
O objetivo desse estudo foi levantar a produção sobre a educação para as relações étnicoraciais na Revista Brasileira de Ciências do Esporte e nos Cadernos de Formação entre 2009 e
2021. Os dados passaram pela análise temática (MINAYO, 2014). Verificamos uma escassez
de artigos na RBCE. Nos Cadernos de Formação há mais produções feitas através de relatos
de práticas pedagógicas. Consideramos necessária a ampliação de trabalhos sobre o tema para
construir uma educação anti-racista.
PALAVRAS-CHAVE: relações étnico-raciais; educação física; produção do conhecimento.
ETHNIC-RACIAL RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION: SURVEY OF
PRODUCTION AT RBCE AND CADERNOS DE FORMAÇÃO (2009-2021)
ABSTRACT
The aim of this study was to survey the production on education for ethnic-racial relations in
the Revista Brasileira de Ciências do Esporte and in Cadernos de Formação between 2009
and 2021. The data underwent thematic analysis (MINAYO, 2014). We found a shortage of
articles at RBCE. In the Cadernos de Formação there are more productions made through
reports of pedagogical practices. We consider it necessary to expand researchs on the subject
to build anti-racist education.
KEYWORDS: ethnic-racial relations; physic education; knowledge production.
RELACIONES ÉTNICO-RACIALES EN EDUCACIÓN FÍSICA: ENCUESTA DE
PRODUCCIÓN EN RBCE Y CADERNOS DE FORMAÇÃO (2009-2021)
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue relevar la producción sobre educación para las relaciones
étnico-raciales en la Revista Brasileña de Ciencias del Deporte y en los Cuadernos de
Capacitación entre 2009 y 2021. Los datos fueron analizados temáticamente (MINAYO,
2014). Encontramos una escasez de artículos en RBCE. En los Cadernos de Formação hay
más producciones realizadas a través de informes de prácticas pedagógicas. Consideramos
necesario ampliar el trabajo sobre el tema para construir una educación antirracista.
PALABRAS CLAVES: relaciones étnico-raciales; educación física; producción de
conocimiento.
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SABERES DISCENTES DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR183
Robinson Luiz Franco da Rocha,
Serviço Social da Indústria (SESI-SP)
Eliana Ayoub,
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
RESUMO
Os saberes discentes provenientes da formação escolar de professores de educação física
parecem ser pontos de suporte importantes para suas práticas de ensino. Este trabalho
discute a mobilização desses saberes por dois professores em suas práticas educativas no
ensino dos esportes. Podemos afirmar que os saberes discentes constituem relevantes fontes
do saber ensinar a educação física escolar, o que, certamente, ainda precisa ser mais bem
compreendido em nossa área.
PALAVRAS-CHAVE: Saberes docentes; Saberes discentes; Educação física escolar.
STUDENTS’ KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE
TEACHING OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The students’ knowledge from the school formation of physical education teachers seem to be
important support points for their teaching practices. This paper discusses the mobilization of
this knowledge by two teachers in their educational practices in teaching sports. We can
affirm that the students’ knowledge constitutes relevant sources of knowing how to teach
physical education at school, which, of course, still needs to be better understood in our area.
KEYWORDS: Teachers’ knowledge; Students’ knowledge; School Physical Education.

SABERES DE ESTUDIANTES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Los saberes de estudiantes que provienen de la formación escolar de los profesores de
educación física parecem ser un importante punto de apoyo para sus prácticas docentes. En
este artículo se analiza la movilización de este conocimiento por parte de dos docentes en sus
prácticas educativas en la enseñanza del deporte. Podemos afirmar que los saberes de
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estudiantes constituyen fuentes relevantes del saber enseñar educación física en la escuela,
que, por supuesto, aún necesita ser mejor entendido en nuestro ámbito.
PALABRAS CLAVES: Saberes docentes; Saberes de Estudiantes; Educación física escolar.
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SABERES QUILOMBOLAS E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR184
Hudson Pablo de Oliveira Bezerra,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
José Pereira de Melo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Objetivamos nesse trabalho dialogar sobre possibilidades pedagógicas na Educação Física
escolar com os saberes dos corpos em movimento das comunidades de remanescentes
quilombolas. Para tanto, realizamos um estudo etnográfico nas comunidades do Pêga e
Arrojado/Engenho Novo na cidade de Portalegre-RN para posteriormente dialogarmos com
a Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; escola; quilombo.
QUILOMBOLA KNOWLEDGE AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to dialogue about pedagogical possibilities in Physical Education at
school with the knowledge of bodies in motion in the communities of quilombola remnants.
Therefore, we carried out an ethnographic study in the communities of Pêga and
Arrojado/Engenho Novo in the city of Portalegre-RN, in order to later dialogue with Physical
Education at school.
KEYWORDS: Physical Education; school; quilombo.

CONOCIMIENTOS QUILOMBOLAS EM LA EDUCCIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEM
El objetivo de este estudio es hacer un dialogo sobre las posibilidades pedagógicas en la
Educación Física Escolar con los conocimientos de los cuerpos en movimientos de las
comunidades de remanentes quilombolas. Por ende realizamos una investigación etnográfica
en las comunidades de Pêga y Arrojado/Engenho Novo en la ciudad de Portalegre – RN. De
pronto dialogamos con la Educación Física Escolar.
PALABRAS – CLAVES: Educación Física; escuela; quilombo.
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TEATRO, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 185
Fernanda Mendes Franco,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Bethânia Alves Costa Zandomínegue,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
Analisa o teatro e a contação de histórias na produção acadêmica da pós-graduação em
Educação Física no Brasil. Realiza uma pesquisa bibliográfica no Catálogo de Teses e
Dissertações da Capes. Apesar de reconhecidos como linguagens essenciais na Educação
Infantil, a história e o teatro aparecem como algo periférico dentro dos trabalhos, com pouca
discussão quanto ao trato metodológico e visibilidade das produções das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: teatro; contação de história; Educação Física
THEATER, STORYTELLING AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION:
ANALYSIS OF KNOWLEDGE PRODUCTION IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
Analyzes theater and storytelling in the academic production of postgraduate studies in
Physical Education in Brazil. Conducts bibliographic research in Capes Theses Dissertations
Catalog. Despite beig recognized essential languages Early Childhood Education, history
and theater appear something peripheral within works with little discussion about the
methodological approach and visibility children’s productions.
KEYWORDS: theater; storytelling; Physical Education.

TEATRO, NARRACIÓN DE HISTORIAS Y EDUCACIÓN INFANTIL: ANÁLISIS
DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analiza el teatro y narrativos en la producción académica posgrados Educación Física
Brasil. Realiza una búsqueda bibliográfica en Catálogo Tesis Disertaciones Capes. Apesar
de reconocidos como lenguajes esenciales en la Educación Infantil historia y teatro aparecen
como algo periférico dentro de las obras, con poca discusión sobre enfoque metodológico y
visibilidad de producciones infantiles.
PALABRAS CLAVE: teatro; narración; Educación Física.

185

O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
325

TRATO COM O FUTEBOL A PARTIR DA ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA: LIMITES E POSSIBILIDADES NO
ENSINO REMOTO186

Jaqueline Ferreira de Lima,
Secretaria Municipal de Educação de Candeias (Seduc)
Ailton Cotrim Prates,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
RESUMO
Aborda-se o ensino do futebol no 9º ano do “ensino” fundamental remoto, a partir da
abordagem crítico-superadora. A organização do trabalho didático tende a individualização,
precarização e exclusão. Considerando as contradições da dinâmica curricular (trato com o
conhecimento, organização escolar e normatização) é possível que a Educação Física, com
suporte presencial, contribua com a formação humana dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem crítico-superadora; Trato com o futebol; Ensino remoto e
educação física.
HANDLING WITH FOOTBALL FROM THE CRÍTICO-SUPERADORA
APPROACH: LIMITS AND POSSIBILITIES IN REMOTE TEACHING
ABSTRACT
The teaching of soccer in the 9th year of remote elementary school is approached from a
crítico-superadora approach. The organization of didactic work tends towards
individualization, precariousness and exclusion. Considering the contradictions of the
curricular dynamics (dealing with knowledge, school organization and school
standardization) it is possible that Physical Education contributes to the development of
students.
KEYWORDS: Crítico-superadora approach; Tract of the soccer; Remote teaching and
physical education.

TRACTO DEL FÚTBOL DESDE EL ENFOQUE CRÍTICO-SUPERADOR: LÍMITES
Y POSIBILIDADES EN MODO REMOTO
RESUMEN
La enseñanza del fútbol en el noveno año de la escuela primaria remota se aborda desde
enfoque crítico-superador. La organización del trabajo didáctico tiende a
individualización, la precariedad y la exclusión. Considerando las contradicciones de
dinámica curricular (que trata del conocimiento, la organización escolar y
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estandarización escolar) es posible que la Educación Física contribuya al desarrollo de los
estudiantes, pero con apoyo presencial.
PALABRAS CLAVES: Enfoque crítico-superador; Tracto del fútbol; Enseñanza a distancia y
educación física.
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VIRTUALIDADES DIDÁTICAS PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA MENOR187
Rubens Antonio Gurgel Vieira,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP)
Pedro Xavier Russo Bonetto,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
Este trabalho buscou a partir da perspectiva cultural a elaboração de encaminhamentos
didáticos pertinentes para uma Educação Física alinhada à filosofia deleuze-guattariana,
com destaque para o conceito de menor. O método utilizado foi a cartografia, inspirada nos
mesmos pensadores, realizada a partir do acompanhamento de professores adeptos do
currículo cultural. Como resultado, apresentamos algumas possibilidades mapeadas no
percurso delimitado de um ano.
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia; Educação Física Menor; Currículo Cultural.
DIDACTIC VIRTUALITIES FOR MINOR PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
From a cultural perspective, this work sought to develop relevant didactic guidelines for a
Physical Education aligned with the Deleuze-Guattari philosophy, with emphasis on the
concept of minor. The method used was cartography, inspired by the same thinkers, carried
out from the monitoring of teachers who were adept at the cultural curriculum. As a result,
we present some possibilities mapped in the delimited course of one year.
KEYWORDS: cartography; minor physical education; cultural curriculum.

VIRTUALIDADES DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA MENOR
RESUMEN
Desde una perspectiva cultural, este trabajo buscó desarrollar pautas didácticas relevantes
para una Educación Física alineada con la filosofía Deleuze-Guattariana, con énfasis en el
concepto de menor. El método utilizado fue la cartografía, inspirada en los mismos
pensadores, realizada a partir del seguimiento de profesores adeptos al currículo cultural.
Como resultado, presentamos algunas posibilidades mapeadas en el transcurso delimitado de
un año.
PALABRAS CLAVES: cartografía; educación física menor; currículo cultural.
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XADREZ COMO TEMÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA DO FORMATO REMOTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO
JOGO188
Agnnes Alves de Albuquerque,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Fernandes França de Oliveira,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
Este estudo se concretiza como um relato de experiência onde foram mediadas observações
das vivências através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência através
Colégio de Aplicação vinculada a Universidade Federal de Pernambuco, foi adotado o
método de ensino remoto por conta da pandemia do COVID-19. No estudo há o enfoque no
xadrez que trouxe maior participação dos alunos durante o período de observação das aulas
síncronas de janeiro a março de 2021.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Ensino remoto; Xadrez.
CHESS AS THEME IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: AN EXPERIENCE
REPORT OF THE REMOTE TEACHING-LEARNING FORMAT OF THE GAME
ABSTRACT
This study materializes as an experience report where observations of the experiences were
mediated through the Institutional Program of Initiation to Teaching Grants through the
Application College linked to the Federal University of Pernambuco, the remote teaching
method was adopted due to the pandemic of COVID- 19. In the study there is a focus on chess
that brought greater participation of students during the period of observation of
synchronous classes from January to March 2021.
KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; REMOTE TEACHING; CHESS.

AJEDREZ COMO TEMA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME
DE EXPERIENCIA DEL FORMATO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REMOTO
DEL JUEGO
RESUMEN
Este proyecto es um relato de experiencia que se estructuró em base a los momentos vividos
mediante al Programa Institucional de Becas de Iniciación a la docência junto com lo
Colégio Solicitude y la Universidad de Pernambuco. Este estúdio se centra em la modalidade
188
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de ajedrez em el período de classe virtual durante la pandemia del nuevo coronavírus.
Además ajedrez fue elegido devido la participación activa de estudiantes durantes clases
sincrónicas durante Enero a Marzo de 2021.
PALABRAS CLAVES: Educación física; Enseñanza remota; Ajedrez,

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
330

POR UMA EDUCAÇÃO FÍSICA “COM” A EDUCAÇÃO INFANTIL: UM
AUTOESTUDO189

Uirá de Siqueira Farias,
Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Graciele Massoli Rodrigues,
Universidade São Judas Tadeu (USJT)

RESUMO

O objetivo desse autoestudo é apresentar uma Prática Político-Pedagógica de um professor
de Educação Física que buscou aproximações com o pensamento de Paulo Freire para
construir aulas “COM” a Educação Infantil. O autoestudo é um método que potencializa
uma revisita ao fazer pedagógico de forma crítica. Trazer pressupostos freireanos para o
componente curricular fortalece uma educação dialógica, problematizadora e libertadora,
promovendo a participação, uma construção do mundo “COM” as pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; educação infantil; Paulo Freire.
FOR A PHYSICAL EDUCATION “WITH” EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A
SELF-STUDY
ABSTRACT
The aim of this self-study is to present a Political-Pedagogical Practice of a Physical
Education teacher who sought approximations with the thought of Paulo Freire to build
classes “WITH” Early Childhood Education. Self-study is a method that enhances a revisit
when doing pedagogical critically. Bringing freireano assumptions to the curricular
component strengthens a dialogic, problematizing and liberating education, promoting
participation, a construction of the world "WITH" people.
KEYWORDS: Physical Education; Early Childhood Education; Paulo Freire.
PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA “CON” EDUCACIÓN DE LA PRIMERA
INFANCIA: UN ESTUDIO PERSONAL
RESUMEN
El objetivo de este autoestudio es presentar una Práctica Político-Pedagógica de un docente
de Educación Física que buscó aproximaciones con el pensamiento de Paulo Freire para
construir clases "CON" la Educación Infantil. El autoaprendizaje es un método que mejora la
189
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revisión a la hora de realizar una crítica pedagógica. Llevar los supuestos freirianos al
componente curricular fortalece una educación dialógica, problematizadora y liberadora,
promoviendo la participación, una construcción del mundo "CON" las personas.
PALABRAS CLAVES: educación física; educación infantil; Paulo Freire.
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O PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO MILITARES - A
MERITOCRACIA SUBSTANCIADA190

Daniele Rorato Sagrillo,
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Leônidas Pinheiro Iung,
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

RESUMO

Este trabalho analisa o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Trata-se de uma
Análise Documental da legislação que o regulamenta. Os resultados indicam que as normas
estabelecem intensa hierarquia e disciplina, consoante aos demais modelos de Colégios
Militares existentes no Brasil. Conclui-se que esse arquétipo substancia a meritocracia e
coloca em alerta a gestão democrática da escola pública e a pedagogia da Educação Física,
pautada nas proposições do movimento renovador de 1980.
PALAVRAS-CHAVE: Escolas Cívico-Militares; Escola Pública; Educação Física Escolar.
THE NATIONAL PROGRAM OF CIVIC-MILITARY SCHOOLS – THE
SUBSTANTIATED MERITOCRACY
ABSTRACT
This paper analyzes the National Program of Civic-Military Schools. It is a Documentary
Analysis of the legislation that regulates it. The results indicate that the norms establish
intense hierarchy and discipline, similar to other models of Military Schools in Brazil. We
conclude that this archetype substantiates meritocracy and puts on alert the democratic
management of the public school and the pedagogy of Physical Education, based on the
propositions of the renovation movement of 1980.
KEYWORDS: Civic-Military Schools; Public School; School Physical Education.

EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS CÍVICO-MILITARES - LA
MERITOCRACIA SE SUSTANCIALIZA
RESUMEN
Este trabajo analiza el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares. Se trata de un
Análisis Documental de la legislación que lo regula. Los resultados indican que las normas
establecen una intensa jerarquía y disciplina, de acuerdo con los otros modelos de colegios
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militares existentes en Brasil. Se concluye que este arquetipo fundamenta la meritocracia y
alerta la gestión democrática de las escuelas públicas y la pedagogía de la Educación Física,
a partir de las proposiciones del movimiento renovador de 1980.
PALABRAS CLAVES: Escuelas Cívico-Militares; Escuela Pública; Educación Física
Escolar.
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A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO E AS NOVAS DCNEF: A DISPUTA
ENTRE DIFERENTES HEGEMONIAS 191
Rogério Tauã Mello Machado,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Pedro Victor Freire dos Santos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

RESUMO
O novo ensino médio e as novas DCNEF, aprofundaram as disputas hegemônicas na
Educação Física. Dessa maneira, recorrendo ao método materialista histórico dialético, o
presente estudo tem como objetivo analisar essas duas contrarreformas do capital que
atingem diretamente a formação do educador, desvaloriza o conteúdo da disciplina e atinge
as condições de trabalho nas escolas do ensino médio. Ademais, identificar quais hegemonias
estão em disputa, os projetos de sociedade e os sujeitos na luta, auxiliam na compreensão do
momento atual em que se encontra a Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Contrarreforma; Educação Física; Hegemonia.
THE COUNTER-REFORM OF HIGH SCHOOL AND THE NEW DCNEF: THE
DISPUTE BETWEEN DIFFERENT HEGEMONIES
ABSTRACT
The new high school curriculum and the new DCNEF deepened the hegemonic disputes in
Physical Education subject. By using the dialectical historical materialist method, the present
study aims to analyze these two capital counter-reforms that directly affect the education of
educators, devalue PE content and change working conditions in high schools. Moreover, this
study aims to identify which hegemonies are in dispute, what the projects of society are and
who the subjects in the struggle are in order to better understand the current moment in
which Physical Education is inserted in.
KEYWORDS: Counter-reform; Physical Education; hegemony.

LA CONTRARREFORMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL NUEVO DCNEF:
LA DISPUTA ENTRE DIFERENTES HEGEMONÍAS
RESUMEN
La nueva escuela secundaria y el nuevo DCNEF han profundizado las disputas hegemónicas
en la Educación Física. Así, utilizando del método materialista histórico dialéctico, este
191
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estudio pretende analizar estas dos contrarreformas del capital que afectan directamente a la
formación del educador, desvalorizan el contenido de la materia escolar y afectan a las
condiciones de trabajo en las escuelas. Además, identificar cuáles son las hegemonías en
disputa, los proyectos de sociedad y los sujetos en lucha, ayudan a comprender el momento
actual en que se encuentra la Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Contrarreforma; Educación Física; hegemonía.
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A EXPERIÊNCIA NA PERSPECTIVA DA PRÁXIS: AS CONEXÕES DO
TRABALHO DOCENTE NA CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA192
Vera Regina Oliveira Diehl,
Grupo de Pesquisa (F3P-EFICE/ESEFID/UFRGS) 193
Lisandra Oliveira e Silva,
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (F3P-EFICE/ESEFID/UFRGS)

RESUMO
Este texto analisa como as experiências na perspectiva da práxis contribuem no processo
formativo dos docentes de Educação Física. Para atingir os objetivos, tomamos como
referência os princípios de uma etnografia educativa. As informações obtidas contribuem
para pensarmos que constituir-se docente é um processo complexo que se desenvolve em um
movimento permanente de mudanças. Essas mudanças decorrem do movimento de reflexão
das experiências vivenciadas ao longo da sua vida.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Experiência 2; Filosofia da Práxis 3; Formação
Docente 4.
EXPERIENCE FROM THE PRAXIS’S PERSPECTIVE: THE CONNECTIONS OF
TEACHING WORK IN THE CONSTITUTION OF THE PHYSICAL EDUCATION
TEACHER
ABSTRACT
This text analyzes how experiences from the praxis’s perspective contribute to the training
process of Physical Education teachers. In order to achieve the goals, we took as reference
the principles of an educational ethnography. The information obtained helps us to think that
becoming a teacher is a complex process that develops in a permanent movement of change.
These changes result from the movement of reflection on the experiences lived throughout
life.
KEYWORDS: Physical Education 1; Experience 2; Philosophy of Praxis 3; Teacher Training
4.

EXPERIENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE PRAXIS: LAS CONEXIONES DEL
TRABAJO DOCENTE EN LA CONSTITUCIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA
192
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RESUMEN
Este texto analiza cómo las experiencias desde la praxis contribuyen al proceso de formación
de los docentes de Educación Física. Para alcanzar las metas, tomamos como referencia los
principios de una etnografía educativa. La información obtenida nos ayuda a pensar que
convertirse en docente es un proceso complejo que se desarrolla en un movimiento
permanente de cambio. Estos cambios son el resultado del movimiento de reflexión sobre las
experiencias vividas a lo largo de su vida.
PALABRAS CLAVES: Educación Física 1; Experiencia 2; Filosofía De La Praxis 3;
Formación De Profesores 4.
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A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR194
Rodrigo Roncato Marques Anes,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Paulo Roberto Veloso Ventura,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Júlio César Maia,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Wilmont de Moura Martins,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Halisson Keliton Ramos dos Santos,
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME)
RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi analisar como tem se desenvolvido a formação docente para a
atuação na educação superior em Educação Física no estado de Goiás. É uma investigação
de tipo não experimental e quanti-qualitativa. Os dados coletados revelam que é
relativamente recente o avanço da formação em cursos de Pós-Graduação e que esta segue
ocorrendo vinculada às diversas áreas do conhecimento, sem correspondência específica
com os saberes para a formação pedagógica e o exercício da docência.
PALAVRAS-CHAVE: formação; Educação Física; educação superior.
FORMATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHER TO ACTING IN HIGHER EDUCATION
ABSTRACT
The objective of this research was to analyze how teacher formation has been developed for
acting in higher education in Physical Education in the State of Goiás. It is a nonexperimental and quantitative-qualitative investigation. The collected data reveal that the
advancement of formation in postgraduate courses is recent and that it continues to occur
linked to different areas, without specific correspondence with the knowledge of pedagogical
formation for the practice of teaching.
KEYWORDS: formation; Physical Education; college education.

LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA PARA ACTUAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR
RESUMEN
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El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se ha desarrollado la formación docente
para la actuación en la educación superior en Educación Física en Goiás, se trata de una
investigación no experimental y cuantitativo-cualitativa. Los datos recolectados revelan que
el avance de la formación en los posgrados es reciente y que se sigue produciendo vinculado
a diferentes áreas, sin correspondencia específica con los conocimientos de la formación
pedagógica para la práctica de la docencia.
PALABRAS CLAVES: formación; Educación Física; educación universitaria.
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A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 195
Zenólia Christina Campos Figueiredo,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Nelson Figueiredo de Andrade Filho,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Cláudia Aleixo Alves,
Instituto Federal Fluminense (IFF)
RESUMO
O estudo analisa a intencionalidade de instrumentalização do currículo de formação de
professores de Educação Física no Brasil, via Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos
de graduação. Conclui-se que essa política curricular desconhece os pilares da formação na
área, contradiz as próprias políticas de formação de professores, limita a experiência
formativa e traz implicações que marcam o retrocesso dos cursos de formação profissional
em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; currículo de formação; diretrizes curriculares
nacionais.
THE INSTRUMENTALIZATION OF THE CURRICULUM IN THE FORMATION
OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN BRAZIL
ABSTRACT
This article analyzes the intentionality of instrumental the curriculum for the formation of
Physical Education teachers in Brazil, through the current National Curriculum Guidelines
for undergraduate courses. It is concluded that this curricular policy ignores the pillars of
formation in the area, contradicts the teacher formation policies itself, limits the formative
experience, brings implications that mark the setback of professional formation courses in
Physical Education.
KEYWORDS: physical education; formation curriculum; national curricular guidelines

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LA FORMACIÓN DE
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL
RESUMEN
Este estudio analiza la intencionalidad de instrumentalizar el currículo de formación docente
de Educación Física en Brasil, a través de los Lineamientos Curriculares Nacionales vigentes
195
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para los cursos de graduado universitario. . Se concluye que esta política curricular
desconoce los pilares de la formación en el área, contradice las propias políticas de
formación docente, limita la experiencia formativa, trae implicaciones que marcan el
retroceso de los cursos de formación profesional en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: educación física; currículum de formación; directrices curriculares
nacionales.
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A PEDAGOGIA GRIÔ E A EDUCAÇÃO FÍSICA: BORDANDO PROCESSOS DE
FORMAÇÃO EM UMA MULHER, MÃE E PROFESSORA196
Gabriela Nobre Bins,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Vicente Molina Neto,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Este trabalho apresenta reflexões acerca do processo de formação de uma mulher, mãe e
professora, oriundos da pesquisa de doutorado:“Tecendo saberes, tramando a vida - a
Educação Física e a Pedagogia Griô: uma experiência autoetnográfica de uma professora de
educação física na RME POA”. A partir de uma autoetnografia e de grupos de discussão
refletimos sobre os impactos da formação em Pedagogia Griô e da autoetnografia como um
processo formativo na prática docente e na vida dessa professora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Pedagogia Griô 2; Formação 3.
GRIÔ PEDAGOGY AND PHYSICAL EDUCATION: EMBROIDERING
PROFESSIONAL QUALIFICATION IN A WOMAN, MOTHER ANDE TEACHER
ABSTRACT
Based on the research “Weaving knowledge, plotting life - Physical Education and Pedagogy
Griô: an autoetnographic experience of a physical education teacher at RME POA”, this
work presents reflections about the formation process of a woman, mother and teacher. Based
on an autoetnography and discussion groups, the impacts of such activities are discussed as
they become a formative process in the teaching practice and the life of the author.
KEYWORDS: Physical Education 1; Griô Pedagogy 2; professional qualification 3.
LA PEDAGOGIA GRIÔ Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: ORILLANDO LOS
PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA MUJER, MADRE Y PROFESSORA
RESUMEN
Este trabajo presenta reflexiones sobre el proceso de formación de una mujer, madre y
profesora, originados a partir de la Investigación “Tejiendo Saberes, Entramando la Vida La Educación Física y la Pedagogia Griô: una experiencia autoetnografica de una profesora
de Educación Física de la RME de POA. A partir de una autoetnografía y de grupos de
discusión, reflexionamos sobre los impactos de la formación en Pedagogia Griô y
autoetnografía en la practica docente y en la vida de esta professora.
PALABRAS CLAVES: Educacíon Física 1; Pedagogía Griô 2; Formación 3.
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A SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA197
Vinícius Luís Pereira de Sousa,
Universidade Regional do Cariri (URCA)
Luan Gonçalves Jucá,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
José Rodrigo Silva de Melo,
Universidade Regional do Cariri (URCA)
RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar a produção cientifica e identificar os principais fatores
que influenciam na Síndrome de Burnout em professores da educação básica. Realizou-se
uma revisão sistemática de abordagem descritiva. Evidenciou-se a partir da análise 10
artigos que a Síndrome de Burnout é derivada do conjunto de cansaços, exaustões e estresses
crônicos. Esses sentimentos são propícios e derivados do ambiente de trabalho e
principalmente pelo contato direto com pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout; Educação Básica; Professores.
BURNOUT SYNDROME IN BASIC EDUCATION TEACHERS: A SYSTEMATIC
REVIEW
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the scientific production and identify the main
factors that influence the Burnout Syndrome in basic education teachers. A systematic review
with a descriptive approach was carried out. It was evident from the analysis of 10 articles
that Burnout Syndrome is derived from a set of fatigue, exhaustion and chronic stress. These
feelings are propitious and derived from the work environment and especially from direct
contact with people.
KEYWORDS: Burnout Syndrome; Basic Education; Teachers.

EL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
RESUMEM
El objetivo de este estudio fue analizar la producción científica e identificar los principales
factores que influyen en el Síndrome de Burnout en profesores de educación básica. Se
realizó una revisión sistemática con un enfoque descriptivo. Del análisis de 10 artículos se
desprende que el Síndrome de Burnout se deriva de un conjunto de fatiga, agotamiento y
197
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estrés crónico. Estos sentimientos son propicios y se derivan del entorno de trabajo y,
especialmente, del contacto directo con las personas.
PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout; Educación Básica; Profesores.
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DO CONTEXTO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NOS SEGMENTOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA198
Luana Zanotto,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Fernando Donizete Alves,
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Carlos Januário,
Faculdade de Motricidade Humana (FMH/ULisboa)
RESUMO
Analisa os conhecimentos do contexto de professores de Educação Física dos segmentos
iniciais da Educação Básica. Participaram do estudo quatorze professores de uma rede
municipal. Os dados foram obtidos via reuniões coletivas e entrevistas. Observa-se maior
conhecimento do microcontexto (ambiente de ensino), seguidamente pelo mesocontexto
(escola) e macrocontexto (comunidade). A incipiência deste conhecimento pode contribuir
para as dificuldades do trabalho integrado da EF.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; conhecimento do contexto; pensamento do
professor; formação de professores.
ANALYSIS OF CONTEXT KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN THE EARLY BASIC EDUCATION SEGMENTS
ABSTRACT
This study analyzes the context knowledge of Physical Education teachers in the early
segments of Basic Education. Fourteen teachers from a municipal network participated. Data
were obtained through collective meetings and interviews. There is greater knowledge of the
micro-context (teaching environment), followed by the meso-context (school) and, to a lesser
extent, macro-context (community). The incipience of this knowledge might justify the
difficulties of the integrated work of PE.
KEYWORDS: school physical education; context knowledge; teacher thinking; teacher
training.
ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE MAESTROS DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS SEGMENTOS INICIALES DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA
RESUMEN
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Analiza los conocimientos del contexto de los maestros de Educación Física en los primeros
segmentos de la Educación Básica. En el estudio participaron catorce maestros de una red
municipal. Los datos fueron colectados con entrevistas y reuniones colectivas. Existe un
mayor conocimiento del microcontexto (local de enseñanza), seguido del mesocontexto
(escuela) y, en menor proporción, del macrocontexto (comunidad). La insipiencia de este
conocimiento puede justificar las dificultades del trabajo integrado en la EF.
PALABRAS CLAVES: educación física escolar; conocimiento del contexto; pensamiento del
profesor; formación de profesores.
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“APRENDI A ME AVALIAR” NOTAS SOBRE O APRENDIZADO DO PROCESSO
AVALIATIVO199
Jhamisson Pereira Soares,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Marciel Barcelos,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
Objetiva analisar as narrativas de professores sobre suas experiências com avaliação nos
estágios supervisionados na formação inicial em educação física. Utiliza o método narrativo,
sendo suas fontes produzidas por meio de grupo focal. Evidencia como as práticas
avaliativas são negligenciadas nos estágios supervisionados e como o foco do processo
avaliativo está centralizado no ensino em detrimento das aprendizagens.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; estágio supervisionado; formação inicial;
NARRATIVE ON EVALUATION IN INITIAL TRAINING IN PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
It aims to analyze the narratives of teachers about their experiences with evaluation in
supervised internships in initial physical education training. It uses the narrative method, its
sources being produced through a focus group. It shows how evaluation practices are
neglected in supervised internships and how the focus of the evaluation process is centered on
teaching at the expense of learning.
KEYWORD: assessment; supervised internships; Initial formation;

NARRATIVAS DE AVALUACIÓN EM LA FORMACIÓN IICIAL EM EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las narrativas de los docentes sobre sus experiencias con la
evaluación en prácticas supervisadas en la formación inicial de educación física. Utiliza el
método narrativo, sus fuentes se producen a través de un grupo focal. Muestra cómo se
descuidan las prácticas de evaluación en las pasantías supervisadas y cómo el enfoque del
proceso de evaluación se centra en la enseñanza a expensas del aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: evaluación; pasantías supervisadas; Formación inicial;
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AS NARRATIVAS DOCENTES NO ENSINO (SUPERIOR) REMOTO
EMERGENCIAL200
Marcos Garcia Neira,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
Impelidos pelo ensino remoto emergencial, professor e estudantes de licenciatura
transformaram os relatos de experiência em recursos didáticos para conhecer e aprofundarse nos aspectos epistemológicos e metodológicos da Educação Física cultural. A organização
temática semanal baseou-se em leituras, videoaulas e análises de narrativas docentes
modificou-se para atender às demandas do alunado. Os resultados alcançados pelos
estudantes denotam uma boa compreensão da proposta.
PALAVRAS-CHAVE: educação física, formação de professores, ensino remoto
THE TEACHING NARRATIVES IN EMERGING REMOTE (HIGHER)
EDUCATION
ABSTRACT
Driven by emergency remote education, teachers and undergraduate students transformed the
experience reports into didactic resources to learn about and deepen the epistemological and
methodological aspects of cultural Physical Education. The weekly thematic organization was
based on readings, video lessons and analysis of teaching narratives, modified to meet the
demands of the students. The results achieved by the students show a good understanding of
the proposal.
KEYWORDS: Physical Education, Teacher Education, Remote Education
LAS NARRATIVAS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN (SUPERIOR) REMOTA
EMERGENTE
RESUMEN
Impulsados por la educación remota de emergencia, docentes y estudiantes de pregrado
transformaron los relatos de experiencia en recursos didácticos para conocer y profundizar
los aspectos epistemológicos y metodológicos de la Educación Física cultural. La
organización temática semanal se basó en lecturas, video lecciones y análisis de narrativas
didácticas, modificadas para satisfacer las demandas de los estudiantes. Los resultados
obtenidos por los estudiantes muestran una buena comprensión de la propuesta.
PALABRAS CLAVE: Educación física, Formación de profesores, Educación a distancia
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ATIVIDADES FORMATIVAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UFU EM TEMPOS DE PANDEMIA201
Marina Ferreira de Souza Antunes,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Solange Rodovalho Lima,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Rita de Cassia Fernandes Miranda,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Gabriela Machado Ribeiro,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
O Programa de Atividades Formativas Complementares foi organizado em quatro eixos
temáticos envolvendo as dimensões da formação docente em educação física. Realizado de
agosto a dezembro de 2020 em forma de lives on-line e em tempo real. O trabalho objetiva
descrever e apresentar as atividades do eixo temático “A Educação em Tempos de
Pandemia”. Os dados foram coletados no questionário on-line, respondido pelo público das
lives e indicam o cumprimento das metas traçadas.
PALAVRAS-CHAVE: Formação docente; Prolicef; Educação Física.
FORMATIVE ACTIVITIES OF UFU'S PHYSICAL EDUCATION GRADUATION IN
PANDEMIC TIMES
ABSTRACT
The Complementary Training Activities Program was organized into four thematic axes
involving the dimensions of teacher training in physical education (PE) at the Federal
University of Uberlândia (UFU). It was held from August to December 2020 in the form of
Record videos and lives. The article aims to describe and present the activities of the thematic
axis “Education in Times of Pandemic”. The data were collected in an online questionnaire,
answered by the audience of the lives and indicate the fulfilment of the established goals
KEYWORDS: teacher training; Prolicef; physical education.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO DE GRADUACIÓN
EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UFU EN TIEMPOS DE PANDEMIA
RESUMEN
El Programa de Actividades Complementarias de Formación se organizó en cuatro ejes
temáticos que involucran las dimensiones de la formación del profesorado en educación
201
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física. Realizado de agosto a diciembre de 2020 en forma de lives online y en tiempo real. El
trabajo tiene como objetivo describir y presentar las actividades del eje temático “Educación
en tiempos de pandemia”. Los datos fueron recolectados en el cuestionario en línea,
respondidos por la audiencia de las lives e indican el cumplimiento de las metas establecidas.
PALABRAS CLAVES: formación docente; prolicef; educación física
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA PANDEMIA DO
COVID-19: CONSIDERAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES DO SISTEMA E
PUBLICAÇÕES CONFEF/CREF202
Kassiano de Kássio Rosa da Silva,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Rayanne Mesquita Estumano,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Simone Oliveria Veiga,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Vera Solange Pires Gomes de Sousa,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
O estudo tem como objetivo analisar as orientações do CONFEF para a atuação do
professor de Educação Física durante a pandemia de COVID-19. Tem um enfoque críticodialético, é uma pesquisa documental, qualitativo em que a coleta de dados foi no site do
CONFEF e para analise se utilizou Bardin (2006). Como resultado foram encontrados 69
registros. Houve principalmente, a defesa da classe que o conselho representa em especial à
dominante e pouca fiscalização não assegurando a proteção do coletivo.
PALAVRAS-CHAVE: Atuação; Professor de Educação Física; Sistema CONFEF/CREF
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AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: PRESCRIÇÃO DO ENSINO EM TRÊS UNIVERSIDADES
SULAMERICANAS203
Kézia Alves Moreira Dutra,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Jean Carlos Freitas Gama,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Wagner dos Santos,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

RESUMO
Objetiva analisar que âmbitos da avaliação são ensinados na formação inicial em Educação
Física de três universidades sul-americanas. De natureza exploratória, utiliza o método
comparativo como abordagem teórico-metodológica. São ofertadas 144 disciplinas nas três
instituições, duas delas são específicas de avaliação e as outras 13 mencionam o ensino da
mesma. Grande parte das disciplinas visam a avaliação como produto final do processo de
ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: âmbitos da avaliação, Educação Física; formação inicial.
EVALUATION OF INITIAL TEACHERS' TEACHING IN PHYSICAL
EDUCATION: PRESCRIPTION OF TEACHING IN THREE SOUTH AMERICAN
UNIVERSITIES
ABSTRACT
It aims to analyze which areas of assessment are taught in initial training in Physical
Education at three South American universities. A exploratory study, it uses the comparative
method as a theoretical-methodological approach. 144 subjects are offered in the three
institutions, two of them are specific for assessment and the other 13 mention its teaching.
Most of the disciplines aim at assessment as the final product of the teaching-learning
process.
KEYWORDS: scopes of assessment, Physical Education; Initial formation.

EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES EN EDUCACIÓN
FÍSICA: PRESCRIPCIÓN DE DOCENCIA EN TRES UNIVERSIDADES
SUDAMERICANAS
RESUMEN
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Tiene como objetivo analizar qué áreas de evaluación se imparten en la formación inicial en
Educación Física en tres universidades sudamericanas. De naturaleza exploratorio, utiliza el
método comparativo como enfoque teórico-metodológico. Se ofertan 144 asignaturas en las
tres instituciones, dos de ellas específicas de evaluación y las otras 13 mencionan su
enseñanza. La mayoría de las disciplinas tienen como objetivo la evaluación como producto
final del proceso de enseñanza-aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: ámbitos de evaluación, Educación Física; Formación inicial.
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CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS NA GRADUAÇÃO PARA ATUAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO BÁSICA 204
Samara Feitosa Gomes Silva,
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Kayth Anne Sousa Nascimento Andrade,
Universidade Federal Amazonas (UFAM)
Mayza Batalha Mendonça de Lima,
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Márcio Klinger Gomes Silva,
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Inês Amanda Streit,
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Yara Maria de Carvalho,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
Objetivou-se descrever características sociodemográficas e contribuições da graduação para
atuação dos profissionais de Educação Física (PEF) na Atenção Básica. Trata-se de um
estudo qualitativo, descritivo realizado no Norte do Brasil. Os 11 PEF respondentes ao
formulário são maioria licenciados; oriundos de instituição privada e vínculo temporário. Os
componentes ofertados na graduação foram Promoção da Saúde, Saúde Pública e Nenhuma.
Sendo este o perfil de PEF dos municípios participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação; Atenção Básica.
ACADEMIC CONTRIBUTIONS IN UNDERGRADUATE DEGREES FOR THE
PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS IN PRIMARY
HEALTH CARE
ABSTRACT
The objective was to describe the sociodemographic characteristics and contributions of
graduation to the performance of Physical Education (PEF) professionals in Primary Care.
This is a qualitative, descriptive study carried out in Northern Brazil. The 11 PEF responding
to the form are majority licensed; from a private institution and temporary relationship. The
components offered in graduation were Health Promotion, Public Health and None. This
being the PEF profile of the participating municipalities.
KEYWORDS: PhysicalEducation; formation; Primary Health Care.
CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS EN GRADOS PARA EL DESEMPEÑO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
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RESUMEN
El objetivo fue describir las características sociodemográficas y las contribuciones de la
graduación al desempeño de los profesionales de Educación Física (PEF) en Atención
Primaria. Se trata de un estudio descriptivo cualitativo realizado en el norte de Brasil. Los 11
PEF que respondieron al formulario tienen licencia mayoritaria; de una institución privada y
relación temporal. Los componentes ofrecidos en la graduación fueron Promoción de la
Salud, Salud Pública y Ninguno. Este es el perfil PEF de los municipios participantes.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Formación; Atención primaria.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO205
Erlânia Pereira da Silva,
Faculdade Educacional da Lapa (FAEL)
Anne Carolynne Lúcio de Oliveira,
Escola de Ensino Fundamental Monsenhor José Soares (EEFMJS)
Petra Schnneider Lima dos Santos,
Universidade Federal de Alagoas (SIGLA)
Vannina de Oliveira Assis,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Joelma de Oliveira Albuquerque,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar as contribuições do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), articulado ao ensino, à pesquisa e à extensão na formação
inicial e continuada de Professores de Educação Física. Essa pesquisa é de abordagem
qualitativa do tipo explicativa. Sendo resultado da experiência de três integrantes do PIBID
que consideram que, a participação no programa contribui para garantir a qualificação
docente e elevar o nível de formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; PIBID; Qualificação Docente.
CONTRIBUTIONS OF PIBID IN INITIAL AND CONTINUOUS TRAINING IN
PHYSICAL EDUCATION: ARTICULATION BETWEEN TEACHING, RESEARCH
AND EXTENSION
ABSTRACT
The objective of this work is to present the contributions of the Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), articulated with teaching, research and extension in
the initial and continued training of Physical Education Teachers. This research has a
qualitative approach of the explanatory type. It is a result of the experience of three members
of PIBID who consider that the participation in the program contributes to guarantee teacher
qualification and raise the level of professional training.
KEYWORDS: Teacher Training; PIBID; Teacher Qualification.

CONTRIBUICIONES DE PIBID EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y CONTINUA EN
EDUCACIÓN FÍSICA: ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN
205

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
358

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es, presentar las contribuiciones del Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), articulado a la docencia, la investigación y la
extensión em formación inicial y continua de Profesores de Educación Física. Esta
investigación es de enfoque cualitativo del tipo explicativo. Siendo fruto de la experiencia de
tres miembros de PIBID que consideran que, la participación en el programa ayuda a
asegurar la calificación de los maestros y elevar el nível de formación professional.
PALABRAS CLAVES: Formación de Profesores; PIBID; Calificación del Maestro.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
SABERES DINAMIZADOS206
Gina Guimarães,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA-ESSA)
Lizandre Maria Lins Machado,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA-ESSA)
RESUMO
Objetivamos socializar experiências realizadas pelo subprojeto de Educação Física no
(PIBID), desenvolvidos, entre os anos 2014/2017. Abordamos os dados qualitativamente para
compreender o processo. A narrativa é companheira para apontar caminhos, processo e a
dinâmica da aprendizagem formativa. Encontramos articulações dos diferentes saberes, e
vivências que contemplaram temáticas diversas e atuais. Certamente conseguimos realizar a
dinamização de vários saberes docentes no processo formativo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Saberes Docentes; PIBID.
PIBID CONTRIBUTIONS TO SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
DYNAMIZED KNOWLEDGE
ABSTRACT
We aim to socialize experiences carried out by the Physical Education subproject in (PIBID),
developed between the years 2014/2017. We approach the data qualitatively to understand
the process. The narrative is a companion to point out paths, process and the dynamics of
formative learning. We found articulations of different knowledges, and experiences that
contemplated diverse and current themes. Certainly we managed to make the dynamization of
several teaching knowledge in the formative process.
KEYWORDS: School Physical Education; Teaching Knowledge; PIBID.
CONTRIBUCIONES DE PIBID A LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
CONOCIMIENTO DINÁMICO
RESUMEN
Nuestro objetivo es socializar las experiencias realizadas por el subproyecto de Educación
Física en (PIBID), desarrollado entre los años 2014/2017. Abordamos los datos de forma
cualitativa para comprender el proceso. La narrativa es un acompañante para señalar los
caminos, procesos y dinámicas del aprendizaje formativo. Encontramos articulaciones de
diferentes saberes y experiencias que contemplaban temas diferentes y actuales. Ciertamente
logramos dinamizar los distintos conocimientos docentes en el proceso de formación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Enseñanza del conocimiento, PIBID.
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CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UEMG – UNIDADE IBIRITÉ207
Fernanda Abbatepietro Novaes,
Universidade do Estado de Minas Gerais/Ibirité (UEMG)
Diogo Rodrigues Puchta,
Universidade do Estado de Minas Gerais/Ibirité (UEMG)
Sheylazarth Presciliana Ribeiro,
Universidade do Estado de Minas Gerais/Ibirité (UEMG)
Agnaldo Antônio Silva,
Universidade do Estado de Minas Gerais/Ibirité (UEMG)
RESUMO
Este texto pretende relatar as reflexões e procedimentos adotados pelo curso de Educação
Física da UEMG, unidade Ibirité, frente à Resolução CNE/CES nº7 de dezembro de 2018.
Partindo da contextualização histórica do processo de institucionalização da extensão no
Brasil, descrevemos nossas percepções e alguns consensos e desafios que nortearão o
processo de curricularização no nosso curso.
PALAVRAS-CHAVE: extensão universitária; reforma curricular; resolução CNE/CES nº7.
CURRICULARIZATION OF THE EXTENTION IN THE PHYSICAL EDUCATION
COURSE AT UEMG - IBIRITÉ
ABSTRACT
This text intends to report the reflections and procedures adopted by the Physical Education
course at UEMG - Ibirité, in face of Resolution CNE / CES nº7 of December 2018. Based on
the historical context of the extension institutionalization process in Brazil, we describe our
perceptions and some consensus and challenges that will guide the curriculum process in our
course.
KEYWORDS: University Extension; curriculum reform; CNE / CES Resolution No. 7
CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN EN EL CURSO DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA UEMG – UNIDAD IBIRITÉ
RESUMEN
Este texto pretende relactar las reflexiones y procedimientos adoptados por el curso de
Educación Física de la UEMG - Ibirité, frente a la Resolución CNE/CES nº7 de diciembre de
2018. A partir del contexto histórico del proceso de institucionalización de la extensión en
Brasil, describimos nuestras percepciones y algunos consensos y desafíos que nortearon el
proceso de curricularización en nuestro curso.
PALABRAS CLAVES: extensión universitaria; reforma curricular; resolución CNE/CES nº7
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DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA AO
MOVIMENTO RE-REGULAMENTAÇÃO: DISCURSOS QUE GOVERNAM A
PROFISSÃO208
Débora Avendano de Vasconcellos Sinoti,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
RESUMO
O objetivo do trabalho foi analisar as formas de subjetivação profissional a partir dos
discursos que foram produzidos após a Lei 9.696/98. Serão apresentados os discursos, no
âmbito institucional, que vêm subjetivando os profissionais da área. Observou-se que há um
conjunto de produções: a manutenção dos jogos de poder que possibilitaram a
regulamentação da profissão de Educação Física e a separação nas formações e; a
liquefação das promessas de legitimação da profissão após a Lei 9.696/98.
PALAVRAS-CHAVE: lei 9.696/98; educação física; discurso.
FROM THE REGULATION OF THE PHYSICAL EDUCATION PROFESSION TO
RE-REGULATION MOVEMENT: SPEECHES THAT GOVERN THE PROFESSION
ABSTRACT
The aim of this work was to analyze the forms of professional subjectivation from the
speeches produced after Law 9696/98. Speeches are presented, in the institutional scope, that
have been subjectifying professionals in the area. It was observed that there is a set of
productions: the maintenance of power games that allowed the regulation of the Physical
Education profession and the separation in training and the liquefaction of the promises of
legitimization of the profession after the law.
KEYWORDS: law 9.696/98; physical education; discourse.
DE LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA AL
MOVIMIENTO DE RE-REGULACIÓN: DISCURSOS QUE REGULAN LA
PROFESIÓN
RESUMEN
El objetivo del trabajo fue analizar las formas de subjetivación profesional a partir de los
discursos que se produjeron después de la Ley 9696/98. Se presentarán discursos, en el
ámbito institucional. Se observó que existe un conjunto de producciones: el mantenimiento de
juegos de poder que permitieron la regulación de la profesión de Educación Física y la
separación en el entrenamiento y; la licuefacción de las promesas de legitimación de la
profesión según la Ley.
PALABRAS CLAVE: ley 9.696 / 98; educación Física; discurso.
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EXPERIÊNCIAS
FORMATIVAS NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFF209
Alessandra Cristina Raimundo,
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro/RJ
Cláudia Foganholi Alvez,
Universidade Federal Fluminense
Julio Cesar da Silva,
Universidade Federal Fluminense
Moisés Teixeira da Silva,
Universidade Federal Fluminense
RESUMO
O trabalho relata as percepções sobre a experiência formativa docente na disciplina
Educação Física e Educação das Relações Étnico-raciais, do curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Nas análises realizadas
coletivamente, as percepções sobre aprender e ensinar na temática do curso e a formação
docente demonstram que os elementos e as relações presentes neste processo favoreceram o
desenvolvimento de uma práxis educativa transformadora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação docente; Relações étnico-raciais
EDUCATION OF ETHNIC-RACIAL RELATIONS AND FORMATIVE
EXPERIENCES IN PHYSICAL EDUCATION UNDERGRADUATE COURSES AT
UFF
ABSTRACT
This article reports the perceptions about the formative experience of teaching in the
discipline of Physical Education and Education of Ethnic-Racial Relations, of the Physical
Education undergraduate course at Universidade Federal Fluminense. In the analysis carried
out collectively, the perceptions about learning and teaching in the discipline and teacher
training show that the elements and relationships present in this process favored the
development of a transformative educational praxis.
KEY WORDS: Physical education; Teacher education; Ethnic-racial relations.
EDUCACIÓN DE LAS RELACIONES ÉTNICO-RACIALES Y EXPERIENCIAS
FORMATIVAS EN LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN LA UFF
RESUMEN
Este trabajo reporta las percepciones sobre la experiencia docente formativa en la
asignatura Educación Física y Educación de las Relaciones Étnico-Raciales, del curso de
209
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pregrado de Educación Física de la Universidade Federal Fluminense. En el análisis
realizado colectivamente, las percepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza en la
asignatura del curso y la formación del profesorado muestran que los elementos y relaciones
presentes en este proceso favorecieron el desarrollo de una praxis educativa transformadora.
PALABRAS CLAVE: Educación física; Formación del profesorado; Relaciones étnicoraciales
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EDUCAÇÃO FÍSICA: DA EXPECTATIVA DO PROCESSO SELETIVO AO
DESAJUSTE CAUSADO PELA PANDEMIA COVID-19210
Luenes Kelly Cabral,
Escola Superior de educação Física e Fisioterapia de Goiás/Universidade Estadual de
Goiás (ESEFFEGO/UEG)
RESUMO
Objetivamos compreender as expectativas dos estudantes do curso de EF da
ESEFFEGO/UEG antes da entrada na universidade e o desajuste nos mesmo com a
implantação do REANP. Realizou-se entrevista com alunos do 1º ao 4º período, as respostas
demostraram insatisfação com as aulas remotas e perda na qualidade do ensino. Houve um
aumento no número de trancamento de matrícula e abandono do curso. É preciso mais
estudos sobre os impactos causados pela pandemia Covid-19 em estudantes nas
universidades.
PALAVRAS-CHAVE: formação superior; ensino remoto; saúde mental.
PHYSICAL EDUCATION: FROM THE EXPECTATION OF THE SELECTIVE
PROCESS TO THE MALADJUSTMENT CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
We aimed to comprehend the Eseffego/UEG P.E. students' expectations before their entering
on the university and the mismatch in the same with the implementation of the REANP.
Interviews were conducted with students from the 1st to the 4th course period, the answers
showed dissatisfaction with the remote classes and lack in the quality of teaching. There was
an increase on the number of registration locking and course abandonment. More studies
about the impacts caused by the Covid-19 pandemic on students on the universitys are
needed.
KEYWORDS: higher education; remote teaching; mental health.
EDUCACIÓN FÍSICA: DESDE LA EXPECTATIVA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN HASTA EL INADAPTADO CAUSADO POR LA PANDEMIA COVID19
RESUMEN
Nos propusemos conocer las expectativas de los estudiantes del curso de EF de
Eseffego/UEG antes de la entrada en la universidad y el desajuste en nosotros mismos con la
implantación del REANP. Se realizó entrevista con alumnos del 1º al 4º período, las
respuestas demostraron insatisfacción con las clases remotas y pérdida en la calidad de la
enseñanza. Hubo un aumento en el número de bloqueos de matrícula y abandono del curso.
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Se necesitan más estudios sobre los impactos causados por la pandemia Covid-19 en los
estudiantes de las universidades.
PALABRAS CLAVES: educación superior; enseñanza a distancia; salud mental.
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EDUCAÇÃO FÍSICA EAD E A FORMAÇÃO DO SABER FAZER:
PROFISSIONALIZAÇÃO OU IMPROVISAÇÃO211
Jorge Marcos Ramos,
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Sérgio Marcus Nogueira Tavares,
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
RESUMO
É necessário discutir como se encontra a formação em educação física EAD como parte da
política de formação de professores no Brasil. O objetivo desse trabalho foi verificar como
ocorre a formação prática dos alunos no curso de educação física na modalidade EAD. Foi
realizada uma busca nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico utilizando a combinação
das palavras-chaves: graduação, educação física, licenciatura, bacharel e educação à
distância. A submissão do Brasil à lógica neoliberal vai se traduzir em uma violenta ofensiva
contra as conquistas sociais, dentre elas a educação pública, gratuita e de qualidade,
ocorrendo uma mudança de concepção onde de executor da política nacional de educação o
Estado passa a regulador. É necessário uma maior fiscalização com o propósito de manter
um rigor mínimo em relação ao desenvolvimento da formação na modalidade EAD, em
especial nos encontros presenciais para que se possam formar profissionais para
desenvolverem as suas funções com competência.
PALAVRAS-CHAVE: Graduação; Educação física; Educação à distância
PHYSICAL EDUCATION EAD AND THE FORMATION OF KNOWING HOW TO
DO: PROFESSIONALIZATION OR IMPROVISATION
ABSTRACT
It is necessary to discuss how physical education distance learning is found as part of the
teacher training policy in Brazil. The objective of this work was to verify how the practical
training of students in the physical education course in distance learning occurs. A search
was carried out in the Scielo and Google Scholar databases using the combination of
keywords: undergraduate, physical education, undergraduate, bachelor's and distance
education. Brazil's submission to neoliberal logic will translate into a violent offensive
against social conquests, among them public education, free and of quality, with a change of
conception where the executor of the national education policy the State becomes the
regulator. There is a need for greater supervision in order to maintain a minimum rigor in
relation to the development of training in distance learning, especially in face-to-face
meetings so that professionals can be trained to carry out their duties with competence.
KEYWORDS: Graduation; Physical education; Distance education
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EDUCACIÓN FÍSICA EAD Y LA FORMACIÓN DEL SABER HACER:
PROFESIONALIZACIÓN O IMPROVISACIÓN
RESUMEN
Es necesario discutir cómo la educación física a distancia se encuentra como parte de la
política de formación docente en Brasil. El objetivo de este trabajo fue verificar cómo se
produce la formación práctica de los estudiantes del curso de educación física a distancia. Se
realizó una búsqueda en las bases de datos Scielo y Google Scholar utilizando la
combinación de palabras clave: pregrado, educación física, pregrado, licenciatura y
educación a distancia. El sometimiento de Brasil a la lógica neoliberal se traducirá en una
violenta ofensiva contra las conquistas sociales, entre ellas la educación pública, gratuita y
de calidad, con un cambio de concepción donde el ejecutor de la política educativa nacional
el Estado se convierte en el regulador. Es necesaria una mayor supervisión para mantener un
mínimo rigor en relación al desarrollo de la formación en educación a distancia,
especialmente en los encuentros presenciales para que los profesionales puedan formarse
para desarrollar sus funciones con competencia.
PALABRAS CLAVES: Graduado universitario; Educación Física; Educación a distancia
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E ESTUDOS DECOLONIAIS: SABERES E
DIÁLOGOS COM O COEDUC 212
Khellen Cristina Pires Correia Soares,
Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas (IFTO)
Beleni Salete Grando,
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
Jonathan Stroher,
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
RESUMO
Objetivamos tecer contribuições à temática da Educação Intercultural referendados por
estudiosos da decolonialidade e interculturalidade crítica. A trajetória metodológica ocorreu
a partir de estudos bibliográficos e na pesquisa-ação que traz as falas de participantes da
formação contínua Ikuia-Pá. Conclui-se que as formações de professores demandam outras
proposições teóricas que possam criar novas pedagogias capazes de promover a educação
intercultural crítica na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Intercultural. Estudos Decoloniais. Indígenas.
INTERCULTURAL EDUCATION AND DECOLONIAL
STUDIES: KNOWLEDGE AND DIALOGUES WITH COEDUC
ABSTRACT
We aim to make contributions to the theme of Intercultural Education referred by scholars of
decoloniality and critical interculturality. The methodological trajectory
occurred from
bibliographic
studies and in the action research that brings
the speeches of participants of the continuous formation Ikuia-Pá. It is concluded that teacher
education requires other theoretical propositions that can create new pedagogies to promote
critical intercultural education at school.
KEYWORDS: Intercultural Education. Decolonial studies. Indigenous.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ESTUDIOS DECOLONIALES:
CONOCIMIENTOS Y DIÁLOGOS COM COEDUC
RESUMEN
Nuestro objetivo es hacer contribuciones al tema de la Educación Intercultural referido por
los estudiosos de la decolonialidad y la interculturalidad crítica. La trayectoria metodológica
se produjo a partir de estudios bibliográficos y en la investigación-acción que aportan los
discursos de los participantes de la formación continua Ikuia-Pá. Se concluye que la
formación docente requiere de otras proposiciones teóricas que puedan crear nuevas
pedagogías promover la educación intercultural crítica en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Educación Intercultural. Estudios decoloniales. Indígena.
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ENSINO REMOTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: LIMITES E POSSIBILIDADES213
Ábia Lima de França,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Augusto Cesar Rios Leiro
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Mariana Farias Braga,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
O presente trabalho discute os desafios e as potencialidades do ensino remoto no curso de
Educação Física da Universidade Federal da Bahia. Para tanto, lançamos mão de um
questionário misto com 20 questões, sendo 17 fechadas e três abertas. Participaram da
pesquisa 35 estudantes, os quais apontaram seus limites e possibilidades acerca do ensino
remoto, que atravessa suas formações acadêmicas nesses tempos de pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Formação; Educação Física.
REMOTE TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION: LIMITS AND POSSIBILITIES
ABSTRACT
This paper discusses the challenges and potential of remote teaching in the Physical
Education course at the Federal University of Bahia. For this purpose, we used a mixed
questionnaire with 20 questions, 17 of which were closed and three were open. Thirty-five
students participated in the research, who pointed out its limits and possibilities regarding
remote education, which crosses their academic training in these times of pandemic.
KEYWORDS: Remote Education; Formation; Education Physics.

ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA: LÍMITES Y
POSIBILIDADES
RESUMEN
Este artículo analiza los desafíos y el potencial de la enseñanza a distancia en el curso de
Educación Física de la Universidad Federal de Bahía. Para ello, utilizamos un cuestionario
mixto con 20 preguntas, 17 de las cuales fueron cerradas y tres abiertas. Treinta y cinco
estudiantes participaron de la investigación, quienes exponen sus límites y posibilidades con
respecto a la educación a distancia, que atraviesa su formación académica en estos tiempos
de pandemia.
PALABRAS CLAVE: Educación Remota; Formación; Educación Física.
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ENTRE O BIOLÓGICO E O CULTURAL: CONCEPÇÕES DE ENSINO DE
ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL214
Pedro de Oliveira Milagres,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Natália Franciele Lessa,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Soraya Dayanna Guimarães Santos,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
RESUMO
O estudo objetivou compreender a concepção de ensino de estagiários da Educação Física
na Educação Infantil. Foi aplicada a entrevista semiestruturada com quatro estagiários e
utilizada a técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados demonstraram uma não
uniformidade quanto às concepções de ensino da Educação Física na Educação Infantil.
Consideramos ser necessário que os cursos de Educação Física formem professores
conscientes das demandas da infância, dentro do seu tempo e espaço.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Concepções de Ensino.
BETWEEN THE BIOLOGICAL AND THE CULTURAL: INTERNSHIPS’
CONCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING ON EARLY
CHIDHOOD EDUCATION
ABSTRACT
This paper aims to comprehend the internships’ conceptions of physical education teaching
on Early Childhood Education. For this, was applicate a semi structure interview with four
internships and used the technical of Content Analyses. The results showed there isn’t a
homogenic conception of the physical education teaching in Early Childhood Education. It
concluded than the course of Physical Education must train teachers conscious of
childhood’s demand, in your time and space.
KEYWORDS: Physical Education; Early Childhood Education; Teaching conceptions.

ENTRE LO BIOLÓGICO Y LO CULTURAL: CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL, POR PASANTES
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo comprender las concepciones de pasantes sobre la enseñanza
de la Educación Física en Educación Infantil. Se aplicó una entrevista semiestructurada con
214
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cuatro pasantes y se utilizó la técnica de Análisis de Contenido. Los resultados mostraron
una falta de uniformidad en las concepciones de la enseñanza de la Educación Física en la
Educación Infantil. Consideramos que es necesario que los cursos de Educación Física
formen profesores conscientes de las demandas de la infancia, dentro de su tiempo y espacio.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación Infantil; Concepciones de la enseñanza.
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ESTÁGIO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO REMOTO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ábia Lima de França
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Raiane de Carvalho Silva
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Rafael Baptista dos Santos Silva
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

RESUMO

O presente trabalho reflete as experiências pedagógicas no Estágio Supervisionado em
Educação Física I no contexto do ensino remoto. Optamos pela pesquisa qualitativa do tipo
descritiva. Esse relato trata dos desafios e possibilidades do estágio na formação docente.
Podemos dizer que aprendemos a utilizar melhor as tecnologias digitais, superamos os
desafios do ensino remoto com dedicação, trocamos experiências e avançamos nas
discussões e reflexões em torno da Educação Física no âmbito escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Estágio Curricular; Educação Física.
CURRICULAR INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION AND REMOTE
TEACHING: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The present work reflects the pedagogical experiences in the Supervised Internship in
Physical Education I in the context of remote teaching. We opted for descriptive qualitative
research. This report deals with the challenges and possibilities of internship in teacher
education. We can say that we have learned to better use digital technologies, we have
overcome the challenges of remote learning with dedication, we exchanged experiences and
advanced in discussions and reflections on Physical Education in the school environment.

KEYWORDS: Remote Teaching; Internship; Physical Education.
PASANTÍA CURRICULAR EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN REMOTA:
INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN

El presente trabajo refleja las experiencias pedagógicas en el Internado Supervisado en
Educación Física I en el contexto de la enseñanza a distancia. Optamos por la investigación
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cualitativa descriptiva. Este informe trata sobre los desafíos y las posibilidades de las
prácticas en la formación del profesorado. Podemos decir que hemos aprendido a utilizar
mejor las tecnologías digitales, hemos superado los retos del aprendizaje a distancia con
dedicación, intercambiamos experiencias y avanzamos en discusiones y reflexiones sobre la
Educación Física en el ámbito escolar.

PALABRAS CLAVE: Educación Remota; Etapa curricular; Educación Física.
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ESTUDO DE CASO COMO CAMINHO METODOLÓGICO NA PESQUISA SOBRE
FORMAÇÃO CONTINUADA215
Gislene Alves do Amaral,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Mara Rúbia Santos Souza,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Rede Municipal de Ensino de Uberlândia (RME)
Francisco Felipe Pacheco da Silva,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
Estudo sobre abordagens metodológicas na Formação Continuada, com ênfase no Estudo de
Caso qualitativo. Descreve características, aspectos metodológicos e fundamentos da
pesquisa qualitativa e do EC como referência para análise de artigos publicados em
periódicos eletrônicos, identificando aproximações e distanciamentos. Aponta
potencialidades do EC como caminho metodológico para a pesquisa sobre FC com destaque
para a necessidade de posicionamento epistemológico por parte do pesquisador.
PALAVRAS-CHAVE: estudo de caso; formação continuada; fundamentos metodológicos.
CASE STUDY AS A METHODOLOGICAL PATH IN THE RESEARCH ON
CONTINUING TRAINING
ABSTRACT
Study on methodological approaches in Continuing Training, with emphasis in the qualitative
Case Study. It describes characteristics, methodological aspects and fundamentals of
qualitative research and CS as a reference for the analysis of articles published in electronic
journals, identifying similarities and distances. It points out the potential of CS as a
methodological path for research on CT, highlighting the need for an epistemological
position on the part of the researcher.
KEYWORDS: case study ; continuing training, methodological bases.
EL ESTUDIO DE CASOS COMO VÍA METODOLÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA
RESUMEN
Estudio de enfoques metodológicos en Formación Continua, con énfasis en el Estudio de
Caso cualitativo. Describe características, aspectos metodológicos y fundamentos de la
investigación cualitativa y la EC como referencia para el análisis de artículos publicados en
revistas electrónicas, identificando aproximaciones y distancias. Señala el potencial de la EC
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como camino metodológico para la investigación en FC continua destacando la necesidad de
una posición epistemológica por parte del investigador.
PALABRAS CLAVES: estudio de caso; formación continua; principios metodológicos.
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“EU NEM SEI SE ISSO SERIA O CERTO”: A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ANÁLISE DOS PROFESSORES SUPERVISORES216
Elizangela Cely,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Rudson Procópio,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
José Henrique,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
O estágio curricular supervisionado é um momento importante na formação do futuro
professor. Assim, objetivou-se descrever como ocorreu a supervisão num dado contexto. O
estudo foi qualitativo, com amostra de três Professores Supervisores (PS) e três estagiários.
Os PS foram entrevistados e observados por um semestre. Sua supervisão se mostrou
baseada mais no relacionamento interpessoal com o estagiário que na adoção de estratégias
didáticas de supervisão. É preciso esclarecer as funções do PS.
PALAVRAS-CHAVE: capacitação profissional; docentes; mentores.
“I DON'T KNOW IF THIS WOULD BE RIGHT”: INTERNSHIP SUPERVISION IN
PHYSICAL EDUCATION IN THE ANALYSIS OF SUPERVISORY PROFESSOR”.
ABSTRACT
The supervised curricular internship is an important moment in the future teacher´s training.
In this sense, the objective was to describe how supervision was developed in a given context.
The study was qualitative, with a sample of three Supervisory Professors (SP) and three
interns. The SP were interviewed and observed for a semester. Their supervision proved to be
based more on interpersonal relationships with the intern than on the adoption of didactic
supervision strategies. The role of the SP needs to be clarified.
KEYWORDS: professional training; teachers; mentors.
“NO SÉ SI ESTO ESTARÍA CORRECTO”: SUPERVISIÓN DE PASANTÍAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ANÁLISIS DE SUPERVISORES PROFESORES.
RESUMEN
La práctica curricular supervisada es un momento importante en la formación del futuro
profesor. En ese sentido se tuvo como objetivo describir como se desarrolló la supervisión en
un determinado contexto. El estudio fue cualitativo, con una muestra de tres Profesores
Supervisores (PS) y tres pasantes. Los PS fueron entrevistados y observados por un semestre.
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Su supervisión se mostró basada más en la relación interpersonal con el pasante que en la
adopción de estrategias didácticas de supervisión. Es necesario aclarar las funciones del PS.
PALABRAS CLAVES: capacitación profesional; docentes; mentores.
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EXPERIÊNCIA FORMADORA: TORNAR-SE PROFESSOR (A) EM UM CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA217
Ândrea Tragino Plotegher
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
O objetivo é compreender a formação de professores em Educação Física, por meio da
análise das experiências formadoras no decorrer da formação inicial. A metodologia
utilizada é fundamentada na abordagem biográfica e o instrumento de produção de dados, a
entrevista narrativa. Foram entrevistados 12 discentes do curso de Licenciatura em
Educação Física. As análises indicaram que as experiências formadoras contribuíram para
ressignificar a profissão e legitimar os saberes adquiridos na formação.
PALAVRAS-CHAVE: formação inicial; experiência formadora; identidade profissional.
ACADEMIC EDUCATION EXPERIENCE: BECOME A TEACHER IN A
LICENTIATE PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT
The objective is to understand the training of teachers in Physical Education, through the
analysis of training experiences during their initial training. The methodology used is based
on the biographical approach and the data production instrument, the narrative interview.
Twelve students of the Licentiate Degree in Physical Education were interviewed. The
analyzes indicated that the training experiences contributed to resignify the profession and
legitimize the knowledge acquired in training.
KEYWORDS: Initial formation; formative experience; professional identity.
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN: CONVIÉRTETE EN PROFESOR DE UNA
LICENCIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El objetivo es comprender la formación de los docentes en Educación Física, a través del
análisis de las experiencias formativas durante su formación inicial. La metodología
utilizada se basa en el enfoque biográfico y el instrumento de producción de datos, la
entrevista narrativa. Se entrevistó a doce estudiantes de la Licenciatura en Educación Física.
Los análisis indicaron que las experiencias formativas contribuyeron a resignificar la
profesión y legitimar los conocimientos adquiridos en la formación.
PALABRAS CLAVES: Formación inicial; experiencia formativa; identidad profesional.
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EXTENSÃO POPULAR E A CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO ESPAÇO: A
EXPERIÊNCIA DO PROJETO KITANGU218
Laiane Caldeira Barbosa,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Gabriella Lima Carvalho de Oliveira,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Mariana Gatto Lemos de Souza dos Santos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Renato Sarti,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O trabalho tem por intuito refletir sobre as potencialidades do projeto “Kitangu: Educação
Física na Educação Infantil” com relação ao diálogo entre Universidade/Escola. Para tanto,
conta-se com a revisão de textos já publicados a fim de buscar pistas sobre a construção da
Extensão Popular e do “terceiro espaço” na formação docente. Assim, percebe-se a
interação dialógica e a troca de saberes como pilares do projeto, seja pelos objetivos do
projeto ou pelos desdobramentos de suas ações.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Extensão Universitária; formação docente.
POPULAR EXTENSION AND THE CONSTRUCTION OF THE THIRD SPACE: THE
EXPERIENCE OF KITANGU PROJECT
ABSTRACT
This work aims to reflect on the potential of the project “Kitangu: Educação Física na
Educação Infantil” in relation to the dialogue between University / School. For that, it counts
on the revision of texts already published in order to seek clues about the construction of the
Popular Extension and the “third space” in teacher education. Thus, the dialogic interaction
and the exchange of knowledge are perceived as pillars of the project, whether due to the
project's objectives or the consequences of its actions.
KEYWORDS: Physical education; University Extension; teacher education.

EXTENSIÓN POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DEL TERCER ESPACIO: LA
EXPERIENCIA DEL PROYECTO KITANGU
RESUMEN
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El trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el potencial del proyecto "Kitangu:
Educação Física na Educação Infantil" en relación al diálogo Universidad / Escuela. Para
ello, cuenta con la revisión de textos ya publicados con el fin de buscar pistas sobre la
construcción de la Extensión Popular y el “tercer espacio” en la formación del profesorado.
Así, la interacción dialógica y el intercambio de conocimientos se perciben como pilares del
proyecto, ya sea por los objetivos del proyecto o por las consecuencias de sus acciones.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Extensión Universitaria; formación docente
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
EXPERIÊNCIA REFLETIDA NO PRÓPRIO ESPELHO219
Bruno Vasconcellos Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
O texto busca a compreensão dos professores de educação física sobre uma experiência de
formação continuada. É interpretativo, utiliza-se da observação participante, entrevistas
semiestruturadas e diário de campo. Ajuizamos emergir princípios orientadores do processo:
a) trabalho coletivo e colaborativo; b) saberes e trocas de experiências; c) docentes como
atores e autores do processo; e d) aproximações entre as discussões acadêmicas e o “chão
da escola”.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; experiência; educação física.
CONTINUING EDUCACION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: AN
EXPERIENCE REFLECTED IN THE OWN MIRROR
ABSTRACT
The text seeks the understanding of physical education teachers about a continuing education
experience. It is interpretive, using participant observation, semi-structured interviews and
field diary. We encourage to emerge guiding principles of the process: a) collective and
collaborative work; b) knowledge and exchange of experiences; c) teachers as actors and
authors of the process; and d) approximations between academic discussions and the "school
floor".
KEYWORDS: continuing education; experience; physical education;

LA FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
UNA EXPERIENCIA REFLEJADA EN EL PROPIO ESPEJO
RESUMEN
El texto busca la comprensión de los profesores de educación física sobre una experiencia de
formación continuada. Es interpretativo, se utiliza de la observación participante, entrevistas
semiestructuradas y diario de campo. Ayudamos a emerger principios orientadores del
proceso: a) trabajo colectivo y colaborativo; b) conocimientos e intercambios de
experiencias; c) docentes como actores y autores del proceso; y d) aproximaciones entre las
discusiones académicas y el "piso de la escuela".
PALABRAS CLAVES: formación continua; la experiencia; educación física;
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FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO INFANTIL: A PRODUÇÃO DE
MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA220
Laura Helmer Trindade,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Luísa Helmer Trindade,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Alexandre Freitas Marchiori,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Analisa o material didático-pedagógico produzido no curso Formação Continuada com
Professores de Educação Física (EF) que atuam na Educação Infantil (EI) de Vitória/ES.
Trata-se de uma pesquisa documental, que identifica no material a concepção de infância, de
EF e a dinâmica curricular da EI assumidas na formação continuada. Os professores
reconheceram e valorizaram as agências das crianças, retirando-as da condição de
subalternidade em relação aos adultos.
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; educação física; formação continuada.
CONTINUING EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION: THE
PRODUCTION OF PHYSICAL EDUCATION PEDAGOGICAL DIDACTIC
MATERIAL
ABSTRACT
Analyzes the pedagogical didactic material produced in the Continuing Education course
with Physical Education (PE) Teachers who work in Early Childhood Education in
Vitória/ES. This is a documentary research, which identifies in the material the conception of
childhood, PE and the curriculum dynamics of Early Childhood Education assumed in
continuing education. Teachers recognized and valued children's agencies, removing them
from the condition of subordination in relation to adults.
KEYWORDS: child early education; physical education; continuing training.

EDUCACIÓN CONTINUA Y EDUCACIÓN INFANTIL: LA PRODUCCIÓN DE
MATERIAL DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
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Analiza el material didáctico-pedagógico producido en el curso de Educación Continuada
con Profesores de Educación Física (EF) que laboran en Educación Infantil (EI) en
Vitória/ES. Se trata de una investigación documental, que identifica en el material la
concepción de la infancia, la EF y la dinámica curricular de la EI asumida en la educación
continua. Los docentes reconocieron y valoraron las agencias de los niños, sacándolos de la
condición de subordinación en relación con los adultos.
PALABRAS CLAVES: educación infantil; educación física; formación continua.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO “PAPO DE ESCOLA”: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO
DIVERSA E COLETIVA221
Caroline Gomes de Oliveira,
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)
Leandro Soares Assunção Rafael,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Marcella Ottoni Guedes Oliveira,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Raphael Alves Coelho,
Rede Colégio M2 (M2)
RESUMO
O texto apresenta um relato de experiência do projeto Papo de Escola, analisando-o a partir
das possibilidades de formação docente via participação neste. Para tanto, utilizou-se da
produção de cartas que foram analisadas a partir do paradigma indiciário de Ginzburg
(1987). Os escritos apontam para aprendizagens relativas às dimensões políticas,
epistemológicas, relacionais e tecnológicas. Tais dimensões trazem à luz a possibilidade de
uma formação que se oponha à racionalidade linear hegemônica.
Palavras-chave: Formação docente; Coletivo; Mídias Digitais
PROFESSIONAL LEARNING IN "PAPO DE ESCOLA": A DIVERSE AND
COLLECTIVE EXTENSION ACTION
ABSTRACT
The text presents an experience report of the “Papo de Escola” commission, analyzing the
possibilities of teacher education through participation in it. For that, we used the production
of letters that were analyzed through the evidential paradigm of Ginzburg (1987). The
writings showed learnings related to political, epistemological, relational and technological
dimensions. Such dimensions bring to light the existence of a formation that is built at the
crossroads.
KEY WORDS: Professional learning; Collective; Digital Media
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL “PAPO DE ESCOLA”: UNA ACCIÓN DE
EXTENSIÓN DIVERSA Y COLECTIVA
RESUMEN
El texto presenta un relato de la experiencia de la comisión del “Papo de Escola”,
analizándolo a partir de las posibilidades en formación del profesor. Para tanto, fue hecha la
221
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producción de cartas que fueron analizadas a partir del paradigma probatorio del Ginzburg
(1987). Los escritos apuntan aprendizajes relativos a las dimensiones políticas,
epistemológicas, relacionales y tecnológicas. Es evidente la possibilidad de una formación
que oponerse a racionalidad lineal hegemónico.
PALABRAS CLAVE: Formación docente; Colectivo; Medios Digitales
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FORMAÇÃO E ATUAÇÃO: A PRÁTICA DO ENSINO I E O TRATO COM O
CONHECIMENTO SOBRE OS CAMPOS DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA222
Sidnéia Flores Luz,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Matheus Lima de Santana,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Thaís Cosmo Coutinho,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
Esta pesquisa realizada na disciplina Prática do Ensino de Educação Física I do curso de
Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) teve como objetivo analisar o trato com o conhecimento sobre as problemáticas dos
campos de trabalho da Educação Física. As fontes foram documentos da UFBA, relatório do
estágio docente e dos estudantes. Concluímos reafirmando a necessidade de uma formação
única em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura ampliada; Educação física; Prática do ensino.
FORMACIÓN Y RENDIMIENTO: LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I Y EL
TRATAMIENTO CON CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CAMPOS DE TRABAJO
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
ABSTRACT
This research carried out in the discipline Practice of Physical Education Teaching I of the
undergraduate course in Physical Education, of an expanded character, of the Federal
University of Bahia (UFBA) aimed to analyze the treatment with knowledge about the
problems of the fields of work of Physical Education. The sources were documents from
UFBA, report of the teaching internship and students. We conclude by reaffirming the need
for a unique training in Physical Education.
KEYWORDS: Expanded bachelor's degree; physical education; Teaching practice.

FORMACIÓN Y RENDIMIENTO: LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I Y EL
TRATAMIENTO CON CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CAMPOS DE TRABAJO
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
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Esta investigación realizada en la disciplina Práctica de la Enseñanza de la Educación
Física I del curso de pregrado en Educación Física, de carácter ampliado, de la Universidad
Federal de Bahía (UFBA) tuvo como objetivo analizar el tratamiento con conocimiento sobre
los problemas de los campos de trabajo de la Educación Física. Las fuentes fueron
documentos de la UFBA, informe de las prácticas docentes y estudiantes. Concluimos
reafirmando la necesidad de una formación única en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Licenciatura ampliada; educación física; Práctica docente.
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IMPACTO NA FORMAÇAO DOCENTE NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA PELO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA223
Lizandre Machado,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA)
Gina Guimarães,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA)
Ruy Bandeira,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA)
RESUMO
Objetiva-se analisar os impactos na formação docente de graduandos da licenciatura em
Educação Física que participaram do Programa Residência Pedagógica – PRP/2018.
Tratam-se os dados de forma qualitativa no sentido de identificar impactos na formação
docente. Obtiveram-se impactos ao promover descobertas, superações, na formação docente,
pessoal, profissional. Esta abrangência caracteriza quanto o PRP contribuiu na qualificação
dos novos docentes, futuros licenciados em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Saberes Docentes; Educação Física.
IMPACT ON TEACHER EDUCATION IN THE BACHELOR IN PHYSICAL
EDUCATION THROUGH THE PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM
ABSTRACT
The objective is to analyze the impacts on the teacher training of undergraduate students in
Physical Education who participated in the Pedagogical Residency Program - PRP/2018.
The data are treated qualitatively in order to identify impacts on teacher education. Impacts
were obtained by promoting discoveries, breakthroughs, in teacher, personal and
professional training. This scope characterizes how much the PRP contributed to the
qualification of new teachers, future graduates in Physical Education.
KEYWORDS: Teacher Training; Teacher Knowledge; Physical Education.

IMPACTO EN LA FORMACIÓN DOCENTE DEL GRADO EN EDUCACIÓN
FÍSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA PEDAGÓGICA
RESUMEN
El objetivo es analizar los impactos en la formación docente de los estudiantes de pregrado
en Educación Física que participaron del Programa de Residencia Pedagógica - PRP / 2018.
Los datos se tratan cualitativamente con el fin de identificar impactos en la formación del
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profesorado. Los impactos se obtuvieron promoviendo descubrimientos, avances, en la
formación docente, personal y profesional. Este alcance caracteriza cuánto contribuyó el
PRP a la calificación de los nuevos docentes, futuros graduados en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Formación Docente; Conocimiento Docente; Educación Física.
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MEDIAÇÕES ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE A
PARTIR DE UM PROGRAMA DE ESCOLARIZAÇÃO DE TRABALHADORES 224
Denis Fernando Barcellos Ângelo,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Denise Grosso da Fonseca,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Leonardo da Silva Lima,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo
compreender o papel da Educação Física em um programa de escolarização de adultos
trabalhadores. Utiliza-se o materialismo histórico dialético como teoria e método, apontando
como parte dos resultados a ausência da categoria trabalho no interior da Educação Física e
a reivindicação por parte dos sujeitos pesquisados que a área possa contribuir para pensar o
trabalho enquanto atividade humana fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Trabalhadores; Trabalho e Educação; Ensino de
Educação Física.
MEDIATIONS BETWEEN WORK AND PHYSICAL EDUCATION: AN ANALYSIS
FROM A WORKERS' SCHOOLING PROGRAM
ABSTRACT
This text presents partial results of a research that aims to understand the role of Physical
Education in a schooling program for working adults. Dialectical historical materialism is
used as a theory and method, pointing out as part of the results the absence of the work
category within Physical Education and the claim by the researched subjects that the area
can contribute to thinking about work as a fundamental human activity.
KEYWORDS: Worker Education; Work and education; Teaching Physical Education.

MEDIACIONES ENTRE EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: UN ANÁLISIS
DE UN PROGRAMA DE ESCUELA PARA LOS TRABAJADORES
RESUMEN
Este texto presenta resultados parciales de una investigación que tiene como objetivo
comprender el papel de la Educación Física en un programa de escolarización para adultos
que trabajan. El materialismo histórico dialéctico se utiliza como teoría y método, señalando
224
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como parte de los resultados la ausencia de la categoría trabajo dentro de la Educación
Física y la afirmación de los sujetos investigados de que el área puede contribuir a pensar el
trabajo como una actividad humana fundamental.
PALABRAS CLAVES: Educación del trabajador; Trabajo y Educación; Enseñanza de la
Educación Física.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
392

MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS EM TRATAMENTO
ONCOLÓGICO: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO BACHAREL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES225
Gabriel Maroquio Zandomenighe da Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Érica Bolzan,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Analisa o suporte teórico-prático oferecido pelo currículo do bacharelado em Educação
Física (EF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para a mediação pedagógica
com crianças em tratamento oncológico, em diálogo com as ações do “Projeto Brincar é o
Melhor Remédio” (PBMR). Trata-se de um relato de experiência e conclui que existem
algumas lacunas e, também, possibilidades para ampliação das abordagens sobre crianças e
jogos e brincadeiras nos componentes curriculares.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Currículo; Crianças.
PEDAGOGICAL MEDIATION WITH CHILDREN AND TEENAGERS
UNDERGOING CANCER TREATMENT: A PERSPECTIVE FOR BACHELOR'S
INITIAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION FROM FEDERAL UNIVERSITY
OF ESPÍRITO SANTO (UFES)
ABSTRACT
It analyse the theoretical-practical support offered by the training curriculum of the Bachelor
of Physical Education at the Federal University of Espírito Santo for pedagogical mediation
with children and teenagers undergoing cancer treatment, in dialogue with the actions of the
“Playing is the Best Medicine” Project (PBMR). This is an experience report that concludes
that there are gaps and also possibilities for expanding approaches to children, games and
plays in the curriculum components.
KEYWORDS: Physical Education; Curriculum; Children.

MEDIACIONES PEDAGÓGICAS CON NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN INICIAL DEL
BACHILLERATO DE LA UFES EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
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Analiza el apoyo teórico y práctico que ofrece el plan de estudios de Educación Física (EF)
de la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) para la mediación pedagógica con niños
y adolescentes en tratamiento oncológico, en diálogo con las acciones del Proyecto Jugar es
lo Mejor Remedio (PBMR). Este es un informe de experiencia y concluye que existen algunas
lagunas y también posibilidades de ampliar los enfoques de los niños y los juegos y los juegos
en los componentes del plan de estudios.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Curriculo; Niños.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
394

MERCADO FITNESS: REFLEXÕES SOBRE O CORPO E O ENVELHECIMENTO
DO PROFISSONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA226
Renata Ferreira Chrispino,
Secretaria Municipal de Educação/RJ (SME/RJ), Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e
Cultura (GPEEsC)
Rafael da Silva Mattos,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é mapear os dados do mercado formal no campo do fitness e
formular reflexões a partir do corpo do profissional de Educação Física como mercadoria de
consumo. Foram analisados dados da RAIS 2019, onde verificou-se uma diminuição na
atividade formal e estagnação na remuneração média a partir da faixa etária de 40 anos,
esses achados podem estar relacionados com o processo de envelhecimento e o aumento da
informalidade e precarização dos postos de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho; Educação Física; Envelhecimento.
FITNESS MARKET: REFLECTIONS ON THE BODY AND THE AGING OF THE
PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONAL
ABSTRACT
The objective of this work is to map data from the formal market in the fitness field and
formulate reflections from the body of the Physical Education professional as a consumer
commodity. RAIS 2019 data were analyzed, where there was a decrease in formal activity and
stagnation in the average remuneration from the age of 40 years, these findings may be
related to the aging process and the increase of informality and precariousness of jobs work.
KEYWORDS: Job market; Physical education; Aging.
MERCADO DEL FITNESS: REFLEXIONES SOBRE EL CUERPO Y EL
ENVEJECIMIENTO DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es mapear datos del mercado formal en el campo del fitness y
formular reflexiones desde el cuerpo del profesional de la Educación Física como un bien de
consumo. Se analizaron los datos del RAIS 2019, donde hubo una disminución de la actividad
formal y un estancamiento en la remuneración promedio a partir de los 40 años, estos
hallazgos pueden estar relacionados con el proceso de envejecimiento y el aumento de la
informalidad y precariedad laboral.
PALABRAS CLAVE: Mercado laboral; Educación Física; Envejecimiento.
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LUTA MARAJOARA EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO FORMAIS227
Welison Alan Gonçalves Andrade,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Carlos Afonso Ferreira dos Santos,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Rogério Gonçalves de Freitas,
River East Transcona School Division (RETSD)
RESUMO
A pesquisa objetivou discutir qual a percepção de coordenadores de academias de ginástica
sobre a atuação de lutadores, sem formação acadêmica, para o ensino de lutas em espaços
de Educação Física não formais. Foi realizada entrevista semiestruturada com
coordenadores de duas academias de Belém-PA. Conclui-se que o ensino da Luta Marajoara
em espaços de Educação Física não formais pode ocorrer por meio da atuação de lutadores
que possuem conhecimento das características, técnicas e demais aspectos desta luta.
PALAVRAS-CHAVE: luta marajoara; espaços não formais; formação acadêmica.
MARAJOARA FIGHT IN INFORMAL EDUCATIONAL SPACES
ABSTRACT
The research aimed to discuss the perception of fitness clubs coordinators about the
performance of fighters, without academic training, for the teaching of fights in informal
educational spaces. A semi-structured interview was carried out with coordinators and fight
teachers from two fitness clubs in Belém-PA. It is concluded that the practitioners of
Marajoara Fight in informal educational spaces can occur through knowledge of the
characteristics, techniques and other aspects of practitioners of this fight.
KEYWORDS: marajoara fight; informal educational spaces; academic education.
LUCHA MARAJOARA EN ESPACIOS EDUCATIVOS INFORMALES
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo discutir la percepción de los coordinadores de gimnasios
sobre el desempeño de los luchadores, sin formación académica, para la enseñanza de peleas
en espacios educativos informales. Se realizó una entrevista semiestructurada con
coordinadores y profesores de lucha de dos gimnasios en Belém-PA. Se concluye que la
enseñanza de Lucha Marajoara en espacios no formales de Educación Física puede darse a
través del conocimiento de las características, técnicas y otros aspectos de los practicantes
de esta lucha.
PALABRAS CLAVES: lucha marajoara; espacios educativos informales; formación
académica.
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O ESTÁGIO E O PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 228
Diana Martins Tigre,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
RESUMO
A formação de professores de Educação Física em cursos de Licenciatura no Brasil é
relativamente recente, sendo algumas de suas práticas pouco investigadas. Desse modo, este
texto procura apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o Estágio e o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) a partir de uma experiência
realizada de 2014 a 2015 em um curso de Licenciatura em Educação Física de uma
universidade pública baiana com o objetivo de verificar seus contrastes.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; PIBID; Formação inicial; Professores.
INTERNSHIP AND PIBID IN INITIAL TEACHER EDUCATION
ABSTRACT
The training of Physical Education teachers in Licentiate courses in Brazil is relatively
recent, and some of their practices are little investigated. Thus, this text seeks to present the
results of a research on the internship and the Institutional Scholarship Program for
Initiation to Teaching (PIBID) from an experience carried out from 2014 to 2015 in a degree
course in Physical Education at a public university Bahia in order to verify their contrasts.
KEYWORDS: Phase; PIBID; Initial formation; Teachers.
PRÁCTICAS Y PIBID EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS
RESUMEN
La formación de profesores de Educación Física en cursos de Licenciatura en Brasil es
relativamente reciente y algunas de sus prácticas están poco investigadas. Así, este texto
busca presentar los resultados de una investigación sobre la pasantía y el Programa de
Becas Institucionales de Iniciación a la Docencia (PIBID) a partir de una experiencia
realizada de 2014 a 2015 en una carrera de Licenciatura en Educación Física en una
universidad pública bahiana con el fin de para verificar sus contrastes.
PALABRAS CLAVES: Prácticas; PIBID; Formación inicial; Maestros.
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O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA229
Diana Martins Tigre,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
RESUMO
O estágio curricular na formação inicial de professores pode ser uma experiência
reveladora. Contudo, sabemos que essa trilha, carece de estudos que analisem suas
contribuições para a formação. Desse modo, este texto é um recorte de uma pesquisa de
âmbito maior sobre o estágio curricular e busca apresentar uma análise de uma vivência de
Estágio na educação especial efetivada em 2018 em um curso de Licenciatura em Educação
Física de uma universidade pública baiana.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Formação inicial; Professor; Educação física.
INTERNSHIP IN THE BEGINNING TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS
ABSTRACT
The curricular internship in initial teacher education can be a revealing experience.
However, we know that this path lacks studies that analyze its contributions to training. Thus,
this text is an excerpt from a broader research on the curricular internship and seeks to
present an analysis of an internship experience in special education carried out in 2018 in a
Licentiate Degree in Physical Education course at a public university in Bahia.
KEYWORDS: Internship; Initial formation; Teacher; Physical Education.
PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
La pasantía curricular en la formación inicial del profesorado puede ser una experiencia
reveladora. Sin embargo, sabemos que este camino carece de estudios que analicen sus
aportes a la formación. Así, este texto es un extracto de una investigación más amplia sobre
la pasantía curricular y busca presentar un análisis de una experiencia de pasantía en
educación especial realizada en 2018 en un curso de Licenciatura en Educación Física en
una universidad pública de Bahía.
PALABRAS CLAVES: Pasantía; Formación inicial; Profesor; Educación Física
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O FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA230
Leonardo Rogerio da Silva Gomes Pereira,
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/UEPA)
Robson dos Santos Bastos,
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/UEPA)
RESUMO
O estudo versa sobre as implicações do fenômeno da uberização no trabalho do professor de
Educação Física. Fez-se uso de uma pesquisa bibliográfica com base na tradição marxiana
de análise. Como resultado, percebeu-se que o fenômeno da Uberização se apresenta no
trabalho do professor de Educação Física de diferentes formas, o que tem contribuído para o
aumento da precarização do trabalho desse profissional em diferentes campos de atuação,
em especial no campo não escolar.
PALAVRAS CHAVES: Uberização; Trabalho Docente; Educação Física.

230

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
399

PERFIL DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO
PARANÁ231
Saulo Testa,
Prefeitura Municipal de Paiçandu (PMP), Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Ana Paula Franciosi,
Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR)
Jorge Both,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
RESUMO
A partir dos dados do CPC 2017 buscou-se caracterizar o perfil dos cursos de Licenciatura
em Educação Física do Paraná. Foi realizada pesquisa descritiva, de corte transversal, de
método quantitativo. Foi observado que Instituições Privadas possuem melhores avaliações
na Opinião dos Discentes, Universidades tem melhores notas em Corpo Docente, não há
diferença significativa na dimensão de Desempenho dos Estudantes nem do CPC entre os
grupos.
PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura; Educação Física; Avaliação do Ensino Superior.
PROFILE OF DEGREE COURSES IN PHYSICAL EDUCATION OF PARANÁ
ABSTRACT
Based on the data from CPC 2017, we sought to characterize the profile of the Physical
Education Degree courses in Paraná. Descriptive, cross-sectional, quantitative method
research was carried out. It was observed that Private Institutions have better evaluations in
the Opinion of Students, Universities have better grades in Faculty, there is no significant
difference in the dimension of Student Performance neither CPC between groups.
KEYWORDS: Degree Courses; Physical Education; Higher Education Evaluation.
PERFIL DE CURSOS DE GRADO EN EDUCACIÓN FÍSICA DE PARANÁ
RESUMEN
Sobre la base de los datos de CPC 2017, hemos tratado de caracterizar el perfil de los cursos
de Grado en Educación Física en Paraná. Se realizó una investigación descriptiva,
transversal y cuantitativa del método. Se observó que las Instituciones Privadas tienen
mejores evaluaciones en la Opinión de los Estudiantes, las Universidades tienen mejores
calificaciones en la Facultad, No hay diferencia significativa en la dimensión de Rendimiento
Estudiantil ni CPC entre grupos.
PALABRAS CLAVES: Grado; Educación Física; Higher Education Evaluation
231
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL232
Laura Iumi Nobre Ota,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP)
Viviana Graziela de Almeida Vasconcelos Barboni,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP)
Yara Maria de Carvalho,
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP)
RESUMO
Este trabalho buscou problematizar a formação em Educação Física para a atuação com
PICS no SUS, a partir do mapeamento de referências teóricas de profissionais de um serviço
de saúde em São Paulo - SP. Para isso utilizou-se entrevistas individuais com três
profissionais, identificando a predominância de referências teórico-conceituais das ciências
humanas e sociais. Isso reforça o papel central da saúde coletiva e das ciências humanas e
sociais na formação para qualificar a atuação com PICS.
PALAVRAS-CHAVE: SUS; formação profissional em saúde; prática integral de cuidados de
saúde.
INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY HEALTH PRACTICES AND PHYSICAL
EDUCATION: A CONCEPTUAL AND THEORETICAL FRAMEWORK
ABSTRACT
The present work problematized the education in Physical Education to work with the PICS
in the SUS, based on the mapping of the theoretical framework of professionals in a health
service in the city of São Paulo. For this, three professionals answered individual
interviews, from which we identified the predominance of references from the human and
social sciences. This reinforces the central role of collective health and the human and social
sciences in education to qualify the work with PICS.
KEYWORDS: Unified Health
Integral Healthcare Practice.
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PRÁCTICAS INTEGRADORAS Y COMPLEMENTARIAS EN SALUD Y
EDUCACIÓN FÍSICA: UN MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
RESUMEN
Este trabajo buscó problematizar la formación en Educación Física para trabajar con el
PICS en el SUS, a partir del mapeo del marco teórico de los profesionales en un servicio de
232
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salud municipal de São Paulo. Para ello, se utilizaron entrevistas individuales con tres
profesionales, identificando el predominio de referencias de las ciencias humanas y sociales.
Esto refuerza el papel central de la salud colectiva y las ciencias humanas y sociales en la
formación para calificar el trabajo con PICS.
PALABRAS CLAVES: Sistema Único de Salud; Capacitación de Recursos Humanos en
Salud; Práctica Integral de Atenció.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO
CANADÁ: DISCUTINDO AS METODOLOGIAS ATIVAS E OS FRUTOS NO
SUDESTE PARAENSE233
Danielle Cristine Menezes do Vale,
Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC)
Ana Katia da Costa Silva,
Programa de Mestrado em Educação (UNB)
Tania Claudine Menezes do Vale,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
Em 2019, professores de várias regiões do país participaram de um intercâmbio no Canadá.
O principal foco era a utilização das metodologias ativas, desconhecida de muitos
educadores, principalmente por uma ausência da formação continuada. Este relato tem como
objetivo evidenciar, como a qualificação docente e o uso de metodologias ativas podem ser
fatores decisivos para o desenvolvimento dos profissionais da educação, o sucesso dos
estudantes e a melhoria do trabalho pedagógico por todo país.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; metodologia ativa; valorização do professor.
BASIC EDUCATION TEACHER TRAINING PROGRAM IN CANADA:
DISCUSSING ACTIVE METHODOLOGIES AND RESULTS IN SOUTHEAST OF
PARÁ
ABSTRACT
In 2019, professors from various regions of the country participated in an exchange in
Canada. The focus was the use of active methodologies, unknown to many educators, mainly
due to an absence of continuing education. This report aims to show how teacher training
and the use of active methodologies can be decisive factors for the development of education
professionals, the success of students and the improvement of pedagogical work throughout
the country.
KEYWORDS: continuing education; active methodologies; teacher appreciation.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN
CANADÁ: DEBATIENDO METODOLOGÍAS ACTIVAS Y RESULTADOS EN EL
SURESTE DE PARÁ.
RESUMEN
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En 2019, profesores de diversas regiones del país participaron en un intercambio en Canadá.
El foco principal fue el uso de metodologías activas, desconocidas para muchos educadores,
principalmente debido a la ausencia de educación continua. Este informe tiene como objetivo
mostrar cómo la formación docente y el uso de metodologías activas pueden ser factores
decisivos para el desarrollo de los profesionales de la educación, el éxito de los estudiantes y
la mejora del trabajo pedagógico.
PALABRAS CLAVES: formación continua; metodologías activas; valorización profesional

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
404

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UFU: RESISTIR NA CONTRADIÇÃO234
Gabriela Machado Ribeiro,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Sumaia Barbosa Franco Marra,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Sérgio Inácio Nunes,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
Este relato objetiva apresentar a experiência da Residência Pedagógica da área de
Educação Física da UFU. Mais especificamente pretende-se trazer para o debate os
formatos utilizados para a produção de resistência ao instituído. Os resultados indicam que
apesar das limitações impostas, o PRP pode sim constituir-se em um processo de resistência,
sendo necessário encontrar nas contradições os espaços para o diálogo e o trabalho coletivo
entre o(a)s envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Formação de Professores.
PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM IN THE PHYSICAL EUCATION AREA
OF UFU: RESIST IN CONTRADICTION
ABSTRACT
This report aims to present the experience of the Pedagogical Residency in the Physical
Education area of the UFU. More specifically, it is intended to bring to the debate the
formats used to produce resistance to the instituted. The results indicate that despite the
limitations imposed, the PRP can indeed constitute a process of resistance, it being necessary
to find spaces for dialogue and collective work between those involved in the contradictions.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Formação de professores.
PROGRAMA DE RESIDENCIA PEDAGÓGICA EN EL ÁREA DE EUCACIÓN
FÍSICA DE UFU: RESISTIR EN CONTRADICCIÓN
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo presentar la experiencia de la Residencia Pedagógica en el
área de Educación Física de la UFU. Más concretamente, se pretende llevar al debate los
formatos utilizados para producir resistencias a lo instituido. Los resultados indican que a
pesar de las limitaciones impuestas, el PRP sí puede constituir un proceso de resistencia,
siendo necesario encontrar espacios de diálogo y trabajo colectivo entre los involucrados en
las contradicciones.
PALABRAS CLAVES: Residencia Pedagógica; Educación Física; Formación de profesores.
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PROPOSTA EMERGENCIAL DE ENSINO: PERCEPÇÃO DE MONITORES – DO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) – DO CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID19235
Breno José Mascarenhas Sá de Flor,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Iury Crislano de Castro Silva,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Luciana Venâncio,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Programa de Pós-Graduação em Educação Física (UFRN)
Luiz Sanches Neto,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Programa de Pós-Graduação em Educação Física (UFRN)
RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência, com o objetivo de compartilhar os
aprendizados de dois monitores no curso de Licenciatura em Educação Física com o ensino
remoto, confrontando os conhecimentos esperados nas disciplinas com as realidades dəs236
alunəs. Em decorrência da pandemia da Covid-19, as ações se deram em formato remoto,
utilizando nova roupagem para as aulas e atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Programa de Monitoria; Ensino Superior; Pandemia
da Covid-19.
EMERGENCY TEACHING PROPOSAL: PERCEPTION OF PHYSICAL
EDUCATION UNDERGRADUATE STUDENT-MONITORS – FROM THE PID
PROGRAMME – DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
This work consists of an experience report, with the objective of sharing the learning of two
monitors of the Physical Education course with remote teaching, confronting the basic
knowledge expected in the subjects with the reality of the students. Due to the COVID-19
pandemic, the actions took place in a remote format, using a new approach for classes and
activities.
KEYWORDS: Physical education; teacher education monitoring programme; higher
education; COVID-19 pandemic.
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE EMERGENCIA: PERCEPCIÓN DE LOS
MONITORES – DEL PROGRAMA PID – DE LOS CURSOS DE PREGRADO DE
EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
RESUMEN
Este trabajo consiste en un informe de experiencia, con el objetivo de compartir el
aprendizaje de dos monitores de la asignatura de Educación Física con la enseñanza a
distancia, confrontando los conocimientos básicos esperados en las asignaturas con la
realidad de los alumnos. Debido a la pandemia de COVID-19, las acciones se desarrollaron
en formato remoto, utilizando ropa nueva para las clases y actividades.
PALABRAS CLAVES: Educación física; programa de pasantía académica; educación
superior; pandemia de COVID-19.
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REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ: DA POSSIBILIDADE DE
DUPLA FORMAÇÃO AO IMPASSE237
Luís César de Souza,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Cátia Regina Assis Almeida Leal,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Angela Rodrigues Luiz,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Paulo José Cabral Lacerda,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
RESUMO
O trabalho divide com a comunidade acadêmica, a experiência dos cursos de educação física
da Universidade Federal de Jataí na reformulação do Projeto Pedagógico de Curso, visando
a adequação à Resolução CNE Nº 06/2018. O processo repercute a disputa de distintos
projetos de formação em âmbito local, balizada pela dubiedade e imprecisão das atuais
diretrizes para orientar a (re)organização dos cursos. Dessa contradição, observa-se o
avanço da defesa de uma formação fragmentada na área.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; diretrizes curriculares; projeto de formação.
RESTRUCTURING THE PEDAGOGICAL PROJECT OF THE PHYSICAL
EDUCATION COURSE AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF JATAÍ: FROM THE
POSSIBILITY OF DOUBLE EDUCATION TO THE IMPASS
ABSTRACT
The work brings to academic community the experience of physical education courses at the
Federal University of Jataí in the restructuring of the Pedagogical Course Project, aiming at
adapting to CNE Resolution Nº 06/2018. The process reflects the dispute of different
formation projects at the local level, marked by the uncertainty and imprecision to
(re)organization of courses. From this contradiction, it is possible to observe the advance of
the defense of a fragmented formation in the area.
KEYWORDS: physical education; curriculum guidelines; formation project.

REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CURSO DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE JATAÍ: POSIBILIDAD
DE DOBLE FORMACIÓN AL IMPASSE
RESUMEN
237
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El trabajo comparte con la comunidad académica la experiencia de los cursos de educación
física de la Universidad Federal de Jataí en la reformulación del Proyecto Pedagógico, a fin
de adecuarse a Resolución CNE N° 06/2018. El proceso refleja la disputa de diferentes
proyectos de formación a nivel local, marcado por la incerteza e imprecisión de las actuales
directrices para orientar la (re)organización de los cursos. Se observa el avance de la
defensa de una formación fragmentada en el área.
PALABRAS CLAVES: educación física; directrices curriculares; proyecto de formación.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE
PANDEMIA238
Dhuly Stefani Moreira de Oliveira Barbosa,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Grazielly Queiroz Nascimento,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
Em face ao isolamento social necessário ao controle da pandemia, o PIBID adotou o Ensino
Remoto Emergencial de Ensino. O objetivo é compartilhar as vivências do PIBID-EF no
modelo ERE por duas estudantes-participantes. O relato de experiência, sinalizou
contribuições bem como alguns obstáculos formativos enfrentados. Conclui-se que, o PIBID
no ERE depara-se com problemas, porém cria-se oportunidade para a melhoria da formação
docente.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Educação Física; Formação Docente.
EXPERIENCE REPORT: PIBID PHYSICAL EDUCATION IN TIMES OF
PANDEMIC
ABSTRACT
In view of the social isolation necessary to control the pandemic, PIBID adopted Emergency
Remote Teaching Teaching. The objective is to share the experiences of PIBID-EF in the ERE
model by two participating students. The experience report, together with the bibliographic
study, signaled contributions as well as some training obstacles faced. It is concluded that the
PIBID in the ERE faces problems, but it creates an opportunity for teacher training and
pedagogical work.
KEYWORDS: PIBID; PE; Teacher Training.
INFORME DE EXPERIENCIA: EDUCACIÓN FÍSICA PIBID EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
RESUMEN
En vista del aislamiento social necesario para controlar la pandemia, PIBID adoptó la
Enseñanza Remota de Emergencia. El objetivo es compartir las experiencias de PIBID-EF en
el modelo ERE por dos estudiantes participantes. El relato de experiencia, junto con el
estudio bibliográfico, señaló aportes así como algunos obstáculos formativos enfrentados. Se
concluye que el PIBID en el ERE enfrenta problemas, pero genera una oportunidad para la
formación docente y el trabajo pedagógico.
PALABRAS CLAVE: PIBID; Educación Física; Formación de profesores
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REPENSANDO LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN
LA UNLP239
María Silvana Simoy,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Agostina Lapuente Romero,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
RESUMO
El trabajo reflexiona sobre la enseñanza universitaria, la relación posible entre ésta y la
investigación en la formación de profesores y licenciados en Educación Física de la FaHCEUNLP. Para ello se analizan documentos curriculares actuales con el objetivo de encontrar
continuidades y rupturas a partir del armado de categorías; que se ponen en tensión con el
concepto de enseñanza universitaria en primer lugar y luego con la pedagogía y la didáctica
universitaria.
PALAVRAS-CHAVE: Enseñanza universitaria; formación superior; investigación.
RETHINKING COLLEGE TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AT UNLP
ABSTRACT
The work problematizes on university teaching, the possible relationship between this and
research in the field of teacher training and education graduates in Physical Education at the
FaHCE-UNLP. For this purpose, current curricular documents are analysed with the aim of
finding continuities and ruptures from the assembly of categories, which are put in tension
with the concept of university teaching in the first place and then with pedagogy and
university didactics.
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REPENSAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA POR MEIO DE PRESSUPOSTOS TEÓRICOS240
Bruno Vasconcellos Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Zenólia Christina Campos Figueiredo,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Disserta, por meio de um mapa conceitual, sobre pressupostos significativos nos
espaços/tempos de formação continuada dos professores de educação física. Esse processo
pode e deve ser repensado a partir de conceitos que emergem e se imbricam nas seguintes
temáticas: perspectiva crítica; epistemologia da prática; saber-fazer e; o movimento de
profissionalização docente. Compreendemos que não pode ser atribuída uma mera
concepção teórica a ser projetada na formação continuada.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Educação Física; Docentes.
RETHINKING THE CONTINUING EDUCATION OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS THROUGH THEORETICAL ASSUMPTIONS
ABSTRACT
Disseminate, through a conceptual map, about significant assumptions in the spaces / times of
continuous formation of physical education teachers. This process can and should be
rethought from concepts that emerge and intertwine in the following themes: critical
perspective; practice epistemology; know-how and the professional professionalization
movement. We understand that a mere theoretical conception cannot be attributed to be
projected in continuing education.
KEYWORDS: Continued Formation; Physical Education; Teachers.
REPENSAR LA FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA POR MEDIO DE PRESUPUESTOS TEÓRICOS
RESUMEN
En el caso de los profesores de Educación Física se deduce, por medio de un mapa
conceptual, presupuestos significativos en los espacios / tiempos de formación continuada de
los profesores de Educación Física. Este proceso puede y debe ser repensado a partir de
conceptos que emergen y se imbrican en las siguientes temáticas: perspectiva crítica;
epistemología de la práctica; saber hacer y; el movimiento de profesionalización docente.
Entendemos que no se puede atribuir una mera concepción teórica a proyectar en la
formación continuada.
PALABRAS CLAVES: Formación Continuada. Educación Física. Docentes.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: ASSOCIAÇÕES COM AS SUBÁREAS241

Felipe da Silva Triani,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Renato Cavalcanti Novaes,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Carla Cristina Santos Oliveira,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Caio Serpa,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Silvio de Cassio Costa Telles,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
RESUMO
O objetivo do estudo foi identificar as representações sociais que os alunos compartilham
sobre a educação física. Utilizamos como método a Teoria das Representações Sociais de
Moscovici. Os principais resultados foram: associações da EF com o contexto sociocultural
são pouco expressivas; as associações da EF às evocações “Pedagógicas” estão em uma
zona de contraste de significação. Constatamos que as representações da EF na formação de
professores não estão associadas à subárea pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Representação social; Docência; Formação.
SOCIAL REPRESENTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN TEACHER
TRAINING: ASSOCIATIONS WITH THE SUB-AREAS
ABSTRACT
The aim of the study was to identify the social representations that students share about
physical education. We use Moscovici's Theory of Social Representations as a method. The
main results were: PE associations with the socio-cultural context are not very significant;
PE associations to “Pedagogical” evocations are in a zone of significant contrast. We found
that the representations of PE in teacher’s degree are not associated with the pedagogical
subarea.
KEYWORDS: Social representation; Teaching; Degree.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
FORMACIÓN DE PROFESORES: ASOCIACIONES CON LAS SUBÁREAS
RESUMEN
El objetivo del estudio fue identificar las representaciones sociales de los estudiantes sobre la
EF. La Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici fue el método. Los principales
resultados son: las asociaciones de la EF con el área sociocultural no son significativas; Las
asociaciones de la EF con las evocaciones “pedagógicas” están en una zona de contrastes
significativos. Encontramos que las representaciones de la EF en la formación inicial no
están asociadas al subárea pedagógica.
PALABRAS CLAVES: Representación social; Docencia; Capacitación.
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UM OLHAR A PARTIR DO PARADIGMA DA COMPLEXIDADE SOBRE A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE DOS PROFESSORES INICIANTES
ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO 242
Sérgio de Oliveira Junior,
Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina (SEDSC)
Vitor da Silva Gonçalves
Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF)
Victor Julierme Santos da Conceição
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
A pesquisa traz como objetivo: identificar os elementos que constroem a identidade docente
dos professores iniciantes, sob o olhar do paradigma da complexidade. O estudo narrativo
com três professores de Educação Física deu origem a três categorias para compreender a
construção da identidade docente:a) os ciclos de trajetória de vida b) a auto-ecoorganização e c) os imprinting culturais. A complexidade de tornar-se professor emerge das
constantes interações e socializações com “outros”.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade docente 1; Trabalho docente 2; Cultura escolar 3.
A LOOK FROM THE COMPLEXITY PARADIGM ON THE CONSTRUCTION OF
THE TEACHING IDENTITY OF BEGINNING TEACHERS ADMINISTERED
TEMPORARILY
ABSTRACT
The research has as objective: to identify the elements that build the teaching identity of the
beginning teachers, under the perspective of the complexity paradigm. The narrative study
with three Physical Education teachers gave rise to three categories to understand the
construction of the teaching identity: a) the life trajectory cycles b) the self-eco-organization
and c) the cultural imprinting. The complexity of becoming a teacher emerges from the
constant interactions and socializations with "others".
KEYWORDS: Teacher identity 1; Teaching work 2; School culture 3.

UNA MIRADA DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE DEL PROFESOR
PRINCIPIANTE ADMINISTRADOS TEMPORALMENTE
RESUMEN
La investigación tiene como objetivo: identificar los elementos que construyen la identidad
242

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
415

docente de los docentes principiantes, bajo la perspectiva del paradigma de la complejidad.
El estudio narrativo con tres docentes de Educación Física dio lugar a tres categorías para
comprender la construcción de la identidad docente: a) los ciclos de trayectoria de vida b) la
auto-eco-organización c) la impronta cultural. La complejidad de convertirse en maestro
surge de las interacciones y socializaciones constantes con "otros".
PALABRAS CLAVE: Identidad docente 1; Trabajo docente 2; Cultura escolar 3.
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A DANÇA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ: NARRATIVAS DOCENTES, CURRÍCULO E FORMAÇÃO243
Flavia Sandoli,
Universidade Estadual de Maringá
RESUMO
Este trabalho investigou a Dança como disciplina no Curso de Educação Física da
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e questões de gênero que emergem nesse processo
histórico. A pesquisa qualitativa descritiva com análise documental e fonte oral inclui
entrevistas com professoras que atuaram/am com disciplinas relacionadas à dança no curso.
Conclui-se que a dança, inicialmente, foi associada ao gênero feminino e gradativamente
estendida ao gênero masculino, contribuindo com a formação.
PALAVRAS-CHAVE: Disciplina de Dança; Gênero; Educação Física.
DANCE IN THE PHYSICAL EDUCATION COURSE AT THE STATE UNIVERSITY
OF MARINGÁ: TEACHERS' NARRATIVES, CURRICULUM AND TRAINING
ABSTRACT
This paper investigates dance as a discipline in the Physical Education Course at the State
University of Maringá (UEM) and gender issues that emerge in this process. The qualitative
descriptive research with document and oral source analysis includes interviews with female
professors who worked with dance-related disciplines in the course. It is concluded that
dance was initially associated with the female gender and gradually extended to the male
gender, contributing to the education.
KEYWORDS: Dance Discipline; Gender; Physical Education;
LA DANZA EN EL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MARINGÁ: NARRATIVAS DE LOS PROFESORES, CURRÍCULO Y
FORMACIÓN
RESUMEN
Este trabajo investiga la danza como asignatura en el Curso de Educación Física de la
Universidad Estatal de Maringá (UEM) y las cuestiones de género que surgen en este
proceso histórico. La investigación cualitativa descriptiva con análisis de documentos y
fuentes orales incluye entrevistas con profesoras que trabajaron con asignaturas
relacionadas con la danza en el curso. Se deduce que la danza se asoció al género femenino y
se extendió al masculino, contribuyendo al proceso de educación.
PALABRAS CLAVES: Disciplina de la danza; Género; Educación física.
243

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação Araucária-PR para sua realização e
foi orientado pela Profa. Dra. Larissa Michelle Lara (UEM).

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
418

A DANÇA COMO PRÁTICA DISCURSIVA: PROBLEMATIZANDO QUESTÕES DE
GÊNERO244
Eliane Regina Crestani Tortola,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Este texto, orientado pelos estudos discursivos foucaultianos, apresenta resultado de
investigação realizada por meio de projeto de pesquisa acerca da dança como prática
discursiva. As experiências no contexto acadêmico demonstram a importância de ações que
oportunizem reflexões acerca das questões de gênero na formação em Educação Física,
notadamente no que se refere à demarcadores binários.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Dança; Discurso.
DANCE LIKE PRACTICE DISCURSIVE: QUESTIONING GENDER ISSUES
ABSTRACT
This text, guided by Foucault's discursive studies, presents the result of an investigation
carried out through a research project about dance as a discursive practice. Experiences in
the academic context demonstrate the importance of actions that allow reflections on gender
issues in Physical Education training, especially about binary demarcates.
KEYWORDS: Gender; Dance; Discourse.
LA DANZA COMO PRÁCTICA DISCURSIVA: PROBLEMATIZANDO
PROBLEMAS DE GÉNERO
RESUMEN
Este texto, guiado por los estudios discursivos de Foucault, presenta el resultado de una
investigación realizada a través de un proyecto de investigación sobre la danza como
práctica discursiva. Las experiencias en el contexto académico demuestran la importancia de
acciones que permitan reflexionar sobre cuestiones de género en la formación de la
Educación Física, especialmente en lo que se refiere a los demarcadores binarios.
PALABRAS CLAVE: Género; Baile; Discurso.
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ATLETAS TRANSGÊNERO E ESPORTE DE RENDIMENTO: REFLEXÕES
QUEER245
Juliana Jardim,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
Este estudo teórico-reflexivo objetiva discutir a participação de atletas transgênero no
esporte de rendimento à luz dos Estudos Queer. Ao mesmo tempo em que há avanços do COI
na regulamentação da participação de atletas transgênero, há limites impostos pela
cisnormatividade. São necessários mais estudos empíricos sobre transgeneridade e esporte
de rendimento, mas a decisão relativa à participação de atletas transgênero é também
política.
PALAVRAS-CHAVE: transgênero; esporte; queer.

TRANSGENDER ATHLETES AND HIGH PERFORMANCE SPORT: QUEER
NOTES
ABSTRACT
This theoretical-reflective study aims to discuss the participation of transgender athletes in
high performance sports in the light of Queer Studies. While there are advances by the IOC in
regulating the participation of transgender athletes, there are limits imposed by
cisnormativity. More empirical studies on transgender and high performance sport are
needed, but the decision regarding the participation of transgender athletes is also political.
KEYWORDS: transgender; sport; queer.
ATLETAS TRANSGÉNERO Y DEPORTES DE RENDIMIENTO: REFLEXIONES
QUEER
RESUMEN
Este estudio teórico-reflexivo tiene como objetivo discutir la participación de atletas
transgénero en deportes de rendimiento a la luz de los estudios queer. Si bien existen avances
por parte del COI en la regulación de la participación de los atletas transgénero, existen
límites impuestos por la cisnormatividad. Se necesitan más estudios empíricos sobre el
deporte transgénero y de rendimiento, pero la decisión sobre la participación de los
deportistas transgénero también es política.
PALABRAS CLAVES: transgénero; deporte; queer.
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AMÉLIAS: TRABALHO E TEMPO LIVRE DA MULHER DE VERDADE NOS
COTIDIANOS EM TEMPOS DE PANDEMIA246
Leonardo Conceição Gonçalves,
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
Letícia Cristina de Andrade Cauhy,
Secretaria Municipal de Educação - Goiânia (SME-GOIÂNIA)
Débora Marcela Machado dos Santos,
Secretaria Municipal de Educação - Goiânia (SME-GOIÂNIA)
RESUMO
Objetivo: identificar e analisar como mulheres usufruem de seu tempo livre, nos cotidianos
em tempos de pandemia. Metodologia: pesquisa documental quali-quantitativa em páginas
na Internet de acesso público e irrestrito. Resultados: em tempos de pandemia, mulheres
trabalhadoras brasileiras estão impedidas de desenvolver diferentes potencialidades a não
ser àquelas necessárias a sobrevivência.
PALAVRAS-CHAVE: Cotidianos; Trabalho; Tempo livre.
AMÉLIAS: REAL WOMEN'S WORK AND FREE TIME IN DAILY DAYS IN
TIMES OF PANDEMICS
ABSTRACT
Objective: to identify and analyze how women enjoy their free time in their daily lives in times
of pandemic. Methodology: qualitative-quantitative documentary research on public and
unrestricted Internet pages. Results: in times of pandemic, Brazilian women workers are
prevented from developing different potentials other than those necessary for survival..
KEYWORDS: Daily life; Work; Leisure

AMÉLIAS: TRABAJO REAL DE MUJERES Y TIEMPO LIBRE EN LOS DÍAS
DIARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIAS
RESUMEN
Objetivo: identificar y analizar cómo las mujeres disfrutan de su tiempo libre en su vida
diaria en tiempos de pandemia. Metodología: investigación documental cualitativocuantitativa en páginas de Internet públicas y no restringidas. Resultados: en tiempos de
pandemia, las trabajadoras brasileñas no pueden desarrollar potenciales diferentes a los
necesarios para la supervivencia.
PALABRAS CLAVES: Vida diaria; Trabaja; Tiempo libre.
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CISNORMATIVIDADE NO ESPORTE: O LIMBO DOS HOMENS TRANS247
Eric Seger de Camargo,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
A partir de trajetórias de homens trans no esporte utilizou-se como ferramenta teórica a
cisnormatividade e a matriz cisnormativa para caracterizar os principais desafios na
inserção de homens trans no esporte, apontando mecanismos de inteligibilidade de
sexo/gênero que produzem uma espécie de limbo para os homens trans atletas. Este limbo é
caracterizado pela certeza da inferioridade esportiva dos homens trans e da percepção de
não-pertencimento da testosterona.
PALAVRAS-CHAVE: homens trans; atleta trans; cisnormatividade; esportes
CISNORMATIVITY IN SPORTS: THE LIMBO OF TRANSGENDER MEN
ABSTRACT
From the trajectories of trans men in sport, cisnormativity and the cisnormative matrix were
used as a theoretical tool to characterize the main challenges in the insertion of trans men in
sport, pointing out mechanisms of intelligibility of sex/gender that produce a kind of limbo for
the trans men athletes. This limbo is characterized by the certainty of the transmen inferiority
in sports and the perception of non-belonging to testosterone.
KEYWORDS: transmen; trans athlete; cisnormativity; sports;
CISNORMATIVIDAD EN DEPORTES: EL LIMBO DE LOS HOMBRES TRANS
RESUMEN
A partir de las trayectorias de los hombres trans en el deporte, la cisnormatividad y la matriz
cisnormativa se utilizaron como herramienta teórica para caracterizar los principales
desafíos en la inserción de ellos en el deporte, señalando mecanismos de inteligibilidad del
sexo / género que producen un limbo para los deportistas hombres trans. Este limbo se
caracteriza por la certeza de inferioridad deportiva de los hombres trans y la percepción de
no pertenencia de la testosterona.
PALABRAS CLAVES: hombres trans; atleta trans; cisnormatividad; deportes
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CONSTRUÇÃO SOCIAL DA AUTODEFESA FEMININA: REFLEXÕES A PARTIR
DAS SUFFRAGETTES 248
Jean Farias,
Instituto de Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Ceará (IEFES – UFC)
Léo Nepomuceno,
Instituto de Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Ceará (IEFES – UFC)
Fidel Silva,
Instituto de Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Ceará (IEFES – UFC)
RESUMO
Objetivo: Investigar as construções sociais sobre o corpo feminino no movimento das
Suffragettes. Metodologia: Ensaio, dialogando com contribuições acadêmicas sobre o
movimento das sufragistas britânicas. Resultados: O movimento das Suffragettes utilizou do
jiu-jitsu para consolidar suas práticas de autodefesa. Considerações Finais: As Suffragettes
ressignificaram o uso do jiu-jitsu para as mulheres, visto a necessidade de enfrentamento do
contexto de violência política e social contra as mesmas.
PALAVRAS-CHAVE: Autodefesa feminina; Jiu-jitsu; Corporeidade.
SOCIAL CONSTRUCTION OF FEMALE SELF-DEFENSE: REFLECTIONS FROM
SUFFRAGETTES
ABSTRACT
Objective: To investigate the social constructions on the female body in the Suffragettes
movement. Methodology: Essay, dialoguing with academic contributions on the British
suffragette movement. Results: The Suffragettes movement used jiu-jitsu to consolidate its
self-defense practices. Final Considerations: The Suffragettes gave new meaning to the use of
jiu-jitsu for women, meeting the needs of social and political violence they suffered.
KEYWORDS: Female self-defense; Jiu-jitsu; Corporeity;
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA AUTODEFENSA FEMENINA: REFLEXIONES
SOBRE LAS SUFFRAGETTES
RESUMEN
Objetivo: Investigar las construcciones sociales sobre el cuerpo femenino en el movimiento
de las Suffragettes. Metodología: Ensayo, dialogando con contribuciones académicas sobre
el movimiento sufragista británico. Resultados: El movimiento de las Suffragettes utilizó el
jiu-jitsu para consolidar sus prácticas de autodefensa. Consideraciones finales: Las
Suffragettes dio un nuevo significado al uso del jiu-jitsu para las mujeres, respondiendo a las
necesidades de violencia social y política que sufrían.
PALABRAS CLAVES: Autodefensa femenina; Jiu-jitsu; corporeidad;
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CORPORALIDADE FEMININA: FEMINILIDADE DA MULHER ATLETA249
Aline da Silva Oliveira,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Ana Luiza Ferreira Cruz e Sousa,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Barbara Araújo da Silva,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Felipe Amaral Barbosa,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
A partir do panorama nacional acerca do esporte feminino analisamos como se configura a
vida profissional de mulheres atletas. Metodologicamente, realizamos um ensaio etnográfico
usando como instrumento entrevista semiestruturada e discutimos os termos que surgiram
das falas. As entrevistadas afirmam que praticar esporte não altera a representação feminina
do seu corpo. Por fim, identificamos que o cenário machista instalado no âmbito do esporte
abre margem para a reafirmação da presença feminina nas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher atleta; Corporalidade; Esporte feminino.
FEMALE BODY: ATHLETE WOMAN'S FEMININITY
ABSTRACT
From the national panorama on women's sport, we analyze how the professional life of
women athletes is configured. Methodologically, we performed an ethnographic essay using
the semi-structured interview instrument and discussed the terms that emerged from the
speeches. The interviewees claim that playing sports does not change the female
representation of their bodies. Finally, we identified that the sexist scenario installed in the
context of sport leaves room for the reaffirmation of the female presence in activities.
KEYWORDS: Athlete woman; Corporality; Women's sport.

CUERPO FEMENINO: FEMINIDAD DE MUJER ATLETA
RESUMEN
Desde el panorama nacional del deporte femenino, analizamos cómo se configura la vida
profesional de las mujeres deportistas. Metodológicamente, realizamos un ensayo etnográfico
utilizando el instrumento de entrevista semiestructurada y discutimos los términos que
surgieron de los discursos. Los entrevistados afirman que la práctica de deportes no cambia
la representación femenina de sus cuerpos. Finalmente, identificamos que el escenario
249
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sexista instalado en el contexto del deporte deja espacio para la reafirmación de la presencia
femenina en las actividades.
PALABRAS CLAVES: Mujer deportista; Corporalidad; Deporte femenino.
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DISCUSSÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O PIBID COMO
OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DOCENTE250
Bárbara Aparecida Bepler Pires,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Thalita Regina de Oliveira Portela,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Wilson Alviano Júnior,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Lídia dos Santos Zacarias,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
RESUMO
Objetivamos compreender se as oportunidades propiciadas pelo PIBID aproximaram exbolsistas e ex-supervisores/as das discussões sobre as relações de gênero no âmbito da
Educação Física escolar. Utilizamos o Grupo Focal enquanto instrumento e interpretamos
sua transcrição através da Análise de Conteúdo. Concluímos que o PIBID, através de suas
potencialidades, permitiu o acesso a saberes e espaços para se pensar e problematizar as
questões de gênero na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Educação Física Escolar; PIBID; Formação.
GENDER DISCUSSIONS AND PHYSICAL EDUCATION: PIBID AS TEACHER
EDUCATION OPPORTUNITY
ABSTRACT
We aimed to understand if the opportunities provided by PIBID brought together exscholarship holders and ex-supervisors / their respective ones on gender relations in the
context of Physical Education at school. We use the Focus Group as an instrument and
interpret its transcription through Content Analysis. We conclude that PIBID, through its
potential, access to knowledge and spaces to think and discuss issues of gender in Physical
Education.
KEYWORDS: Gender; School Physical Education; PIBID; Formation.

DISCUSIONES DE GÉNERO Y EDUCACIÓN FÍSICA: PIBID COMO
OPORTUNIDADE DE EDUCACIÓN DEL MAESTRO
RESUMEN
250
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Nuestro objetivo fue comprender si las oportunidades brindadas por PIBID reunieron a ex
becarios y ex supervisores / sus respectivos sobre las relaciones de género en el contexto de
la Educación Física en la escuela. Utilizamos el Grupo de Enfoque como instrumento e
interpretamos su transcripción a través del Análisis de Contenido. Concluimos que PIBID, a
través de su potencialidad, acceso a conocimientos y espacios para pensar y discutir temas
de género en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Género; Educación Física Escolar; PIBID; Formación.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y FEMINIDADES. EL CASO DEL DEPARTAMENTO DE
CUELTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
(ARGENTINA, 1929-1946)251
Pablo Kopelovich,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
RESUMEN
Analizamos el accionar del Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de
La Plata, entre 1929 y 1946, en relación a la formación de feminidades desde la práctica de
ejercicios físicos, en alumnas de Escuela media. Nos ocupamos del fomento de fines
macropolíticos, del universo moral y kinético. Desde la metodología cualitativa, realizamos
um estudio de caso. Encontramos que se trató de un ir y venir constante entre la igualdad y la
desigualdad, la dependencia y la emancipación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Feminidades; Escuela media.
TITLE IN ENGLISH: PHYSICAL EDUCATION AND FEMINITIES. THE CASE OF
THE DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA (ARGENTINA, 1929-1946)
ABSTRACT
We analyze the actions of the Department of Physical Culture of the National University of La
Plata, between 1929 and 1946, in relation to the formation of femininity from the practice of
physical exercises, in middle school students. We deal with the promotion of macropolitical
ends, the moral and kinetic universe. From the qualitative methodology, we carry out a case
study. We found that it was a constant back and forth between equality and inequality,
dependency and emancipation.
KEYWORDS: Physical education; Feminities; Middle School.
TÍTULO EM PORTUGUES: EDUCAÇÃO FÍSICA E FEMINIDADES. O CASO DO
DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA (ARGENTINA, 1929-1946)
RESUMO
Analisamos as ações do Departamento de Cultura Física da Universidade Nacional de La
Plata, entre 1929 e 1946, em relação à formação da feminilidade a partir da prática de
exercícios físicos, em alunos do ensino médio. Tratamos da promoção dos fins
macropolíticos, do universo moral e cinético. A partir da metodologia qualitativa, realizamos
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um estudo de caso. Descobrimos que era um vaivém constante entre igualdade e
desigualdade, dependência e emancipação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Feminidades; Ensino fundamental.
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“ENTRE TRAJES DE LANA BLANCOS, BOTAS Y CANOTIER”: MUJERES Y
CULTURA FÍSICA EN MONTEVIDEO (1903-1934)252
Alberto Mallada Meseguer,
Instituto Superior de Educación Física, Universidad De La República – Uruguay
RESUMEN
Este trabajo, se propone indagar la relación mujeres y cultura física en Montevideo en las
primeras décadas del siglo XX, intenta identificar las vestimentas utilizadas por las mujeres
en espacios destinados a la cultura física. A partir del análisis de revistas mundanas y
deportivas, se percibe a comienzos del periodo mujeres practicando tenis y natación con
vestidos y faldas amplias, ya transcurrida la segunda década de este siglo, se puede observar
trajes más holgados, faldas, blusas y shorts.
PALABRAS-CLAVES: Mujeres; Cultura Física; Vestimentas
"ENTRE TERNOS DE LÃ BRANCA, BOTAS E CANOTIER": MULHERES E
CULTURA FÍSICA EM MONTEVIDÉU (1903-1934)
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar a relação entre a mulher e a cultura física em
Montevidéu nas primeiras décadas do século XX, buscando identificar as vestimentas
utilizadas pelas mulheres em espaços destinados à cultura física. A partir da análise de
revistas mundiais e de esportes, no início do período percebem-se mulheres praticando tênis
e nadando com vestidos e saias largas, e a partir da segunda década deste século, mais
ternos folgados, saias, blusas e shorts podem ser observados.
"BETWEEN TERNOS DE LÃ BRANCA, BOOTS AND CANOTIER": MULHERES
AND PHYSICAL CULTURE EM MONTEVIDÉU (1903-1934)
ABSTRACT
This work aims to investigate the relationship between women and physical culture in
Montevideo in the first decades of the 20th century, it attempts to identify the clothing used by
women in spaces destined for physical culture. From the analysis of worldly and sports
magazines, at the beginning of the period, women practicing tennis and swimming with
dresses and wide skirts are perceived, and after the second decade of this century, more
baggy suits, skirts, blouses and shorts can be observed.
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FUTEBOL FEMININO BRASILEIRO E AS DIFICULDADES ENCONTRADAS
NESSE SUBCAMPO ESPORTIVO 253
Heloísa Occhi Detoni,
Centro Universitário Internacional Uninter
Marina Toscano Aggio,
Centro Universitário Internacional Uninter
Katiuscia Mello Figuerôa,
Universitário Internacional Uninter
RESUMO
O objetivo do estudo foi levantar problemas quanto à participação feminina no futebol na
atualidade. A metodologia foi qualitativa e exploratória. Alguns problemas encontrados
foram: más condições de trabalho, falta de profissionalismo, invisibilidade, preconceito,
desrespeito e falta de incentivo. As considerações finais apontam para a necessidade de
sensibilização das entidades esportivas no que se refere à temática, bem como da promoção
de políticas públicas e planejamento a longo prazo que contribuam para a evolução da
modalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Mulheres; Esporte.
BRAZILIAN WOMEN SOCCER AND THE DIFICULTIES FOUND IN THIS
SPORTIVE SUBFIELD
ABSTRACT
The aim of the study was to raise problems regarding women’s participation on soccer today.
The methodology was qualitative and exploratory. Some problems found were: poor working
conditions, lack of professionalism, invisibility, prejudice, disrespect and lack of
encouragement. The final considerations point to the need to raise awareness of sports
entities on the subject, as well as the promotion of public policies and long-term planning that
contribute to the evolution of the sport.
KEYWORDS: Soccer; Women; Sport.

FÚTBOL FEMENINO BRASILEÑO Y LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN
ESTE SUBCAMPO DEPORTIVO
RESUMEN
El objetivo del estudio fue averiguar problemas sobre la participación de las mujeres en el
fútbol en la actualidad. La metodología fue cualitativa y exploratoria. Algunos problemas
encontrados fueron: malas condiciones laborales, falta de profesionalismo, invisibilidad,
253
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prejuicios, falta de respeto y ánimo. Las consideraciones finales apuntan a la necesidad de
sensibilizar a las entidades deportivas com respeto a la temática, así como la promoción de
políticas públicas y planificación a largo plazo que contribuyan a la evolución del deporte.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Mujeres; Deporte.
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GÊNERO E ESCOLA NO CONBRACE (2015-2019): O QUE PODE O CURRÍCULO
CULTURAL NO GTT GÊNERO?254
Raquel Aline Pereira de Souza,
Universidade de São Paulo (USP)
Aline Santos do Nascimento,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
O presente texto teve por objetivo analisar, por meio de uma análise de documento, as
produções do GTT Gênero no CONBRACE. Identificamos: a). a plasticidade das produções
sobre gênero; b). aumento significativo de trabalhos com a temática gênero e escola; c). o
espaço da significação está aberto a disputas; d). a potência contra-normativa do currículo
cultural de EF que pode transitar por diversos espaços do CBCE; e). a necessidade de seguir
pensando sobre o que se tem produzido no GTT Gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Currículo Cultural; Gênero.
GÊNERO E ESCOLA NO CONBRACE (2015-2019): O QUE PODE O CURRÍCULO
CULTURAL NO GTT GÊNERO?255
Raquel Aline Pereira de Souza,
Universidade de São Paulo (USP)
Aline Santos do Nascimento,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
O presente texto teve por objetivo analisar, por meio de uma análise de documento, as
produções do GTT Gênero no CONBRACE. Identificamos: a). a plasticidade das produções
sobre gênero; b). aumento significativo de trabalhos com a temática gênero e escola; c). o
espaço da significação está aberto a disputas; d). a potência contra-normativa do currículo
cultural de EF que pode transitar por diversos espaços do CBCE; e). a necessidade de seguir
pensando sobre o que se tem produzido no GTT Gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Currículo Cultural; Gênero.

254
255

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
433

GÊNERO E SUAS INTER-RELAÇÕES COM OS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR256
Nelson Princival Junior,
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Gláucia Andreza Kronbauer,
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
RESUMO
Este estudo objetiva identificar as discussões sobre gênero e Educação Física escolar,
tratadas nas produções acadêmicas contemporâneas. Foi realizada uma revisão de literatura
a partir dos resumos do CONBRACE e do Fazendo Gênero. Elementos recorrentes nos textos
como: ocupação dos espaços físicos; habilidades para as práticas corporais; e tipos de
atividades, compuseram as categorias de análise. Os elementos discutidos afirmam a
importância das discussões de gênero na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de poder; Feminismo; Escola.
GENDER AND ITS INTERRELATIONSHIPS WITH THE DOMAINS OF SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to identify the discussions on gender and school Physical Education,
addressed in the contemporary academic productions. A literature review was conducted
based on the abstracts from CONBRACE and Fazendo Gênero. Recurrent elements in the
texts, such as: occupation of physical spaces; skills for body practices; and types of activities,
composed the analysis categories. The discussed elements affirm the importance of gender
discussions in Physical Education.
KEYWORDS: Power relations; Feminism; School.
EL GÉNERO Y SUS INTERRELACIONES COM LOS DOMINIOS DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
El trabajo objetiva identificar las discusiones sobre género y Educación Física escolar,
tratadas en las producciones académicas contemporáneas. Se realizó un repaso de literatura
en resúmenes del CONBRACE y Fazendo Gênero. Los temas recurrentes, como: la
ocupación de los espacios físicos; las habilidades para las prácticas corporales; y los tipos
de actividades, compusieron las categorías de análisis. Los resultados afirman la
importancia de las discusiones sobre género en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Relaciones de poder; Feminismo; Escuela.
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IGUALDADE DE GÊNERO NO CORFEBOL: UMA REVISÃO DESCRITIVA257
Giselle Helena Tavares,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Renata Laudares Silva,
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Nara Heloísa Rodrigues,
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Afonso Antônio Machado,
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
RESUMO
Este estudo, de natureza qualitativa procurou investigar e analisar as publicações
acadêmicas acerca da temática de gênero no Corfebol. Desenvolvido por meio de uma
revisão descritiva da literatura a partir artigos científicos no Google Scholar. Os resultados
indicaram um índice elevado de estudos nos campos da fisiologia, antropometria e da
psicologia relacionados ao Corfebol de alto rendimento e evidenciou-se uma carência de
estudos versando sobre a temática da igualdade de gênero no Corfebol.
PALAVRAS-CHAVE: Corfebol; Igualdade de Gênero; Produção de Conhecimento.
GENDER EQUALITY IN CORFEBOL: A DESCRIPTIVE REVIEW
ABSTRACT
This qualitative study sought to investigate and analyze academic publications on the theme
of gender in Korfball. Developed through a descriptive literature review from scientific
articles on Google Scholar. The results indicated a high rate of studies in the fields of
physiology, anthropometry and psychology related to high-performance Korfball and there
was a lack of studies dealing with the theme of gender equality in Korfball.
KEYWORDS: Korfball; Gender equality; knowledge production
IGUALDAD DE GÉNERO EN CORFEBOL: UNA REVISIÓN DESCRIPTIVA
RESUMEN
Este estudio cualitativo buscó investigar y analizar publicaciones académicas sobre el tema
de género en Korfball. Desarrollado a través de una revisión de literatura descriptiva de
artículos científicos en Google Scholar. Los resultados indicaron una alta tasa de estudios en
los campos de fisiología, antropometría y psicología relacionados con el Korfball de alto
rendimiento y hubo una falta de estudios sobre el tema de la igualdad de género en Korfball.
PALABRAS CLAVES: korfball; igualdad de género; producción de conocimientos
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LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO GRUPO DE TRABALHO
TEMÁTICO GÊNERO ENTRE OS ANOS 2015-2019258
Ileana Wenetz,
Centro de Educação e Esportes. Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES)
Mariana Zuaneti Martins,
Centro de Educação e Esportes. Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES)
Vinnicius Camargo de Souza Laurindo,
Centro de Educação e Esportes. Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES)
RESUMO
Mapeamos a produção acadêmica sobre a temática de gênero nos congressos organizados
pelo CBCE, a partir da existência do GTT Gênero. Para tanto, fizemos um levantamento, a
partir de descritores relacionados a gênero, em 3 congressos nacionais e 9 regionais (20152019). Como resultado, os 189 trabalhos encontrados, auge da produção nas últimas edições
(2018-2019), indicam a consolidação do GTT. Os trabalhos apresentam em sua maioria um
debate sobre mulheres e gênero, no esporte e na escola.
PALAVRAS-CHAVE: produção acadêmica; GTT Gênero; mapeamento.
SURVEY OF THE ACADEMIC PRODUCTION OF THE GENDER THEMATIC
WORKING GROUP BETWEEN THE 2015-2019 YEARS
We mapped the academic production on the theme of gender in the congresses organized by
the CBCE, from the existence of the GTT Gender. Therefore, we carried out a survey, using
descriptors related to gender, in 3 national and 9 regional congresses (2015-2019). As a
result, the 189 works found, peak production in recent editions (2018-2019), indicate the
consolidation of the GTT. The works mostly present a debate about women and gender, in
sport and in school.
KEYWORDS: academic production; GTT Gender; mapping
LEVANTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEL GTT GÊNERO
ENTRE LOS AÑOS 2015-2019
Mapeamos la producción académica sobre a temática gênero nos congresos organizados por
el CBCE, a partir da existência do GTT Género. Para tanto, hicimos un levantamento, a
partir de descritores relcionaos a género en 3 congresos nacionales y nueve regionales
(2015-2019. Como resultado, los 189 trabajos encontrados, auge de la producción en las
ultimas ediciones (2018-2019)., indican la consolidación del GTT. Los trabajos presentan en
su mayoría um debate sobre mujeres y, género, en el deporte y en la escuela.
PALABRAS CLAVES: producción académica; GTT Género; mapeamiento;
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MASCULINIDADES EN EL CARNAVAL259
Diego Alsina Machado,
Departamento de Educación Física y Deportes. Instituto Superior de Educación Física.
Universidad de la República, Uruguay.
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MATERNIDADE, DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO FÍSICA
EM TEMPOS DE PANDEMIA260
Gabriela Nobre Bins,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), SMED/POA
Lisandra Oliveira e Silva,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Natacha da Silva Tavares,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Simone Santos Kuhn,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Tatiana Martins Terragno,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), SMED/POA
Vera Regina Oliveira Diehl,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Este estudo objetivou refletir sobre a relação entre a experiência da maternidade e da
docência em Educação Física com uma Pesquisa Narrativa realizada através de grupos de
discussão com mães-professoras de Educação Física. Evidenciou-se a relação entre docência
e maternidade diante do cuidado/mediação de filhas/os e alunas/os, na pandemia a
ampliação das dificuldades de atender aos propósitos da maternidade e da docência e, ainda,
a naturalização das especificidades das mães-professoras.
PALAVRAS-CHAVE: Maternidade; Docência em Educação Física; Pandemia.
MATERNITY, TEACHING AND PHYSICAL EDUCATION IN PANDEMIC SEASON
ABSTRACT
This study aimed reflect on the relationship between motherhood and teaching in Physical
Education with Narrative Research carried out through discussion groups with mothersteachers of Physical Education. The relationship between teaching and motherhood in the
face of the care/mediation of daughters and students was evidenced, in the pandemic the
expansion of the difficulties to meet the purposes of motherhood and teaching and, still, the
naturalization of the specificities of mother-teachers.
KEYWORDS: maternity; teaching in physical education; pandemic.

MATERNIDAD, ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMPORADA DE
PANDEMIA
RESUMEN
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Este estudio se propuso reflexionar sobre la relación entre la maternidad y la docencia en
Educación Física (EF) con una Investigación Narrativa realizada con grupos de discusión
con madres-maestras de EF. La relación entre la docencia y la maternidad frente al
cuidado/mediación de las hijas y estudiantes se evidenció, en la pandemia la expansión de las
dificultades para cumplir con los propósitos de la maternidad y la docencia y la
naturalización de las especificidades de las madres-maestras.
PALABRAS CLAVES: maternidad; docencia en educación física; pandemia.
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MIXED MARTIAL ARTS E O TREINAMENTO DOS CORPOS ATLÉTICOS
FEMININOS261
Grasiela Oliveira Santana da Silva,
Superintendência Especial do Esporte de Sergipe – Brasil (SUPEE)
Angelita Alice Jaeger,
Universidade Federal de Santa Maria - Brasil (UFSM)
Paula Silva,
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – Portugal (FADEUP)
RESUMO
Objetivamos analisar o treinamento dos corpos atléticos femininos no MMA sob a teoria da
Indústria Cultural (IC).
Utilizamos a observação registrada em diário de campo e
entrevistamos 6 lutadoras de duas academias no Rio de Janeiro/RJ. Realizamos análise de
conteúdo com auxílio do software QSRNvivo. Os resultados apontam que os corpos das
atletas são manipulados e precisamente treinados para tornarem-se produtos consumíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Artes Marciais Mistas; Mulheres; Treinamento.
MIXED MARTIAL ARTS AND THE TRAINING OF FEMALE ATHLETIC BODIES
ABSTRACT
We aim to analyze the training of female athletic bodies in MMA under the Cultural Industry
(CI) theory. We used the observation recorded in a field diary and interviewed 6 fighters from
two gyms in Rio de Janeiro/RJ. We performed content analysis using the QSRNvivo software.
The results show that the athletes' bodies are manipulated and precisely trained to become
consumable products.
KEYWORDS: Mixed Martial Arts; Women; Training.
ARTES MARCIALES MIXTAS Y ENTRENAMIENTO DE CUERPOS DEPORTIVOS
FEMENINOS
RESUMEN
Nuestro objetivo es analizar el entrenamiento de cuerpos atléticos femeninos en MMA bajo la
teoría de la Industria Cultural (CI). Usamos la observación registrada en un diario de campo
y entrevistamos a 6 combatientes de dos gimnasios en Río de Janeiro / RJ. Realizamos
análisis de contenido utilizando el software QSRNvivo. Los resultados muestran que los
cuerpos de los atletas son manipulados y entrenados con precisión para convertirse en
productos consumibles.
PALABRAS CLAVES: Artes Marciales Mixtas; Mujeres; Capacitación.
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NARRATIVAS DAS MULHERES DO JUDÔ VETERANO NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO262
Gabriela C. de Souza,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ)
Renato Novaes,
CIAA/Marinha do Brasil
Silvio Telles,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ)
RESUMO
Este texto analisa as narrativas das mulheres que lutam judô na categoria veteranos no
Estado do Rio de Janeiro. Foram entrevistadas cinco mulheres da classe veteranos acerca da
adesão e permanência; transição de sênior para veteranos; e resistências e enfrentamentos.
Concluímos que suas permanências estavam atreladas a desconstrução de preconceitos de
gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Artes Marciais; Veteranos; Máster; Judô feminino
NARRATIVES OF VETERAN JUDO WOMEN IN THE STATE OF RIO DE
JANEIRO
ABSTRACT
This text analyzes the narratives of women who fight judo in the veterans category in the State
of Rio de Janeiro. Five veteran class women were interviewed about adherence and
permanence; transition from senior to veterans; and resistances and confrontations. We
concluded that their stays were linked to a deconstruction of gender prejudices.
KEYWORDS: Martial arts; Veterans; Master; Women's Judo
NARRATIVAS DE MUJERES VETERANAS JUDO EN EL ESTADO DE RIO DE
JANEIRO
RESUMEN
Este texto analiza las narrativas de las mujeres que luchan contra el judo en la categoría de
veteranas en el Estado de Río de Janeiro. Se entrevistó a cinco mujeres de la clase veterana
sobre adherencia y permanencia; transición de personas mayores a veteranos; y resistencias
y enfrentamientos. Concluimos que sus estancias estuvieron ligadas a una deconstrucción de
los prejuicios de género.
PALABRAS-CLAVES: Artes marciales; Veteranos; Maestría; Judo femenino
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O CASO DE ANNE VIRIATO NO MMA BRASILEIRO 263
Rafael Marques Garcia,
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
RESUMO
O presente texto objetiva compreender a participação da atleta trans Anne Viriato no MMA
brasileiro. Caracteriza-se como um estudo de caso, de caráter descritivo e qualitativo,
realizando uma entrevista contendo perguntas que versavam sobre a história de vida de
Anne. Percebemos que mesmo competindo entre homens, Anne sofre com artimanhas
transfóbicas que deslegitimam sua participação no esporte, fruto da competência biomédica
cis entranhada nas normas esportivas.
PALAVRAS-CHAVE: esportes; pessoas transgênero; cisnormatividade.
THE CASE OF ANNE VIRIATO IN BRAZILIAN MMA
ABSTRACT
This text aims to understand the participation of trans athlete Anne Viriato in Brazilian MMA.
It is characterized as a case study, of a descriptive and qualitative character, conducting an
interview containing questions that dealt with Anne's life history. We realized that even when
competing among men, Anne suffers from transphobic tricks that delegitimize her
participation in sport, the result of cis biomedical competence embedded in sports rules.
KEYWORDS: sports; transgender persons; cisnormativity.
EL CASO DE ANNE VIRIATO EN MMA BRASILEÑO
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo comprender la participación de la atleta trans Anne Viriato en
el MMA brasileño. Se caracteriza por ser un estudio de caso, de carácter descriptivo y
cualitativo, realizando una entrevista que contiene preguntas sobre la historia de vida de
Anne. Nos dimos cuenta de que incluso cuando compite entre hombres, Anne sufre de trucos
transfóbicos que deslegitiman su participación en el deporte, resultado de la competencia
biomédica cis incrustada en las reglas deportivas.
PALABRAS CLAVES: deporte; personas transgénero; cisnormatividad.
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O FUTEBOL “FEMININO”: UMA FERRAMENTA MERCADOLÓGICA DA
HETERONORMATIVIDADE264
Bruna Saurin Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Mariana Zuaneti Martins,
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
RESUMO
Neste, buscamos compreender como classe e gênero se interseccionam na apropriação do
futebol por meninas em um espaço privado. Essa etnografia se construiu a partir de diários
de campo das aulas e de entrevistas com oito alunas. Apontamos para a capacidade desses
espaços, ordenados pelo mercado, de superar barreiras que afastavam meninas do futebol.
Mas, estas seguem sendo interpeladas por questões de gênero marcadas pela adequação de
seus corpos a uma heteronormatividade compulsória.
PALAVRAS-CHAVE: Meninas, Futebol, Gênero
“FEMININE” SOCCER: A MARKET TOOL OF HETERONORMATIVITY
ABSTRACT
In this article, we seek to understand how class and gender intersect in the appropriation of
soccer by girls in a private space. This ethnography was constructed from field diaries of
classes and interviews with eight girls. We point to the capacity of these spaces, ordered by
the market, to overcome barriers that kept girls away from soccer. However, they continue to
be questioned by gender issues marked by the adaptation of their bodies to a compulsory
heteronormativity.
KEYWORDS: Girls, Soccer, Gender
FÚTBOL “FEMENINO”: UNA HERRAMIENTA DE MERCADO DE LA
HETERONORMATIVIDAD
RESUMEN
En esto, buscamos comprender cómo clase y género se cruzan en la apropiación del fútbol
por niñas en un espacio privado. Ésta etnografía se construyó a partir de diarios de campo y
entrevistas con ocho estudiantes. Señalamos la capacidad de estos espacios, ordenados por el
mercado, de superar las barreras que alejaban a las niñas del fútbol. Sin embargo, éstas
continúan siendo desafiados por cuestiones de género marcadas por la adecuación de sus
cuerpos a una heteronormatividad obligatoria.
PALABRAS CLAVES: Niñas, Fútbol, Género
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O REMO FEMININO NOS CLUBES DE REGATAS PAULISTAS (1920 – 1930)265
Daniele Cristina Carqueijeiro de Medeiros,
Prefeitura Municipal de Campinas (PMC)
Catharina Ulian Musa,
Faculdade de Educação Física (Unicamp)
RESUMO
Esse trabalho objetiva investigar a prática de remo feminino nos clubes de regatas
paulistanos e campineiros entre 1920 e 1939. A partir de uma pesquisa histórica, foram
encontradas diferentes fontes associando remo e mulheres. Embora em pequeno número,
foram mencionadas práticas de divertimento ou competitivas. Conclui-se que, no período,
não houve uma ausência das mulheres na prática do remo, e sim uma falta de incentivo às
competições, por parte dos clubes e das federações.
PALAVRAS-CHAVE: remo; mulheres; história do esporte
WOMEN'S ROWING IN SAILING CLUBS IN THE STATE OF SAO PAULO (1920 1930)
ABSTRACT
This abstract aims to investigate the practice of women's rowing in regatta clubs in São Paulo
and Campinas between 1920 and 1939. Based on a historical research, different sources
associating rowing and women were found. Although in a small number, there were mentions
of recreational or competitive practices. The conclusion is that, in the period, there was not
an absence of rowing practice by women, but a lack of incentive to competitions, on the part
of clubs and federations.
KEYWORDS: rowing; women; sport history

EL REMO FEMENINO EN LOS CLUBES NÁUTICOS DE SÃO PAULO (1920 - 1930)
RESUMEN
Este resumen pretende investigar la práctica del remo femenino en los clubes de regatas de
São Paulo y Campinas entre 1920 y 1939. A partir de una investigación histórica, se han
encontrado diferentes fuentes que asocian el remo y la mujer. Aunque en un número
reducido, se mencionaron prácticas recreativas o competitivas. Se concluye que, en el
período, no hubo una ausencia de práctica de remo por parte de las mujeres, sino una falta
de incentivo a las competiciones, por parte de los clubes y las federaciones.
PALABRAS CLAVES: remo; mujeres; historia del deporte
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PERSPECTIVAS DA TRANSEXUALIDADE NO ESPORTE DE ALTO
RENDIMENTO: A (IN) CONFORMIDADE DO BINARISMO SOCIAL266
Laiza Maria Freitas Almeida,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Laryssa Batista Mendes de Souza,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Léo Barbosa Nepomuceno,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
RESUMO
O presente trabalho aborda a transexualidade no esporte de alto rendimento. Nascido a
partir de incômodos vividos pelas autoras com questões de gênero no esporte, o trabalho tem
como objetivo problematizar a marginalização social da mulher trans no voleibol, diante de
um contexto heteronormativo. Baseando-se em uma revisão de literatura, conclui-se sobre as
consequências do binarismo de gênero na inserção da mulher trans no esporte e a
necessidade de debater esse tema.
PALAVRAS-CHAVE: transexualidade ; esporte ; gênero
PERSPECTIVES OF TRANSSEXUALITY IN HIGH-PERFORMANCE SPORTS:
THE (IN) CONFORMITY OF SOCIAL BINARISM.
ABSTRACT
The present work deals with transsexuality in high performance sports. Born from the
inconveniences experienced by the authors of gender issues in sport, the work aims to
problematize the social marginalization of trans women in volleyball, in the face of a
heteronormative context. Based on a literature review, we conclude about the consequences
of gender binarism in the insertion of trans women in sport and the need to debate this topic.
KEYWORDS: transsexuality; sport; gender

PERSPECTIVAS DE LA TRANSEXUALIDAD EN LOS DEPORTES DE ALTO
RENDIMIENTO: LA (IN) CONFORMIDAD DEL BINARISMO SOCIAL
RESUMEN
El presente trabajo trata sobre la transexualidad en los deportes de alto rendimiento. Nacido
de los inconvenientes vividos por los autores de la problemática de género en el deporte, el
trabajo pretende problematizar la marginación social de las mujeres trans en el voleibol,
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frente a un contexto heteronormativo. A partir de una revisión de la literatura, concluimos
sobre las consecuencias del binarismo de género en la inserción de las mujeres trans en el
deporte y la necesidad de debatir este tema.
PALABRAS CLAVES: transexualidad; deporte; género
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PIERRE BOURDIEU E GÊNERO: APROXIMAÇÕES NO CAMPO ACADÊMICOCIENTÍFICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA267
Brenda Rodrigues da Costa,
UFG/FEFD/PPGEF
Ricardo Lira de Rezende Neves,
UFG/FEFD/PPGEF
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar como o campo acadêmico-científico da Educação Física
aproxima-se da teoria de Pierre Bourdieu, considerando a temática gênero entre 2016 e
2020. Trata-se de revisão sistemática da produção em periódicos da Educação Física. Os
trabalhos analisados apontam que as relações sociais, que permeiam o campo esportivo,
emergem e demarcam as desigualdades vivenciadas pelas mulheres em um espaço
majoritariamente ocupado por homens.
PALAVRAS-CHAVE: campo científico; Bourdieu; gênero.
PIERRE BOURDIEU AND GENDER: APPROXIMATIONS IN THE ACADEMICSCIENTIFIC FIELD OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The objective of this work is to analyze how the academic-scientific field of Physical
Education approximates the theory of Pierre Bourdieu, considering the theme gender
between 2016 and 2020. This is a systematic review of the production in Physical Education
journals. The analyzed works indicate that the social relations that permeate the sports field
emerge and demarcate the inequalities experienced by women in a space mostly occupied by
men.
KEYWORDS: scientific field; Bourdieu; gender.
PIERRE BOURDIEU Y EL GÉNERO: ENFOQUES EM EL ÁMBITO ACADÉMICOCIENTÍFICO DE LA EDUCÁCION FÍSICA
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar cómo el campo académico-científico de la Educación
Física se acerca a la teoría de Pierre Bourdieu, considerando el tema de género entre 2016 y
2020. Se trata de una revisión sistemática de la producción en revistas de Educación Física.
Los estudios analizados indican que las relaciones sociales que impregnan el ámbito
deportivo emergen y delimitan las desigualdades que viven las mujeres en un espacio
mayoritariamente ocupado por hombres.
PALABRAS CLAVE: campo científico; Bourdieu; género.
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PROJETO CRESCER NA ESCOLA: A TRAJETÓRIA ESPORTIVA DAS MENINAS
DE BREVES – MARAJÓ – PARÁ268
Ana Paula Siqueira da Ponte,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC - PA)
Prefeitura Municipal de Castanhal – PA
Christiane Garcia Macedo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Roberta Sousa Mélo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
O estudo analisou trajetórias de meninas num projeto social esportivo atuante no município
de Breves – Ilha do Marajó – Pará, buscando identificar as questões de gênero que marcam
sua participação. Baseado na História Oral e nos Estudos de Gênero, utilizamos 23
entrevistas e o quebra-cabeças (ou puzzle), como metodologia de análise. Os resultados
indicaram particularidades na participação das meninas no projeto, possibilitando ampliar a
discussão sobre as construções de gênero no meio esportivo.
PALAVRAS-CHAVE: trajetórias de vida; estudos de gênero; esporte.
GROW IN SCHOOL PROJECT: THE SPORTS PATH OF THE GIRLS FROM
BREVES - MARAJÓ – PARÁ.
ABSTRACT
The study analyzed the trajectory of girls in a social sports project operating in municipality
of Breves - Ilha do Marajó - Pará, seeking to identify the gender issues that mark their
participation. Based on Oral History and Gender Studies, we used 23 interviews and the
puzzle as a method of analysis. The results indicated particularities in the participation of
girls in the project, making it possible to broaden the discussion about the constructions of
gender in sports.
KEYWORDS: life trajectories; gender studies; sport.

PROYECTO CRECE EN LA ESCUELA: EL CAMINO DEPORTIVO DE LAS NIÑAS
DE BREVES - MARAJÓ – PARÁ.
RESUMEN
El estudio analizó las trayectorias de las niñas en un proyecto sociodeportivo que opera en la
ciudad de Breves - Ilha do Marajó - Pará, buscando identificar las cuestiones de género que
268
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marcan su participación. Con base en Historia Oral y Estudios de Género, utilizamos 23
entrevistas y el rompecabezas como metodología de análisis. Los resultados señalaron
particularidades en la participación de las niñas en el proyecto, lo que permitió ampliar la
discusión sobre las construcciones de género en el deporte.
PALABRAS CLAVES: trayectorias de vida; estudios de género; deporte.
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PROJETO “EMPODERE-SE!”: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO APORTE À
LEGITIMAÇÃO DO DISCURSO FEMINISTA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 269
Jéssica Urrutia Pereira,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Evelyn Vitória Marins Machado,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Eliane Regina Crestani Tortola,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Esse estudo objetiva apresentar uma análise de discursos a partir de uma ação virtual.
Buscando dar espaço de fala à mulher como forma de empoderamento, abordando questões
das relações de poder produtoras de desigualdade e opressão em uma sociedade machista,
que interdita o discurso das mulheres. Pautadas nos estudos discursivos foucaultianos, notase a emergência de enunciados empoderadores. Evidenciando a necessidade de espaços que
possibilitem uma ordem discursiva positiva para as mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento feminino; Extensão universitária; Discurso.
PROJECT "EMPOWER YOURSELF!": UNIVERSITY EXTENSION AS A
CONTRIBUTION TO THE LEGITIMACY OF THE FEMINIST DISCOURSE ON
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to present a discourse analysis from a virtual action. Seeking to give space
for women's speech as a form of empowerment, addressing issues about the power relations
that produce inequality and oppression in a sexist society, which prevents and interdicts the
discourse of women. Based on Foucauldian discursive studies, the emergence of empowering
enunciates was noted. The need for spaces that enable a positive discursive order for women
is evident.
KEYWORDS: Women's empowerment; University extension; Discouse

PROYECTO “¡EMPODERATE!”: LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COMO
APORTE A LA LEGITIMACIÓN DEL DISCURSO FEMINISTA EN EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN
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Este estudio tiene como objetivo presentar un análisis de los discursos a partir de una acción
virtual. Buscando dar espacio a la palabra de las mujeres como forma de empoderamiento,
abordando temas sobre las relaciones de poder que producen la desigualdad y la opresión en
una sociedad sexista, que impide e interdice el discurso de las mujeres. Basándose en los
estudios discursivos foucaultianos, se observó la aparición de enunciados de
empoderamiento. Es evidente la necesidad de espacios que permitan un orden discursivo
positivo para las mujeres.
PALABRAS CLAVE: Empoderamiento femenino; Extensión universitaria; Discurso
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QUESTÕES DE GÊNERO NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A
DOCÊNCIA MASCULINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 270
Matheus Furtado Matos,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Rodrigo Lema Del Rio Martins,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
Analisa as questões de gênero que perpassam a formação de professores homens de
Educação Física que atuam na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa descritivointerpretativa, na qual dialogamos com 11 docentes. Os dados indicam a necessidade de
avançarmos nessa discussão no âmbito da formação inicial e continuada, como forma de
superar a ideia de Educação Infantil como espaço-tempo do cuidar assistencial e de
fortalecer a participação da Educação Física nessa etapa.
PALAVRAS-CHAVE: gênero; educação física; educação infantil
GENDER ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION TRAINING AND MALE
TEACHING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ABSTRACT
Analyze of the gender issues that run through the training of male teachers of Physical
Education who work in Early Childhood Education. This is a descriptive-interpretative
research, where we dialogued with 11 teachers. The data indicate the need to advance this
discussion within the initial and continuing education, as a way to overcome the idea of Early
Childhood Education as a space-time of care assistance and to fortify the participation of
Physical Education in this stage.
KEYWORDS: gender; physical education; childhood education.
CUESTIONES DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y
LA ENSEÑANZA MASCULINA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
RESUMEN
Analiza cuestiones de género que impregnan la formación de los profesores de Educación
Física varones que trabajan en la Educación Infantil. Se trata de una investigación
descriptiva-interpretativa, donde dialogamos con 11 profesores. Los datos indican la
necesidad de avanzar en esta discusión dentro de la educación inicial y continua, en una
forma de superar la idea de la Educación Infantil como un espacio-tiempo para el cuidado y
fortalecer la participación de la Educación Física en esta etapa.
PALABRAS CLAVES: género; educación física; educación infantil.
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RELATOS DA COMISSÃO PAULISTA DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS TRANS* NOS EVENTOS
UNIVERSITÁRIOS271
Harian Pires Braga,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Agnes Lemos,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
André Ramos Rocha e Silva,
Federação Universitária Paulista de Esporte (FUPE)
Beatriz Braidoti,
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Nathália Mayume Fukase,
Universidade Estadual Paulista (USP)
Alexandre Slowetzky Amaro,
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
RESUMO
Este trabalho relata ações trabalhos da Comissão Paulista de Estudos para Participação de
Atletas Trans*. Nas discussão e nos estudo da Comissão, dialogou-se com o movimento de
inclusão no esporte, de corpos não binários. Entre as discussões apresentadas , destaca-se a
importância de debater o esporte universitário para além da lógica do alto rendimento, de
permitir a participação ativa de outros personagens sociais e de questionar visões marcadas
por preconceitos de gênero. A Comissão apresentou proposta de ampliar as discussões para
nível nacional, legitimar a autodeclararão e manter a mobilização para debater os
desdobramentos das medidas inclusivas.
PALAVRAS-CHAVE: Atletas trans*; Inclusão; Esporte universitário
REPORTS FROM THE PAULISTA STUDY COMMITTEE FOR THE
PARTICIPATION OF TRANS* ATHLETES IN THE EVENTS
COLLEGE STUDENTS
ABSTRACT
This paper reports the actions of the São Paulo Studies Commission for the Participation of
Trans* Athletes. In the discussion and study of the Commission, there was a dialogue with the
movement of inclusion in sport, of non-binary bodies. Among the discussions presented, there
is the importance of debating university sports beyond the logic of high performance,
allowing the active participation of other social characters and questioning views marked by
gender bias. The Commission presented a proposal to expand the discussions to the national
level, legitimize the self-declaration and maintain the mobilization to debate the
consequences of the inclusive measures.
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INFORMES DEL COMITÉ DE ESTUDIO PAULISTA PARA LA PARTICIPACIÓN
DE ATLETAS TRANS * EN LOS EVENTOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
RESUMEN
Este trabajo informa las acciones de la Comisión de Estudios de São Paulo para la
Participación de Atletas Trans *. En la discusión y estudio de la Comisión, hubo un diálogo
con el movimiento de inclusión en el deporte, de organismos no binarios. Entre las
discusiones presentadas, se destaca la importancia de debatir el deporte universitario más
allá de la lógica del alto rendimiento, permitiendo la participación activa de otros personajes
sociales y cuestionando visiones marcadas por sesgos de género. La Comisión presentó una
propuesta para ampliar las discusiones a nivel nacional, legitimar la autodeclaración y
mantener la movilización para debatir las consecuencias de las medidas inclusivas.
PALABRAS CLAVES: Atletas trans *; Inclusión; deporte universitario
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RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA: CARACTERÍSTICAS DA PARTICIPAÇÃO DAS
MULHERES NA CORRIDA DE AVENTURA272
Fabiana Duarte e Silva,
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)
Bruna Silveira Chaves
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Ludmila Mourão
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
RESUMO
Este artigo investigou a trajetória esportiva da equipe de corrida de aventura (CA) Atenah,
formada exclusivamente por mulheres. A CA é uma competição multiesportiva, sem paradas
e de longa duração. A pesquisa consistiu em entrevista semiestruturada. Além das
adversidades inerentes do próprio esporte de aventura, as atletas passaram por desafios de
gênero pelo fato de formarem uma equipe só de mulheres. Ainda assim tiveram uma carreira
de sucesso, a qual pode estar relacionada à resiliência.
PALAVRAS-CHAVE: Esportes; Mulheres; Estudos de Gênero; Resiliência.
RESISTANCE AND RESILIENCE: CHARACTERISTICS OF WOMEN'S
PARTICIPATION IN THE ADVENTURE RACE
ABSTRACT
This article investigated the sporting trajectory of the Atenah Adventure Racing (AR) team,
made up exclusively of women. AR is a multi-sport, non-stop and long-lasting competition.
The research consisted of a semi-structured interview. In addition to the inherent adversities
of the adventure sport itself, the athletes faced gender challenges due to the fact that they
form an all-female team. Yet they had a successful career, which may be related to resilience.
KEYWORDS: Sports; Woman; Gender studies; Resilience.
RESISTENCIA Y RESILIENCIA: CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN LA CARRERA DE AVENTURA
RESUMEN
Este artículo investigó la trayectoria deportiva del equipo Atenah Carrera de Aventura (CA),
formado exclusivamente por mujeres. CA es una competición polideportiva, ininterrumpida y
duradera. La investigación consistió en una entrevista semiestructurada. Además de las
adversidades inherentes al deporte de aventura en sí, los atletas enfrentaron desafíos de
género debido al hecho de que forman un equipo exclusivamente femenino. Sin embargo,
tuvieron una carrera exitosa, que puede estar relacionada con la resiliencia.
PALABRAS CLAVES: Deportes; Mujeres; Estudios de Género; Resiliencia.
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SUBVERSÕES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE ALIANÇAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA273
Vitor Hugo Marani,
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário do Araguaia (UFMT/CUA)
RESUMO
Neste texto, procurei entender as estratégias pedagógicas utilizadas para desafiar a
estabilidade de gênero e de sexualidade na educação física, por meio do ensino da dança.
Para tanto, utilizei da pesquisa narrativa com docentes homossexuais e de incursões
autoetnográficas para interpretar essas ações pedagógicas. A partir da ideia de aliança, de
Judith Butler, evidencio os modos pelos quais questionamos a heteronormatividade na
educação física e ampliamos processos de reconhecimento social.
PALAVRAS-CHAVE: Heteronormatividade; Gênero; Sexualidade; Dança.
PEDAGOGICAL SUBVERSIONS AND PRODUCTION OF ALLIANCES IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this text, I sought to understand the pedagogical strategies used to challenge the stability
of gender and sexuality in physical education, through teaching dance. Therefore, I used
narrative research with homosexual teachers and autoethnographic incursions to interpret
these pedagogical actions. Based on Judith Butler's idea of alliance, I highlight the ways in
which we question heteronormativity in physical education and expand processes of social
recognition.
KEYWORDS: Heteronormativity; Gender; Sexuality; Dance.

SUBVERSIONES PEDAGÓGICAS Y PRODUCCIÓN DE ALIANZAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Traté de comprender las estrategias pedagógicas utilizadas para desafiar la estabilidad del
género y sexualidad en la educación física, mediante la enseñanza de la danza. Por tanto,
utilicé la investigación narrativa con profesores homosexuales e incursiones autoetnográficas
para interpretar estas acciones. Partiendo de la idea de alianza de Judith Butler, destaco las
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formas en las que cuestionamos la heteronormatividad en la educación física y ampliamos
procesos de reconocimiento social.
PALABRAS CLAVES: Heteronormatividad; Género; Sexualidad; Danza.
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TEM QUE TER UMA LIGA TRANS: ENUNCIAÇÕES PERFORMATIVAS SOBRE A
INCLUSÃO DE MULHERES TRANSEXUAIS ATLETAS NO VOLEIBOL274
Blena Marinho,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Leandro Teofilo de Brito,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Discute-se enunciações de treinadores de voleibol, das categorias profissional e amadora,
sobre a presença de mulheres transexuais atletas em equipes femininas. Dialogamos com
autores como Derrida, Butler e Arfuch para a produção de narrativas. Entre os resultados,
os técnicos profissionais enunciaram sentidos de não reconhecimento dessas jogadoras no
espaço do voleibol, diferentemente dos técnicos amadores, que apontaram para um ambiente
esportivo menos segregatório.
PALAVRAS-CHAVE: transgeneridade; performatividade; voleibol
YOU MUST HAVE A TRANS LEAGUE: PERFORMING STATEMENTS ABOUT
THE INCLUSION OF TRANSEXUAL WOMEN ATHLETES IN VOLLEYBALL
ABSTRACT
It discusses statements by volleyball coaches, professional and amateur categories, about the
presence of transsexual women athletes in teams of the female suit. We dialogued with
authors such as Derrida, Butler and Arfuch to produce narratives. Among the results,
professional coaches enunciated feelings of non-recognition of these players in the volleyball
space, unlike amateur coaches, who pointed to a less segregated sporting environment.
KEYWORDS: transgender; performativity; volleyball

TIENE QUE TENER UNA LIGA TRANS: ENUNCIACIONES PERFORMATIVAS
SOBRE LA INCLUSIÓN DE MUJERES ATLETAS TRANSEXUALES EN EL
VOLEIBOL
RESUMEN
Se discuten enunciaciones de entrenadores de voleibol, categorías profesionales y amateurs,
sobre la presencia de deportistas transexuales en equipos del traje femenino. Dialogamos con
autores como Derrida, Butler y Arfuch para producir narrativas. Entre los resultados, los
entrenadores profesionales enunciaron sentimientos de no reconocimiento de estos jugadores

274

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
458

en el espacio del voleibol, a diferencia de los entrenadores amateurs, que apuntaron a un
entorno deportivo menos segregado.
PALABRAS CLAVES: transgénero; performatividad; vóleibol
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UMA REVISÃO DE ESCOPO SOBRE PRÁTICAS CORPORAIS E POPULAÇÃO
LGBTI+275 276
Maria Clara Elias Polo,
Universidade de São Paulo (USP)
Giselle Helena Tavares,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
Este estudo objetivou mapear as produções científicas sobre práticas corporais e população
LGBTI+ no Brasil. As bases de dados utilizadas foram: SCIELO, LILACS, SPORTDiscus e
Scopus.Quatorze estudos foram incluídos. A maioria das revistas em que os manuscritos
foram publicados são da Educação Física (EF). O campo do conhecimento com maior aporte
teórico voltado ao tema é o campo da EF Escolar. Pode-se concluir que poucos estudos
foram encontrados com os descritores utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais; LGBT; Educação Física
A SCOPING REVIEW OF BODILY PRACTICES AND LGBTI+ POPULATION
ABSTRACT
This study aimed to map the scientific productions on bodily practices and LGBTI+
population in Brazil. The databases used were: SCIELO, LILACS, SPORTDiscus and Scopus.
Fourteen studies were included. Most of the journals in which the manuscripts were
published work on the production of knowledge in Physical Education (PE). The field of
knowledge with the greatest theoretical contribution to the topic, is scholar PE area. One
may concluded that few studies were found with the descriptors used.
KEYWORDS: Bodily Practices; LGBT; Physical Education

UNA REVISIÓN DE ALCANCE SOBRE PRACTICAS CORPORALES Y
POBLACIÓN LGBTI+
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo mapear producciones científicas sobre prácticas corporales y
población LGBTI+ en Brasil. Las bases de datos utilizadas fueron: SCIELO, LILACS,
SPORTDiscus y Scopus. Se incluyeron catorce estudios. La mayoría de las revistas en las que
275
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se publicaron los manuscritos son de Educación Física (EF). El campo de conocimiento con
mayor enfoque teórico sobre el tema es el campo de EF Escolar. Se concluye que se
encontraron pocos estudios con los descriptores utilizados.
PALABRAS CLAVES: Practicas corporales; LGBT; Educación Física
.
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A CIDADANIA RECLAMADA NAS MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS DA CAPOEIRA
COM CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO SOCIAL 277
Luiza Fraga Tostes,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Fabio Luiz Loureiro,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
André da Silva Mello,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Analisa uma experiência pedagógica mediada pela capoeira com 10 crianças em situação de
acolhimento social, atendidas pela Casa Lar “Instituto Vida”, localizada em Serra/ES. Por
meio de práticas pedagógicas que reconheceram e valorizaram as agências das crianças e as
suas produções culturais, avaliamos que a experiência analisada favoreceu o
desenvolvimento da cidadania reclamada de seus participantes.
PALAVRAS-CHAVE: criança 1; capoeira 2; Cidadania reclamada 3.
CLAIMED ENFRANCHISEMENT IN THE PEDAGOGICAL MEDIATIONS OF
CAPOEIRA WITH CHILDREN IN SOCIAL WELFARE
ABSTRACT
It analyzes a pedagogical experience mediated by capoeira with 10 children in a situation of
social care, assisted by Casa Lar “Instituto Vida”, located in Serra/ES. Through pedagogical
practices that recognized and valued children's agencies and their cultural productions, we
evaluated that the experience favored the development of the citizenship demanded by its
participants.
KEYWORDS: children's 1; capoeira 2; claimed enfranchisement3.
LA CIUDADANÍA RECLAMADA EN LAS MEDIACIONES PEDAGÓGICAS DE LA
CAPOEIRA CON NIÑOS EN ACOGIMIENTO SOCIAL
RESUMEN
Análisis de una experiencia pedagógica mediada por la capoeira con 10 niños en situación
de acogimiento social, atendidos por la Casa Lar “Instituto Vida”, localizada en Serra/ES.
Por medio de prácticas pedagógicas que reconocieron y valorizaron las agencias de los
niños y sus producciones culturales, avaliamos que la experiencia analizada favoreció el
desenvolvimiento
de
la
ciudadanía
reclamada
de
sus
participantes.
PALABRAS CLAVE: niños 1; capoeira 2; ciudadanía reclamada3.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PIBID278
Gabriela Alves de Oliveira,
Instituto Federal Sudeste de MG, Campus Barbacena (IFSUDESTEMG)
Scheila Espindola Antunes,
Instituto Federal Sudeste de MG, Campus Barbacena (IFSUDESTEMG)
RESUMO
Este texto tem por objetivo relatar experiências de práticas pedagógicas observadas e
vivenciadas durante as ações do subprojeto de Educação Física do PIBID em duas escolas
da rede pública na cidade de Barbacena/MG, as quais possuíam alunos com necessidades
educacionais especiais. Por meio de observação sistematizada identificamos que o trabalho
em grupo é uma eficaz metodologia a ser empregada na inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais, respeitando suas individualidades.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; educação física; PIBID.
THE INCLUSION OF SPECIAL STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This text aims to report experiences of pedagogical practices observed and experienced
during the actions of the Physical Education subproject of PIBID in two public schools in the
city of Barbacena/MG, which had students with special educational needs. Through
systematic observation, we identified that group work is an effective methodology to be used
in the inclusion of students with special educational needs, respecting their individuality.
KEYWORDS: physical education; inclusion; PIBID.
LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES ESPECIALES EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo reportar experiencias de prácticas pedagógicas observadas y
vividas durante las acciones del Educación Física del PIBID en dos escuelas públicas de la
ciudad de Barbacena/MG, que contaban con alumnos con necesidades educativas especiales.
Através de la observación sistemática, identificamos que el trabajo en grupo es una
metodología eficaz para ser utilizada en la inclusión de estudiantes con necesidades
educativas especiales, respetando su individualidad.
PALABRAS CLAVES: educación física; inclusión; PIBID.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM
CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO279
Luísa Helmer Trindade,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Raquel Firmino Magalhães Barbosa,
Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Bela Vista (IFMT)
André da Silva Mello,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Discute o trabalho da Educação Física com crianças em tratamento oncológico. Trata-se de
uma Pesquisa-Ação Colaborativa, com crianças entre 4 e 16 anos. Os dados produzidos
foram sistematizados em três categorias: brincar planejado em conjunto; tempo do brincar; e
agências infantis no brincar. Aponta para a construção coletiva no planejamento e o
reconhecimento das crianças como agentes de si e produtoras de cultura, dando visibilidade
ao que é criado e ressignificado por elas.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho pedagógico; crianças com câncer; educação física.
THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL WORK IN PHYSICAL EDUCATION
WITH CHILDREN IN ONCOLOGICAL TREATMENT
ABSTRACT
Discusses the work of Physical Education with children undergoing cancer treatment. This is
a Collaborative Action Research with children between 4 and 16 years old. The data
produced were systematized into three categories: Playing planned together; Play time;
Children's agencies in play. It points to the collective construction in the planning and
recognition of children as agents of themselves and producers of culture, giving visibility to
what is created and given new meaning by them.
KEYWORDS: pedagogical organization; children with cancer; physical education.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA
CON NIÑOS EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
RESUMEN
Analiza el trabajo de la Educación Física con los niños en tratamiento contra el cáncer. Es
una Investigación Acción Colaborativa con niños de entre 4 y 16 años. Los datos se
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sistematizaron en tres categorías: juego planeado en conjunto; Tiempo de juego; Agencias
infantiles en juego. Apunta a la construcción colectiva en la planificación y reconocimiento
de los niños como agentes de sí mismos y productores de cultura, visibilizando lo creado y
dotado de un nuevo significado.
PALABRAS CLAVE: organización pedagógica; niños con cáncer; educación física.
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AÇÕES PEDAGÓGICAS NA ORIENTAÇÃO DOS FAMILIARES PARA ATUAR NA
MEDIAÇÃO DA BRINCADEIRA DAS CRIANÇAS COM AUTISMO NA
PANDEMIA280
Prof. Dr. José Francisco Chicon,
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Profa. Ms. Flaviane Lopes Siqueira Salles,
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Profa. Ms. Fabiana Zanol Araújo,
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Profa. Gabriela de Vilhena Muraca,
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Profa. Dr. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá,
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
RESUMO
Objetiva analisar as ações pedagógicas organizadas pela equipe de trabalho do Laefa no
modelo Earte, para orientar os familiares na mediação da brincadeira das crianças com
autismo em casa. Os sujeitos foco são 20 familiares e seus/suas filhos/as com
deficiência/autismo (com idades entre 3-6 anos). A análise indica que o investimento na
orientação das famílias, promove mudanças significativas, tornando o brincar em casa um
movimento potente e dinâmico para o desenvolvimento infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Família; Brincadeira.
PEDAGOGICAL ACTIONS IN ORIENTATION OF FAMILY MEMBERS TO
MEDIATE THE PLAY OF CHILDREN WITH AUTISM IN THE PANDEMIC
ABSTRACT
It aims to analyze the pedagogical actions organized by Laefa's work team in the Earte
model, to guide family members in mediating the play of children with autism at home. The
focus subjects are 20 family members and their children with disabilities/autism (aged 3-6
years). The analysis indicates that investment in family guidance promotes significant
changes, making playing at home a powerful and dynamic movement for child development.
KEYWORDS: Autism; Family; Joke.
ACCIONES PEDAGÓGICAS EN ORIENTACIÓN DE FAMILIARES PARA
MEDIAR EL JUEGO DE NIÑOS CON AUTISMO EN LA PANDEMIA
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las acciones pedagógicas organizadas por el equipo de trabajo
de Laefa en el modelo Earte, para orientar a los familiares en la mediación del juego de los
niños con autismo en el hogar. Los sujetos de enfoque son 20 miembros de la familia y sus
280
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hijos con discapacidades / autismo (de 3 a 6 años). El análisis indica que la inversión en la
orientación familiar promueve cambios significativos, haciendo del juego en casa un
movimiento poderoso y dinámico para el desarrollo infantil.
PALABRAS CLAVES: autismo; familia, jugar
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AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM AUTISMO NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA281
Gabriel Vighini Garozzi,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
José Francisco Chicon,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Constitui-se em um estudo de caso do tipo etnográfico que objetiva identificar as ações
pedagógicas realizadas pela professora de Educação Física para promover a participação
do aluno com autismo nas aulas. Revela que a partir da construção de um planejamento mais
sensível aos interesses do educando, com crença nas suas possibilidades de aprender, parece
que, aos poucos, ele foi descobrindo na aula sentido para seus desejos e se interessando mais
efetivamente pelas atividades realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Ações pedagógicas; Autismo; Educação Física
PEDAGOGICAL ACTIONS FOR THE INCLUSION OF CHILDREN WITH AUTISM
IN PHYSICAL EDUCANTION CLASSES
ABSTRACT
It is an ethnographic case study that aims to identify the pedagogical actions performed by
the Physical Education teacher to promote the participation of students with autism in
classes. It reveals that from the construction of a more sensitive planning to the interests of
the student, with belief in his possibilities of learning, little by little he was discovering in the
classroom the sense of his desires and becoming more effectively interested in the activities
carried out.
KEYWORDS: Pedagogical actions; Autism; Physical Education.

ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON AUTISMO EN
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Se trata de un estudio de caso etnográfico que tiene como objetivo identificar las acciones
pedagógicas que realiza el docente de Educación Física para promover la participación de lo
estudiante con autismo en las clases. Revela que a partir de la construcción de una
planificación más sensible a los intereses del alumno, con fe en sus posibilidades de
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aprendizaje, poco a poco, fue descubriendo en el sentido de sus deseos e interesándose más
eficazmente por las actividades realizadas.
PALABRAS CLAVES: Acciones pedagógicas; Autismo; Educación Física.
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ATENDIMENTO A UMA PESSOA COM TEA NO REGIME REMOTO 282
Guilherme de Oliveira Santos Silva,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Gabriela Raissa da Silva Soares,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Matheus Melo Preisser,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Mylena Tabelini,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Júlia Rabelo de Souza,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
RESUMO
Este trabalho objetiva documentar a trajetória de extensionistas do Projeto Qualidade de
Vida Para Todos (PQVT) e sobre os desafios ao atender uma beneficiária com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) em ambiente virtual e sobre as estratégias construídas para garantir
o sucesso dos atendimentos. Investigações na literatura e diálogos entre profissionais
culminaram na criação de um roteiro de atendimento, onde essa equipe multidisciplinar
construiu caminhos que garantiram melhores respostas da beneficiária.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista (TEA); regime remoto; atendimento
online
ACTIVITIES FOR AN AUTISTIC PERSON IN A VIRTUAL ENVIROMENT
ABSTRACT
This work aims to document the experience that Qualidade de Vida Para Todos project
(PQVT) extensionists had, while assisting a beneficiary with Autism Spectrum Disorder
(ASD) in a virtual environment, so as the strategies built to ensure the attentands sucess.
Literature investigations and dialogues between professionals envolved on the process
culminated in the creation of a service script, where a multidisciplinary team built paths that
ensured better responses from the beneficiary.
KEYWORDS: Autism Spectrum Disorder (ASD); virtual environment; virtual attendance

ATENDIMIENTO A UNA PERSONA AUTISTA EN UN ENTORNO VIRTUAL
RESUMEN
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Este trabajo tiene como objetivo documentar la experiencia que tuvieron los extencionistas
del proyecto Qualidade de Vida para Todos (PQVT) y sobre los desafíos de atender a un
beneficiario con trastorno del espectro autista (TEA) en un entorno virtual, así como las
estrategias creadas para garantizar el éxito de los servicios. Las investigaciones de la
literatura y los diálogos entre profesionales culminaron en la creación de un guión de
servicio, donde un equipo multidisciplinario construyó caminos que aseguraron mejores
respuestas por parte del beneficiario.
PALABRAS CLAVES: Transtorno del Spectro Autista (TEA); entorno virtual, atendimiento
virtual
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CAPOEIRA, GRIÔ, CIRANDA E MACULELÊ NO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO283
Renata de Oliveira Carvalho,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)
Luciana Monteiro de Campos,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)
Miguel Juliano Belo Perzyvitoski,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)
RESUMO
Este estudo discute como o ensino da cultura afro-brasileira na escola se constitui em frentes
de educação antirracista no IFMT por meio de oficinas, projetos e nas aulas de educação
física e geografia. Dentre os conhecimentos difundidos, destacamos o acesso a
conhecimentos contra-hegemônicos e a sistematização dos aspectos simbólicos das práticas
corporais afro-brasileiras. Concluímos que a educação necessita ultrapassar a mera citação
das contribuições do negro na sociedade partindo para um projeto político pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: Educação antirracista; Cultura afro-brasileira; Escola.
CAPOEIRA, GRIÔ, CIRANDA AND MACULELÊ AT THE FEDERAL INSTITUTE
OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATO GROSSO
ABSTRACT
This study discusses how the teaching of Afro-Brazilian culture at school constitutes fronts for
anti-racist education at IFMT through workshops, projects and physical education and
geography classes. Among the widespread knowledge, we highlight the access to counterhegemonic knowledge and the systematization of the symbolic aspects of Afro-Brazilian
bodily practices. We conclude that education requires going beyond the mere citation of the
contributions of black people in society, starting with a political pedagogical project.
KEYWORDS: Anti-racist education; Afro-Brazilian culture; School.

CAPOEIRA, GRIÔ, CIRANDA Y MACULELÊ EN EL INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATO GROSSO
RESUMEN
Este estudio discute cómo la enseñanza de la cultura afrobrasileña en la escuela constituye
frentes para la educación antirracista en el IFMT a través de talleres, proyectos y clases de
educación física y geografía. Entre los conocimientos difundidos, destacamos el acceso al
conocimiento contrahegemónico y la sistematización de los aspectos simbólicos de las
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prácticas corporales afrobrasileñas. Concluimos que la educación requiere ir más allá de la
mera cita de los aportes de los negros en la sociedad, partiendo de un proyecto político
pedagógico.
PALABRAS CLAVE: Educación antirracista; Cultura afrobrasileña; Colegio.
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CONVERGINDO A JUSTIÇA SOCIAL E O ESPORTE: RELATO DE
EXPERIÊNICIA NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA284
Francisco Pereira Sá Neto,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Felipe Néo dos Santos,
Rede Pública de Ensino Municipal de Fortaleza/ EM José Bonifácio de Sousa/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Lyvia Rafhaela Uchoa Moraes,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Daniella dos Santos Palhano,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Alana Raquel Souza da Cunha,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
Paulo Victor Carvalho Maia,
Universidade Federal do Ceará/ Instituto de Educação Física e Esportes/ Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID/UFC/Capes
RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência, com o objetivo de compartilhar
incidentes críticos identificados nas narrativas de um professor supervisor e bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao curso de
Licenciatura Educação Física Universidade Federal do Ceará (UFC), abordando a justiça
social atrelada ao esporte em aulas de educação física escolar de turmas do 9° ano do ensino
fundamental de uma escola no município de Fortaleza/CE.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; justiça social; esporte.
CONVERGING SOCIAL JUSTICE AND SPORT: REPORTING FROM AN
EXPERIENCE IN THE INSTITUTIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM FOR
INITIATION TO TEACHING
ABSTRACT
This work consists of an experience report, with the purpose of sharing the narratives from
one school teacher and five fellow student-teachers at the Institutional Scholarship Program
for Initiation to Teaching (PIBID), linked to the Physical Education Teacher Education
course at the Federal University of Ceará (UFC), nearing social justice and its connections
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to sports in elementary school physical education classes with 9 th graders from a public
school in Fortaleza, the capital city of Ceará.
KEYWORDS: school physical education; social justice; sport.

CONVERGENCIA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DEPORTE: INFORME DE LA
EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIACIÓN A LA
DOCENCIA
RESUMEN
Este trabajo es un informe de experiencia, con el objetivo de compartir las narrativas de un
profesor mentor y cinco becarios del Programa Institucional de Becas de Iniciación a la
Docencia (PIBID), vinculado a la Universidad Federal del Ceará (UFC), con estudiantes del
curso de Licenciatura en Educación Física y con el enfoque de justicia social vinculada al
deporte en las clases de educación física de 9º grado de educación primaria de una escuela
pública de la ciudad de Fortaleza/CE.
PALABRAS CLAVES: educación física escolar; justicia social; deporte.
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DANÇA INCLUSIVA: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL285
Dayane da Silva Oliveira,
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Paulo Roberto Veloso Ventura,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
RESUMO
Esta pesquisa analisou o currículo de cursos de educação física e dança das cincos regiões
geopolíticas brasileiras com objetivo de analisar em que medida os cursos de graduação
dessas áreas subsidiam o processo de inclusão de pessoas com deficiência, tendo a dança
como instrumento. Utilizamos o método crítico-dialético, com análise quanti-qualitativa dos
dados empíricos arrancados dos PPCs, cujos pressupostos revelam a dança inclusiva como
componente indispensável em algumas IES, porém escasso na realidade de outras.
PALAVRAS-CHAVE: projeto pedagógico; dança inclusiva; formação profissional.
INCLUSIVE DANCE: CURRICULUM AND PROFESSIONAL GRADUATION
ABSTRACT
The article analyzed the curriculum of physical education and dance courses in the five
Brazilian geopolitical regions, aimed at examining the extent to which the graduation courses
of these areas subsidize the process of inclusion of people with disabilities. The research
method was critical-dialectic, with quantitative-qualitative analysis of empirical data from
Educational Course Projects, as their premise present inclusive dance as a paramount
component of some Higher Education Institutions but scarce in the reality of others.
KEYWORDS: pedagogical project; inclusive dance; vocational training.

DANZA INCLUSIVA: CURRÍCULO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
RESUMEN
El artículo analizó el currículo de cursos de educación física y danza en las cinco regiones
geopolíticas brasileñas, destinado a examinar la medida en que los cursos de graduación de
estas áreas subvencionan el proceso de inclusión de personas con discapacidades. El método
de investigación fue la dialéctica crítica, con un análisis cuantitativo-cualitativo de los datos
empíricos de los Proyectos de Curso Educativo, ya que su premisa revela la danza como un
componente primordial de algunas Instituciones de Educación Superior, pero escaso en la
realidad de otros.
PALABRAS CLAVES: proyecto pedagógico; danza inclusiva; formación profesional.
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DEFICIÊNCIA VISUAL: VIVÊNCIAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR E NO ESPORTE NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO286
Marcos Vinícius Guimarães de Paula,
Universidade de Brasília (UnB) e Secretaria Municipal de Educação de Anápolis-GO
(SEMED)
RESUMO
Este texto tem como objetivo discutir, ainda que brevemente, a respeito da inclusão de
crianças com deficiência visual na Educação Física Escolar e no esporte escolar. Consiste
em um estudo descritivo, sendo um relato de experiência. Dessa forma, são compartilhadas
experiências pedagógicas inclusivas com dois educandos com deficiência visual, de uma
escola da rede municipal de ensino da cidade de Anápolis, estado de Goiás, por meio da
vivência de algumas práticas corporais de aventura, de jogos eletrônicos e da corrida de rua,
em um projeto de atletismo escolar. Destaca-se que foram oportunizadas novas experiências
corporais e novas aprendizagens, colaborando para ampliar o acervo cultural dos estudantes
envolvidos e para fortalecer o debate da inclusão das crianças com deficiência na escola, na
Educação Física e também no esporte. O presente trabalho defende que o corpo do estudante
com deficiência não pode ser silenciado, esquecido e amordaçado, mas ao contrário, precisa
ser reconhecido e explorado, tendo as suas especificidades respeitadas. Por conseguinte,
compreende-se que é uma função política e sensível dos professores de Educação Física,
ajudar a contemplar e a valorizar a corporeidade das crianças e dos jovens com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; deficiência visual; corpo.
VISUAL IMPAIRMENT: INCLUSIVE EXPERIENCES IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS IN THE CITY OF ANÁPOLIS-GO
ABSTRACT
This text aims to discuss, though briefly, the inclusion of children with visually impaired in
the Physical Education and in the school sports. In this way, inclusive pedagogical
experiences are shared with two students with visual impairments, from a school in the
municipal education network in the city of Anápolis, state of Goiás, through the experience of
some corporeal adventure practices, electronic games and street racing, in a school athletics
project. It is noteworthy that new bodily experiences and new learning opportunities were
provided, helping to expand the cultural heritage of the students involved and to strengthen
the debate of the inclusion of children with disabilities in the school, Physical Education and
also in sports. The present work defends that the body of the student with a disability can’t be
silenced, forgotten and muzzled, but on the contrary, it needs to be recognized and explored,
having its specificities respected. Therefore, it is understood that it is a political and sensitive
function of the Physical Education teachers to help contemplating and valuing the
corporeality of children and young people with disabilities.
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KEYWORDS: inclusion; visual impairment; body.

DETERIORO VISUAL: EXPERIENCIAS INCLUSIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE ANÁPOLIS-GO
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo discutir, aunque sea brevemente, la inclusión de los niños con
discapacidad visual en la Educación Física y en los deportes escolares. Consiste en un
estudio descriptivo, siendo un relato de experiencia. De esta manera, se comparten
experiencias pedagógicas inclusivas con dos estudiantes con discapacidad visual, de una
escuela de la red educativa municipal en la ciudad de Anápolis, estado de Goiás, a través de
la vivencia de algunas prácticas de aventura corporal, juegos electrónicos y carreras. en un
proyecto de atletismo escolar. Es de destacar que se brindaron nuevas experiencias
corporales y nuevas oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a ampliar el patrimonio
cultural de los estudiantes involucrados y a fortalecer el debate sobre la inclusión de niños
con discapacidad en la escuela, la Educación Física y también en el deporte. El presente
trabajo defiende que el cuerpo del estudiante con discapacidad no puede ser silenciado,
olvidado y amordazado, sino que por el contrario, necesita ser reconocido y explorado,
respetando sus especificidades. Por tanto, se entiende que es una función política y sensible
de los docentes de Educación Física ayudar a contemplar y valorar la corporeidad de los
niños y jóvenes con discapacidad.
PALABRAS CLAVES: inclusión; discapacidad visual; cuerpo.
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DOCÊNCIA CUIDADOSA: UMA MATRIZ PARA ANALISAR OBRAS
PEDAGÓGICAS ACADÊMICAS DA/NA INCLUSÃO E DIFERENÇA287
Cláudio Marques Manradino,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar os sentidos de docência e de
cuidado, identificados em três obras de literatura acadêmica e pedagógica. Embasada na
perspectiva pós-estruturalista, a pesquisa aproxima-se dos estudos desenvolvidos por Michel
Foucault sobre o sujeito e verdade. O cuidado de si é compreendido como um conceitoferramenta para o exercício analítico. A pesquisa mostra que, nas obras pedagógicas
acadêmicas, produz-se uma docência cuidadosa.
PALAVRAS-CHAVE: Docência Cuidadosa 1; Obra Pedagógica Acadêmica 2; Cuidado de Si
3.
CAREFUL TEACHING: A MATRIX FOR ACADEMIC PEDAGOGICAL WORKS
FROM/ON INCLUSION AND DIFFERENCE
ABSTRACT
This study has as main objective: to know and analyze the meanings of teaching and care,
identified in three works of academic and pedagogical literature. Based on the poststructuralist perspective, the research is similar to the studies developed by Michel Foucault
on the subject and truth. The care of the self is understood as a concept-tool for the analytical
exercise. The instigation defended is that, in academic pedagogical works, a careful teaching
is produced.
KEYWORDS: Careful Teaching 1; Academic pedagogical work 2; The care of the self 3;
DOCENCIA CUIDADOSA: UNA MATRIZ DE TRABAJOS PEDAGÓGICOS
ACADÉMICOS DE LA/EN SOBRE INCLUSIÓN Y DIFERENCIA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo comprender y analizar los significados de la enseñanza y el
cuidado, identificados en tres trabajos de literatura académica y pedagógica. Partiendo de la
perspectiva postestructuralista, la investigación se acerca a los estudios desarrollados por
Michel Foucault sobre el sujeto y la verdad. El cuidado de sí se entiende como una
herramienta-concepto para el ejercicio analítico. La investigación muestra que, en los
trabajos pedagógicos académicos, se produce una docencia cuidadosa.
PALABRAS CLAVES: Docencia Cuidadosa 1; Trabajos Pedagógicos Académicos 2; Cuidado
de Sí 3;
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EDUCAÇÃO FÍSICA E AS CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM288
Rayssa Marise da Costa dos Santos,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Alyson de Almeida Cavalcante,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Rafael Gonçalves Cardoso,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
O objetivo do estudo foi compreender, através dos relatos dos alunos, como o fenômeno da
violência no ambiente escolar pode influenciar no processo de ensino aprendizagem nas
aulas de Educação Física na escola EEEFM Professora Palmira Gabriel no município de
Belém-PA. Seguindo as etapas metodológicas a pesquisa possibilitou perceber que os alunos
sofrem com os diversos tipos de violência, resultando em falhas no trato pedagógico docente
e no aprendizado do aluno.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física, violência, escola.
PHYSICAL EDUCATION AND THE CONSEQUENCES OF VIOLENCE IN THE
TEACHING LEARNING PROCESS
ABSTRACT
The objective of the study was to understand, through the students' reports, how the
phenomenon of violence in the school environment can influence the teaching-learning
process in Physical Education classes at the EEEFM school Professor Palmira Gabriel in the
city of Belém-PA. Following the methodological steps, the research made it possible to
perceive that students suffer from different types of violence, resulting in failures in the
teaching pedagogical treatment and in student learning.
KEYWORDS: physical education; violence; school.

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comprender, a través de los informes de los estudiantes, cómo el
fenómeno de la violencia en el ámbito escolar puede influir en el proceso de enseñanzaaprendizaje en las clases de Educación Física del colegio EEEFM Professora Palmira
Gabriel de la ciudad de Belém-PA. Siguiendo los pasos metodológicos, la investigación
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permitió percibir que los estudiantes sufren diferentes tipos de violencia, resultando en fallas
en el tratamiento pedagógico de la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: educación física, violencia, escuela.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E DECOLONIALIDADE: ENCONTRANDO BRECHAS
DECOLONIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS PARA A DIFERENÇA289
Rita de Cassia de Oliveira e Silva,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Discutem-se os dados advindos do questionário direcionado a professores/as de Educação
Física acerca das temáticas ligadas a diferença cultural para traçar os primeiros passos de
um projeto de extensão oferecido por uma universidade federal. Foi encontrada “raça” como
a temática mais abordada pelos respondentes em suas aulas. A partir destes dados foram
criadas conjuntamente por licenciandos/as e professores/as, estratégias decoloniais para o
desenvolvimento da temática na Educação Básica.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; brechas decoloniais; extensão universitária.
PHYSICAL EDUCATION AND DECOLONIALITY: FINDING DECOLONIAL
BREACHES IN TEACHER TRAINING FOR DIFFERENCE
ABSTRACT
Discuss from the questionnaire directed to Physical Education teachers are discussed about
themes related to cultural difference in order to trace the first steps of an extension project
offered by a federal university. “Race” was found to be the topic most addressed by
respondents in their classes. From these data, decolonial strategies for the development of the
subject in Basic Education were created jointly by undergraduates and teachers.
KEYWORDS: teacher training; decolonial breaches; university Extension.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DECOLONIALIDAD: ENCONTRAR GRIETAS
DECOLONIALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA
DIFERENCIA
RESUMEN
Los datos del cuestionario dirigido a profesores de Educación Física se discuten sobre temas
relacionados con la diferencia cultural con el fin de trazar los primeros pasos de un proyecto
de extensión ofrecido por una universidad federal. Se descubrió que la “raza” era el tema
más abordado por los encuestados en sus clases. A partir de estos datos, las estrategias
descoloniales para el desarrollo de la asignatura en Educación Básica fueron elaboradas de
manera conjunta por estudiantes y docentes.
PALABRAS CLAVES: formación de professores; grietas decoloniales; extensión
Universitaria
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ENTRELAÇAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA290
Fabyana Soares de Oliveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Sára Maria Pinheiro Peixoto
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João Paulo Vicente da Silva,
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RESUMO
Com o objetivo de apresentar uma formação continuada na perspectiva da inclusão de
alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, adotamos uma abordagem qualitativa
e descritiva, com base na prática da pesquisa-ação colaborativa, que envolveu professores de
Educação Física e um coordenador. Os encontros formativos possibilitaram desconstruir
paradigmas sobre a pessoa com deficiência, viabilizando a reflexão sobre o fazer pedagógico
e a prática inclusiva nas aulas de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; educação física; inclusão.
INTERLACING THE CONTINUING TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN FRONT OF THE INCLUSION OF STUDENTS WITH
DISABILITIES
ABSTRACT
To present continuing education in the perspective of including students with disabilities in
Physical Education classes, a qualitative and descriptive approach was adopted, based on the
practice of collaborative action research, which involved Physical Education teachers and a
coordinator. The formative meetings made it possible to deconstruct paradigms about people
with disabilities, allowing reflection on pedagogical practice and inclusive practice in
Physical Education classes.
KEYWORDS: continuing education; physical education; inclusion.

INTERLINAR LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA FRENTE A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
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Con el fin de presentar la educación continua en la perspectiva de incluir a estudiantes con
discapacidad en las clases de Educación Física, se adoptó un enfoque cualitativo y
descriptivo, basado en la práctica de la investigación acción colaborativa, que involucró a
docentes de Educación Física y un coordinador. Los encuentros formativos permitieron
deconstruir paradigmas sobre la persona con discapacidad, posibilitando la reflexión sobre
la práctica pedagógica y la práctica inclusiva en las clases de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: educación contínua; educación física; inclusión.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DE
AÇÕES INCLUSIVAS291
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Faculdade Piaget Suzano
Fabiana Stival Morgado,
Universidade São Judas (Mestranda) / Prefeitura Municipal de Santo André
Graciele Massoli Rodrigues,
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RESUMO
O processo formativo é essencial para que professores de Educação Física se sintam seguros
ao atuar em contexto inclusivo. Explicitamos uma ação formativa com o objetivo de refletir
sobre o papel do esporte na sensibilização de estudantes de Educação Física para o trabalho
com pessoas com deficiência. Foram participantes trinta estudantes do sexto semestre dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Vivenciar a ação formativa foi a
tônica para que os futuros professores possam participar do movimento inclusivo e inovar as
práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional; Educação Física inclusiva; Esporte adaptado;
Estratégias de Ensino.
PROFESSIONAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF
INCLUSIVE ACTIONS
ABSTRACT
The training process is essential for Physical Education teachers to feel safe when working in
an inclusive context. We explain a formative action with the aim of reflecting on the role of
sport in sensitizing Physical Education students to work with people with disabilities. Thirty
students from the sixth semester of the Bachelor and Physical Education courses took part.
Experiencing the training action was the key for future teachers to be able to participate in
the inclusive movement and innovate their pedagogical practices.
KEYWORDS: Professional training; Inclusive Physical Education; Adapted sport; Teaching
Strategies.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO
DE ACCIONES INCLUSIVAS
RESUMEN
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El proceso de formación es fundamental para que los profesores de Educación Física se
sientan seguros cuando trabajan en un contexto inclusivo. Explicamos una acción formativa
con el objetivo de reflexionar sobre el papel del deporte en la sensibilización de los
estudiantes de Educación Física sobre el trabajo con personas con discapacidad.
Participaron treinta alumnos del sexto semestre de lo curso de Educación Física. Vivir la
acción formativa fue clave para que los futuros docentes pudieran participar en el
movimiento inclusivo e innovar sus prácticas pedagógicas.
PALABRAS CLAVES: Formación profesional; Educación Física Inclusiva; Deporte
adaptado; Estrategías de enseñanza.
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FORMAÇÃO DOCENTE E INCLUSÃO: REFLEXÕES SOBRE CINCO
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS292
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RESUMO
Esse resumo tem como objetivo analisar as ementas das disciplinas obrigatórias dos cursos
de licenciatura em Educação Física de 5 Universidades Federais, considerando quatro
categorias: Políticas, Legislações e Direitos, Fundamentos e Técnicas, Diversificação de
Conteúdos e Deficiências. Concluímos que há caminhos para se trabalhar a perspectiva
inclusiva no campo do ensino, inclusive nas disciplinas que não abordam a inclusão
diretamente.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; formação docente; Educação Física.
TEACHER EDUCATION AND INCLUSION: REFLECTIONS ABOUT FIVE
BRAZILIAN UNIVERSITIES
ABSTRACT
This abstract aims to analyze the syllabuses of the compulsory subjects of the degree courses
in Physical Education of 5 Federal Universities, considering four categories: Politics,
Legislation and Rights, Fundamentals and Techniques, Content Diversification and
Disabilities. We conclude that there are ways to work the inclusive perspective in the teaching
field including in subjects that do not directly address inclusion.
KEYWORDS: Inclusion; Teacher Education; Physical Education;
FORMACIÓN DOCENTE E INCLUSIÓN: REFLEXIONES SOBRE CINCO
UNIVERSIDADES BRASILEÑAS
RESUMEN
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Este resumen tiene como objetivo analizar los planes de estudio de las disciplinas
obligatorias de los cursos de Educación Física en 5 Universidades Federales, considerando
cuatro categorías: Política, Legislación y Derechos; Fundamentos y técnicas;
Diversificación de Contenidos y Discapacidades. Concluimos que existen formas de trabajar
una perspectiva inclusiva en el campo de de enseñanza,, incluso en materias que no abordan
la inclusión directamente.
PALABRAS CLAVES: Inclusión; Formación de profesores; Educación Física.
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DOWNDANÇA” NA PANDEMIA DE COVID-19293
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RESUMO
No atual cenário pandêmico de Covid-19, diversas instituições de práticas de atividade física
foram fechadas, entre elas, projetos extensionistas. Deste modo, o Projeto de Extensão
Carinho:DownDança, retornou suas atividades em formato remoto. Este relato busca
descrever o impacto das atividades realizadas pelo projeto no período de isolamento social
de Covid-19. O projeto tem contribuído na formação inicial dos discentes e na promoção de
estilo de vida ativo das pessoas com Síndrome de Down.
PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária; Atividade Física; Covid-19.
IMPACT OF THE EXTENSIONIST ACTIONS OF THE “CARINHO PROJECT:
DOWNDANÇA” IN THE PANDEMIC OF COVID-19
ABSTRACT
In the current pandemic scenario in Covid-19, several institutions of physical activity
practices were closed, among them, extension projects. In this way, the Carinho: DownDança
Extension Project returned its activities in a remote format. This report seeks to describe the
impact of the activities carried out by the project during the period of social isolation in
Covid-19. The project has contributed to the initial training of students and the promotion of
an active lifestyle for people with Down Syndrome.
KEYWORDS: University Extension; Physical activity; Covid-19.
IMPACTO DE LAS ACCIONES EXTENSIONISTAS DEL “PROYECTO CARINHO:
DOWNDANÇA” EN LA PANDEMIA DEL COVID-19
RESUMEN
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En el actual escenario de pandemia en Covid-19, se cerraron varias instituciones de
prácticas de actividad física, incluidos proyectos de extensión. De esta forma, el Proyecto de
Extensión Carinho: DownDança devolvió sus actividades en un formato remoto. Este informe
busca describir el impacto de las actividades realizadas por el proyecto durante el período de
aislamiento social del Covid-19. El proyecto ha contribuido a la formación inicial de
estudiantes y la promoción de un estilo de vida activo para personas con Síndrome de Down.
PALABRAS CLAVES: Extensión Universitaria; Actividad física; COVID-19.
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INCLUSÃO NA INFÂNCIA: NADA DO CORPO, SEM MEU CORPO294
Sára Maria Pinheiro Peixoto,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Ana Aparecida Tavares da Silveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Maria Aparecida Dias,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Apresentamos um recorte de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi realizar uma
proposta de intervenção junto aos professores da Educação Infantil, frente a compreensão de
corpo como lugar de aprendizagem das crianças com deficiência, sob os fundamentos
epistemológicos de Merleau-Ponty. Tivemos como metodologia a pesquisa-ação
colaborativa, na qual procuramos falar de um corpo que é mais que funcional e o biológico
visível, mas um corpo que é mais que isso, considerando as experiências de sentido e
significado que passam por ele, inclusive sua aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; criança; deficiência.
INCLUSION IN CHILDHOOD: NO BODY, NO MY BODY
ABSTRACT
We present an excerpt from a master's research, whose objective was to carry out an
intervention proposal with the teachers of Early Childhood Education, facing the
understanding of the body as a place of learning for children with disabilities, under the
epistemological foundations of Merleau-Ponty. We used collaborative action research as a
methodology, in which we try to talk about a body that is beyond the functional and the
visible biological, but a body that is more than that, considering the experiences of meaning
and meaning that pass through it, including learning.
KEYWORDS: body; kid; deficiency.
INCLUSIÓN EN LA INFANCIA: SIN CUERPO, SIN MI CUERPO
RESUMEN
Presentamos un extracto de una investigación de maestría, cuyo objetivo fue realizar una
propuesta de intervención con los docentes de Educación Infantil, enfrentando la
comprensión del cuerpo como lugar de aprendizaje para niños con discapacidad, bajo los
fundamentos epistemológicos de Merleau-Ponty. Utilizamos la investigación acción
colaborativa como metodología, en la que intentamos hablar de un cuerpo que está más allá
de lo funcional y lo biológico visible, pero un cuerpo que es más que eso, considerando las
experiencias de sentido y sentido que lo atraviesan, incluyendo su aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; niño; deficiencia.
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INCLUSÃO OU SEGREGAÇÃO? UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A
PNEEPI DE 2008 E A PNEE DE 2020 COM FOCO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR COMO FERRAMENTA INCLUSIVA295
Marcela da Silva Vieira Dantas,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Miguel Longo Vieira Vidal do Rosario,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Carlos Eduardo de Almeida Gomes,
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RESUMO
O estudo objetivou compreender as possíveis implicações do decreto nº 10.502/2020 na
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Metodologicamente, adotou-se
uma abordagem qualitativa, com procedimentos técnicos de uma pesquisa documental, com
subsídios de uma pesquisa bibliográfica. O decreto segrega o aluno com deficiência e traz
implicações à Educação Física, uma vez que o componente curricular se mostra fulcral para
a ação inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inclusão escolar; Pessoa com deficiência.
INCLUSION OR SEGREGATION? A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN
PNEEPI 2008 AND PNEE 2020 WITH FOCUS ON SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION AS AN INCLUSIVE TOOL
ABSTRACT
The study aimed to understand the possible implications of the Decree No. 10.502/2020 on
Special Education from the perspective of an Inclusive Schooling. Methodologically, a
qualitative approach was adopted which has technical procedures of a documentary research
along with subsidies from a bibliographic research. The decree segregates dysfunctional
students and it brings implications to Physical Education, since the curricular component is
the crux to an inclusive action.
KEYWORDS: Physical Education; Inclusive Schooling; Dysfunctional person.
¿INCLUSIÓN O SEGREGACIÓN? UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PNEEPI
2008 Y PNEE 2020 CON ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA INCLUSIVA
RESUMEN
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El estudio tuvo como objetivo comprender las posibles implicaciones del decreto no.
10.502/2020 en educación especial desde la perspectiva de la educación integrada.
Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo, con procedimientos técnicos de
investigación documental, con subvenciones de una investigación bibliográfica. el decreto
segrega a los estudiantes con discapacidad y tiene implicaciones para la educación física, ya
que el componente curricular es crucial para la acción inclusiva.
PALABRAS CLAVES: Educacíon Física; Inclusíon Escolar; Persona discapacitada.
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POLÍTICAS DE INCLUSÃO EM DOCUMENTOS QUE ORIENTAM A EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR296
Roseli Belmonte Machado,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Nicolas Fernandes,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Francine Medeiros
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
O objetivo deste estudo é compreender a constituição das orientações curriculares para a
Educação Física escolar gaúcha em relação às políticas de inclusão. Uma pesquisa que
analisou discursos sobre inclusão nos documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais, Base
Nacional Comum Curricular e Matriz de Referência para o Ensino Híbrido no Rio Grande
do Sul. Nota-se há referências a políticas de inclusão, mas suas propostas não se efetivam
nos textos, se afastando da compreensão da diferença.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; inclusão; diferença.
INCLUSION POLICIES IN DOCUMENTS THAT GUIDE PHYSICAL EDUCATION
AT SCHOOL
ABSTRACT
The aim of this study is to understand the constitution of curricular guidelines for Physical
Education in relation to inclusion policies. A research that analyzed the discourses on
inclusion in the documents: National Curriculum Guidelines, Common National Curriculum
Base and Reference Matrix for Hybrid Education in Rio Grande do Sul. It is concluded that
there are references to inclusion policies, but their proposals are not in the texts, moving
away from understanding the difference.
KEYWORDS: curriculum; inclusion; difference.
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN DOCUMENTOS QUE GUÍAN LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA
RESUMEN
El objetivo de este estudio es comprender la constitución de los lineamientos curriculares de
la Educación Física en la escuela, en relación con las políticas de inclusión. Una
investigación que analizó los discursos sobre la inclusión en los documentos: Lineamientos
Curriculares Nacionales, Base Curricular Nacional Común y Matriz de Referencia para la
Educación Híbrida en Rio Grande do Sul. Se concluye que existen referencias a políticas de
inclusión, pero sus propuestas no están en el textos, alejándose de la comprensión de la
diferencia.
PALABRAS CLAVE: currículum; inclusión; diferencia.
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PRECONCEITO NO ESPORTE E O “OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO
RACIAL NO FUTEBOL”297
Luís César de Souza,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
RESUMO
Trata-se de pesquisa exploratória sobre preconceito e esporte, realizada no site do
“Observatório da discriminação racial do futebol”, como parte de pesquisa mais abrangente
desenvolvida na Universidade Federal de Jataí, sob o título “Sociedade, violência e
formação: reflexões sobre (im)possibilidades de se contrapor à barbárie”. O objetivo aqui é
dar visibilidade ao problema do preconceito no esporte e o esforço de enfrentamento
presente em diferentes espaços na sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: preconceito; etnia; esporte.
PREJUDICE IN SPORT AND THE "OBSERVATION OF RACIAL
DISCRIMINATION IN FOOTBALL"
ABSTRACT
This is an exploratory research on prejudice and sport, carried out on the website of the
“Observatory of Racial Discrimination in Football”, as part of a more comprehensive
research carried out at the Federal University of Jataí, under the title “Society, violence and
education: reflections on (im)possibilities of opposing barbarism”. The objective here is to
give visibility to the problem of prejudice in sport and the effort to confront it present in
different spaces in brazilian society.
KEYWORDS: prejudice; ethnicity; sport.

EL PREJUICIO EN EL DEPORTE Y LA "OBSERVACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL FÚTBOL"
RESUMEN
Se trata de una investigación exploratoria sobre prejuicio y deporte, realizada en la página
web del “Observatorio de la Discriminación Racial en el Fútbol”, como parte de una
investigación más integral realizada en la Universidad Federal de Jataí, bajo el título
“Sociedad, violencia y formación: reflexiones sobre (im)posibilidades de oponerse a la
barbarie”. El objetivo aquí es dar visibilidad al problema del prejuicio en el deporte y el
esfuerzo por enfrentarlo presente en diferentes espacios de la sociedad brasileña.
PALABRAS CLAVES: prejuicio; etnia; deporte.
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RACISMO NO JUDÔ: OS CASOS RAFAELA SILVA E ROCHELE NUNES298
Gabriela C. de Souza,
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
Soraia André Cesar,
Secretaria de Esportes e Formação Esportiva de Santo André (SEPE-PSA)
RESUMO
Este estudo tem como objetivo analisar os episódios de racismo no judô brasileiro,
debruçados em uma epistemologia afrocentrada, que nos ajuda a compreender os reflexos
deste fenômeno na sociedade. Após uma busca na mídia virtual, encontramos duas menções a
casos de racismo com atletas de judô. Concluímos que o racismo no esporte é agravado
quando tangenciam elementos de gênero, classe social, nacionalidade e orientação sexual,
sobretudo em esportes hegemônicos masculinos.
PALAVRAS-CHAVE: judô; racismo no esporte; afrocentralidade
RACISM IN JUDO: THE CASES RAFAELA SILVA AND ROCHELE NUNES
ABSTRACT
This study aims to analyze the episodes of racism in Brazilian judô focused on an Afrocentric
epistemology, which helps us to understand the reflexes of this phenomenon in society. After a
search on the virtual media, we found two mentions of cases of racism with judô athletes. We
conclude that racism in sport is aggravated when it touches elements of gender, social class,
nationality and sexual orientation, especially in male hegemonic sports.
KEYWORDS: judo; racism in sport; afrocentrality

RACISMO EN JUDO: LOS CASOS RAFAELA SILVA Y ROCHELE NUNES
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar los episodios de racismo en el judô brasileño,
enfocados en una epistemología afrocéntrica, lo que nos ayuda a comprender los reflejos de
este fenómeno en la sociedad. Tras una búsqueda en los medios virtuales, encontramos dos
menciones de casos de racismo con deportistas de judo. Concluimos que el racismo en el
deporte se agrava cuando toca elementos de género, clase social, nacionalidad y orientación
sexual, especialmente en los deportes hegemónicos masculinos.
PALABRAS CLAVES: judo; racismo en el deporte; afrocentralidad
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SABER ESPORTIVO: PARA ALÉM DO CAMPO DE VISÃO 299
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Secretaria de Educação do Pará (SEDUC-PA), Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará (IFPA)
João Elias Vidueira Ferreira,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
Jairson Monteiro Rodrigues Viana,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
RESUMO
Esta pesquisa, estudou materiais/técnicas para a produção de desenhos táteis de espaços
esportivos, assim como, a percepção grafo-tátil dos deficientes visuais dessas representações.
Os desenhos foram criados no computador e impressos em papel microcapsulado, avaliados
posteriormente por deficientes visuais. Este estudo pode tornar o ensino da Educação Física
escolar mais inclusivo, através do emprego de tecnologia assistiva.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia assistiva; Desenhos táteis esportivos; deficiente visual
KNOWING SPORTING: BEYOND THE FIELD OF VISION
ABSTRACT
This research studied materials/techniques for the production of tactile drawings of sports
spaces, as well as the graph-tactile perception of the visually impaired of these
representations. The drawings were created on the computer and printed on
microencapsulated paper, later evaluated by the visually impaired. This study can make the
teaching of Physical Education in schools more inclusive, through the use of technology.
KEYWORDS: Assistive technology; Sporting tactile designs; visually impaired
CONOCIENDO EL DEPORTE: MÁS ALLÁ DEL CAMPO DE VISIÓN
RESUMEN
Esta investigación estudió materiales / técnicas para la producción de dibujos táctiles
de espacios deportivos, así como la percepción gráfico-táctil de las personas con
discapacidad visual de estas representaciones. Los dibujos fueron creados en la computadora
e impresos en papel microencapsulado, posteriormente evaluados por personas con
discapacidad visual. Este estudio puede hacer que la enseñanza de la Educación Física en las
escuelas sea más inclusiva, mediante el uso de la tecnología.
PALABRAS CLAVE: Tecnología de asistencia; Diseños táctiles deportivos; deficientes
visuales
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UM OLHAR DE PROFESSORES, PAIS E ALUNOS SOBRE O PROJETO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E O JOGO DE BOCHA PARALÍMPICA 300
Maike Junior Magalhães,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - campus Muzambinho
(IFSULDEMINAS)
Ieda Mayumi Sabino Kawashita
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - campus Muzambinho
(IFSULDEMINAS)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar as percepções dos professores, pais e alunos sobre o
PROEFA e os benefícios ou não da prática do jogo de bocha paralímpica. Ampara-se em
uma abordagem qualitativa, e como instrumento para coletar os dados foi realizada uma
análise bibliográfica. Constatamos que todos os envolvidos relataram que o jogo de bocha
paralímpica proporciona benefícios significativos aos praticantes; relataram conhecer a
bocha paralímpica e o PROEFA, porém, de forma superficial.
PALAVRAS-CHAVE: Bocha Paralímpica; Percepção dos Professores, Pais e Alunos; Projeto
Educação Física Adaptada.
A VIEW FROM TEACHERS, PARENTS AND STUDENTS ON THE ADAPTED
PHYSICAL EDUCATION PROJECT AND THE PARALYMPIC BUTCH GAME
ABSTRACT
The objective of this work is to present the perceptions of teachers, parents and students
about PROEFA and the benefits or not of the practice of the Paralympic bocce game. It is
supported by a qualitative approach, and as a tool to collect the data, a bibliographic
analysis was made. We found that everyone involved reported that the Paralympic bocce
game provides significant benefits to practitioners; they reported knowing the Paralympic
bocce ball and PROEFA, however, in a superficial way.

KEYWORDS: Paralympic bocce ball; Perception of Teachers, Parents and Students; Adapted
Physical Education Project.

UNA OPINIÓN DE PROFESORES, PADRES Y ESTUDIANTES SOBRE EL
PROYECTO DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA Y EL JUEGO BUTCH
PARALÍMPICO
RESUMEN

300

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
499

El objetivo de este trabajo es presentar las percepciones de profesores, padres y alumnos
sobre PROEFA y los beneficios o no de la práctica de la petanca Paralímpica. Se sustenta en
un enfoque cualitativo, y como herramienta para la recolección de datos se realizó un
análisis bibliográfico. Descubrimos que todos los involucrados informaron que el juego de
petanca Paralímpica brinda beneficios significativos a los practicantes; informaron conocer
la bocha Paralímpica y PROEFA, sin embargo, de manera superficial.
PALABRAS CLAVES: Bochas paralímpicas; Percepción de profesores, padres y alumnos;
Proyecto de Educación Física Adaptada.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
500

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO ENSINO REMOTO301
Mariana Peres,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Thamiris Azevedo Malfitano,
Secretaria Municipal de Educação (SME-RJ)
Michele Pereira de Souza da Fonseca,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O objetivo é relatar a experiência de (não) participação e as dificuldades envolvendo os/as
estudantes do PEJA nas aulas de Educação Física no ensino remoto, a fim de compreender
os desafios e propor novos caminhos na perspectiva inclusiva. Os desafios abarcam a
dificuldade com tecnologias, falta de acesso, saúde mental e trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Inclusão; Educação de Jovens e Adultos.
AN EXPERIENCE REPORT OF THE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
EXTENSION PROJECT IN THE INCLUSIVE PERSPECTIVE: THE YOUTH AND
ADULT EDUCATION IN REMOTE TEACHING
ABSTRACT
The objective is to report the experience of (non) participation and the difficulties involving
YAEP in physical education classes in remote teaching, in order to understand the challenges
and propose new paths in an inclusive perspective. Challenges include difficulty with
technologies, lack of access, mental health and work
KEYWORDS: School physical education; Inclusion; Youth and adult education.
INFORME DE EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA PERSPECTIVA INCLUSIVA:
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN EDUCACIÓN REMOTA
RESUMEN
El objetivo es reportar la experiencia de (no) participación y las dificultades que involucran
a los estudiantes del PEJA en las clases de Educación Física en educación remota, con el fin
de comprender los desafíos y proponer nuevos caminos en una perspectiva inclusiva. Los
desafíos incluyen dificultad con las tecnologías, falta de acceso, salud mental y trabajo.
PALABRAS CLAVES: Educación física escolar; Inclusión; Educación de jóvenes y adultos.
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VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS AFRICANAS E INDÍGENAS: CONSTRUINDO
UM CURRÍCULO ANTIRRACISTA E DECOLONIAL302
Katia Regina de Sá,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
RESUMO
Este relato descreve e analisa uma experiência de ensino com turmas do primeiro ano do
Ensino Médio Integrado sobre jogos das culturas africanas e indígenas. As produções dos
estudantes revelaram aprendizagens no sentido da desconstrução da hegemonia eurocêntrica
e da construção de saberes relevantes para uma sociedade que luta para se livrar do
preconceito, discriminação e da desigualdade resultantes dos processos de colonização e
escravidão que fazem parte da nossa história.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; relações étnico-raciais; decolonialidades.
VALUING AFRICAN AND INDIGENOUS CULTURES: BUILDING AN ANTIRACIST AND DECOLONIAL CURRICULUM
ABSTRACT
This report describes and analyzes a teaching experience with first-year Integrated High
School classes about games from African and indigenous cultures. The students' productions
revealed learning in the sense of deconstructing Eurocentric hegemony and building relevant
knowledge for a society that struggles to get rid of prejudice, discrimination and inequality
resulting from the processes of colonization and slavery that are part of our history.
KEYWORDS: curriculum; ethnic-racial relations; decolonialities

VALORACIÓN DE LAS CULTURAS AFRICANAS E INDÍGENAS:
CONSTRUYENDO UN CURRÍCULO ANTIRACISTA Y DECOLONIAL
RESUMEN
Este informe describe y analiza una experiencia docente con las clases de primer año de la
escuela secundaria integrada sobre juegos de culturas africanas e indígenas. Las
producciones de los estudiantes revelaron aprendizajes en el sentido de deconstruir la
hegemonía eurocéntrica y construir conocimientos relevantes para una sociedad que lucha
por deshacerse de los prejuicios, la discriminación y la desigualdad resultantes de los
procesos de colonización y esclavitud que forman parte de nuestra historia.
PALABRAS

302

CLAVES:

currículum;

relaciones

étnico-raciales;

descolonialidades

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
502

GTT 9 – LAZER E SOCIEDADE

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
503

A RECEPÇÃO E A APROPRIAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO ELIASIANO
NA ÁREA DO LAZER NO BRASIL303
Vinicius Machado de Oliveira,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Verônica Volski Mattes,
Universidade Estadual de Centro-Oeste (UNICENTRO)
Saulo Fernandes Ferrari,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Rafael Augusto Marques dos Reis,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Pedro Henrique Iglesiaz Menegaldo,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Juliano de Souza,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Objetivo: verificar o processo de recepção e apropriação do referencial teórico eliasiano no
campo do lazer no Brasil. Metodologia: para a realização deste estudo de cariz bibliométrico
foram mapeados 8 dos principais periódicos da área de Educação Física. Resultados: dentre
os principais, cabe mencionar que, a apropriação do referencial eliasiano é ainda recente e
muitas das vezes mobilizado de forma incidental. Conclusões: depreende-se que a recepção e
a apropriação estão em estágio inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Produção Científica; Norbert Elias
THE RECEPTION AND APPROPRIATION OF THE ELIASIAN THEORETICAL
FRAMEWORK IN THE AREA OF LEISURE IN BRAZIL
ABSTRACT
Objective: To verify the process of reception and appropriation of the Eliasian theoretical
framework in the leisure field in Brazil. Methodology: To conduct this bibliometric study, 8 of
the main Physical Education journals were mapped. Results: Among the main ones, it is
worth mentioning that the appropriation of the Eliasian referential is still recent and often
mobilized in an incidental way. Conclusions: It is concluded that the reception and
appropriation are at an early stage.
KEYWORDS: Physical Education; Scientific Production; Norbert Elias
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LA RECEPCIÓN Y APROPIACIÓN DEL MARCO TEÓRICO ELIASIANO EN EL
ÁMBITO DEL OCIO EN BRASIL
RESUMEN
Objetivo: verificar el proceso de recepción y apropiación del marco teórico eliasiano en el
ámbito del ocio en Brasil. Metodología: Para llevar a cabo este estudio bibliométrico, se
mapearon 8 de las principales revistas de Educación Física. Resultados: entre los
principales, cabe destacar que la apropiación del referencial eliasiano es todavía reciente y a
menudo se moviliza de forma incidental. Conclusiones: parece que la recepción y la
apropiación están en una fase inicial.
PALABRAS CLAVES: Educación física; producción científica; Norbert Elías
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AS ASPIRAÇÕES DE USUFRUTO DO LAZER DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS304
Paula Cristina da Costa Silva,
Diretoria de Esportes, Lazer e Projetos Especiais (DELPE/UFES)
Jefferson Muniz Tonini,
Diretoria de Esportes, Lazer e Projetos Especiais (DELPE/UFES)
Lara Júlia Rodrigues Marcelos,
Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo
(CEFD/UFES)
Rubia Delboni de Oliveira,
Diretoria de Esportes, Lazer e Projetos Especiais (DELPE/UFES)
RESUMO
A implantação das políticas de assistência estudantil nas universidades públicas federais,
tornou o esporte e a cultura direitos a serem fomentados no âmbito universitário. Assim, esse
texto analisa as sugestões dos estudantes com relação ao lazer. Foram classificadas 5.256
respostas e como resultado pode-se concluir que é necessário aprofundar o diálogo entre a
gestão universitária e estudantes para a implantação de uma política democrática de esporte
e lazer.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; esporte, assistência estudantil.
UNIVERSITY STUDENT’S LEISURE ENJOYMENT ASPIRATIONS
ABSTRACT
The implementacion of student assistance policies in federal public universities turned sport
and culture into rights to be promoted at the university level. Thus, this text analyses the
suggestions of students regarding leisure. Were classified 5.256 responses and as a result it
can be concluded that it is necessary to deepen the dialogue between university management
and students for the implementation of a democratic sport and leisuere policy.
KEYWORDS: leisure; sport; student assistance

ASPIRACIONES PARA EL DISFRUTE DEL OCIO DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
RESUMEN
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La implementación de políticas de asistencia al estudiante en las universidades públicas
federales convirtió el deporte y la cultura en derechos en ámbito universitario. Así, este texto
analiza las sugerencias de los estudiantes sobre el ocio. Se clasificaron 5.256 respuestas, por
lo que se puede concluir que es necesario profundizar el diálogo entre la dirección
universitaria y los estudiantes para la implementación de una política democrática de
deporte y ocio.
PALABRAS CLAVES: ocio, deporte, asistencia al estudiante
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AS CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE A RUA E AS
EXPERIENCIAS DE LAZER: UM ESTADO DA ARTE305
Clóvis Jacob Martins,
Universidade Federal do Paraná
Simone Aparecida Rechia,
Universidade Federal do Paraná.
RESUMO
Essa investigação versa sobre a possibilidade de a rua ser mais um espaço urbano
potencializador das experiências de lazer do indivíduo urbano. Para confirmar tal
possibilidade buscou-se, por meio de uma investigação qualitativa do tipo estado da arte na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) a partir dos trabalhos publicados no
período entre janeiro de 2000 até dezembro de 2020 compreender o que mostravam tais
investigações. Dos 342 trabalhos listados foram lidos e analisados integralmente 13
trabalhos sob a perspectiva da Análise de Conteúdo preconizada por Bardin (2011), os
demais excluídos não contemplavam a temática investigada, não apresentavam os termos
lazer ou rua nas suas discussões e, ainda não apresentavam relações com a investigação, de
modo que por meio dos trabalhos lidos pôde-se chegar à conclusão de que a rua é também
mais um, dentre tantos outros, um espaço potencializador das experiências de lazer e
articulador das práticas de educação.
PALAVRAS-CHAVE: Rua; Lazer e Educação.
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ATIVIDADES FÍSICAS NO LAZER E AS QUESTÕES DE GÊNERO: A RELAÇÃO
COM OS ESPAÇOS E PROGRAMAS PÚBLICOS306
Giselle Helena Tavares,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)/Universidade de São Paulo (USP)
Inaian Pignatti Teixeira,
Universidade de São Paulo (USP)
Ricardo Ricci Uvinha,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
Este estudo analisou o envolvimento em atividades físicas realizadas no lazer (AFL) de
mulheres residentes na cidade de São Paulo/SP e sua relação com espaços e programas
públicos de lazer. Verificamos que as participantes do estudo que identificam locais públicos
próximos a suas residências, bem como, conhecem e participam de programas de AF
possuem uma maior probabilidade de atenderem as recomendações da OMS sobre a
realização de AFL.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; gênero; espaços.
LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY AND GENDER IN RELATION WITH
PUBLIC SPACES AND PROGRAMS
This study analyzed the involvement in leisure-time physical activities of women living in the
city of São Paulo/SP and its relationship with public spaces and leisure programs. We found
that participants who identify public places close to their homes, as well as know and
participate in physical activities (PA) programs, are more likely to meet the WHO
recommendations on the performance of PA.
KEYWORDS: leisure; gender; spaces.

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL OCIO Y CUESTIONES DE GÉNERO: LA
RELACIÓN CON LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS
RESUMEN
Este estudio analizó la participación en actividades físicas realizadas en el ocio de las
mujeres que viven en la ciudad de São Paulo/SP y su relación con los espacios públicos y los
programas de ocio. Encontramos que las participantes que identifican lugares públicos cerca
de sus casas, así como que conocen y participan en programas de AF tienen más
probabilidades de cumplir las recomendaciones de la OMS sobre la realización de
actividades físicas de tiempo libre.
PALABRAS CLAVES: ocio; género; espacios.

306

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo
(FAPESP)

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
509

CINEMA E LAZER: UM ESTUDO DE CASO INTERGERACIONAL307
Dayane Ramos Dórea,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Maria de Fátima Ramos Dórea,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Isis Santos Moreira Carvalho,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Viviane Rocha Viana,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
O estudo de caso analisa o cinema enquanto vivência de lazer para um grupo de pessoas,
moradores de uma cidade no interior da Bahia, com faixas etárias e experiências distintas.
Para a obtenção das informações foi aplicado um questionário misto, permitindo entender
que o cinema, como espaço-tempo de lazer, promove saberes e experiências consideradas
exitosas do ponto de vista das sensações, do respeito às identidades socioculturais e as
diferentes visões de mundo.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Lazer; Experiências.
CINEMA AND LEISURE: AN INTERGERATIONAL CASE STUDY
ABSTRACT
The case study analyzes cinema as a leisure experience for a group of people, residents of a
city in the interior of Bahia, with different age groups and experiences. To obtain the
information, a mixed questionnaire was applied, allowing us to understand that cinema, as a
leisure space-time, promotes knowledge and experiences considered successful from the point
of view of sensations, respect for sociocultural identities and different world views.
KEYWORDS: Movie theater; Leisure; Experiences.
CINE Y OCIO: UN CASO DE ESTUDIO INTERGERACIONAL
RESUMEN
El estudio de caso analiza el cine como una experiencia de ocio para un grupo de personas,
residentes de una ciudad del interior de Bahía, con diferentes grupos de edad y experiencias.
Para obtener la información se aplicó un cuestionario mixto, que nos permitió entender que
el cine, como espacio-tiempo de ocio, promueve conocimientos y experiencias consideradas
exitosas desde el punto de vista de las sensaciones, el respeto a las identidades
socioculturales y las diferentes visiones del mundo.
PALABRAS CLAVES: Cine; Ocio; Experiencias.
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DISCUSSÕES ACERCA DO CONCEITO DE TREKKING308
Verônica Volski Mattes,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Neidiana Braga,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Saulo Fernandes Ferrari,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Vinicius Machado de Oliveira,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Rui Proença Garcia,
Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto – Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto
Juliano de Souza,
Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá / Centro de
Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto – Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar a prática da modalidade de trekking a partir de
suas definições e conceituações. Através da realização de uma pesquisa bibliográfica
narrativa, foram encontrados, analisados e discutidos materiais que elencaram a
conceituação do trekking na atualidade. Concluiu-se que o trekking é permeado por uma
diversidade complexa de conceitos, que envolvem vários aspectos.
PALAVRAS-CHAVE: trekking; hiking; caminhada; definições.
DISCUSSIONS ABOUT THE CONCEPT OF TREKKING
ABSTRACT
This study aimed to analyze the practice of the trekking modality from its definitions and
concepts. By conducting a narrative bibliographic research, materials that listed the concept
of trekking today were found, analyzed and discussed. It was concluded that trekking is
permeated by a complex diversity of concepts, involving several aspects.
KEYWORDS: trekking; hiking; walking; definitions.
DISCUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE TREKKING
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar la práctica de la modalidad de trekking a partir de
sus definiciones y conceptos. Mediante la realización de una investigación bibliográfica
308
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narrativa, se encontraron, analizaron y discutieron materiales que enumeraban el concepto
de trekking en la actualidad. Se concluyó que el trekking está impregnado de una compleja
diversidad de conceptos, involucrando varios aspectos.
PALABRAS CLAVE: trekking; senderismo; para caminar; definiciones
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É PLENO DE POSITIVIDADE O NOVO MECANISMO REGULADOR DO LAZER
DESVIANTE309
Giuliano Gomes de Assis Pimentel,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Objetivei explicitar o modo de captura do lazer desviante pela hegemonia. Para tanto, adoto
a exegese crítica dialética para dialogar com o referencial teórico. Em síntese, encontro a
sofisticação do modelo disciplinar de negar o lazer desviante para outras dinâmicas de
normalização, por meio do controle dos excessos e consumo da transgressão consentida.
PALAVRAS-CHAVE: Disciplina; Sedução; Cultura.
THE NEW REGULATORY MECHANISM OF DEVIANT LEISURE IS FULL OF
POSITIVITY
ABSTRACT
I aimed to explain how deviant leisure is captured by hegemony. To do so, I use dialectical
critical exegesis to dialogue with the theoretical framework. In synthesis, I find the
sophistication of the disciplinary model of denying deviant leisure to other dynamics of
normalization, through the control of excesses and consumption of consented transgression
KEYWORDS: discipline; seduction; culture.
EL NUEVO MECANISMO REGULADOR DEL OCIO DESVIADO ESTÁ LLENO DE
POSITIVIDAD
RESUMEN
Mi objetivo es proponer cómo la hegemonía captura el ocio desviado. Para eso, utilizo la
exégesis crítica dialéctica para dialogar con el marco teórico. En síntesis, encuentro la
sofisticación del modelo disciplinario de negar el ocio desviado a otras dinámicas de
normalización, mediante el control de los excesos y el consumo de la transgresión
consentida.
PALABRAS CLAVES: disciplina; seducción; cultura.
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EL CARNAVAL ENTRE EL CUERPO Y LA CIUDAD DE MONTEVIDEO (1910 –
1930)310
Gastón Amorín,
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
Piero Galaschi,
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
María Emilia Medina,
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
RESUMEN
El presente trabajo se direcciona al estudio del carnaval entre los años 1910 y 1930 en
Montevideo, momento en que se acentuaban los procesos “civilizadores”. Mediante la
arqueología y una “historia a contrapelo” se analizaron las letras de los conjuntos de los
tablados de barrio. En ellas se indagó sobre los elementos de la ciudad, el cuerpo, la fiesta y
la sociedad. Los tablados lograron difuminar lo público de lo privado, lograron incluir a la
toda la población en la fiesta del carnaval.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; ciudad; carnaval.
O CARNAVAL ENTRE O CORPO E A CIDADE DE MONTEVIDÉU (1910 -1930)
RESUMO
O presente trabalho se dirige ao estudo do carnaval entre os anos 1910 e 1930 em
Montevidéu, época em que os processos "civilizadores" se acentuavam. Por meio da
arqueologia e de uma "história contra a corrente" foram analisadas as cartas dos conjuntos
dos “tablados do bairro”. Neles, foram investigados os elementos da cidade, o corpo, a festa
e a sociedade. Os “tablados” conseguiram borrar o público do privado, conseguiram incluir
toda a população na festa do carnaval.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; cidade; carnaval.
THE CARNIVAL BETWEEN THE BODY AND THE CITY OF MONTEVIDEO (1910
- 1930)
ABSTRACT
The investigation is directed to the study of carnival between the years 1910 and 1930 in
Montevideo, at a time when the "civilizing" processes were accentuated. The letters of the
groups of the “tablados de barrio” were analyzed through archeology and a "history against
the grain". In them, the elements of the city, the body, the party and society were investigated.
The “tablados” managed to blur the public from the private, they managed to include the
entire population in the carnival party.
KEYWORDS: body; city; carnival.
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ENCONTROS, DESENCONTROS E REENCONTROS SOBRE DUAS RODAS 311
Daniella Tschöke Santana,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Simone Aparecida Rechia,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Karine do Rocio Vieira dos Santos,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Este estudo discute momentos de encontros, desencontros e reencontros de usuários de
bicicleta de Curitiba/PR em relação à pedalar, estabelecendo possíveis relações com o lazer.
A metodologia envolveu o registro de um percurso de bicicleta com a verbalização da
experiência e entrevista semiestruturada. Vimos que pedalar é uma prática introduzida na
infância, mas que gradativamente perde espaço no cotidiano. Elementos disparadores
objetivos e subjetivos influenciam no retorno da atividade.
PALAVRAS-CHAVE: Bicicleta; Cidade; Lazer.
ENCOUNTERS, DISCOUNTERS AND DISCOVERIES ON TWO WHEELS
ABSTRACT
This paper discusses the encounters, mismatches and reunions that bicycle users reported
experiencing. The methodology included the proposition of a GPS record of a bicycle route,
verbalizing their experiences and a semi-structured interview with each user. We saw that
cycling is a practice introduced in childhood, but that gradually loses space and that different
triggers influence the return of the activity, which gradually returns to everyday life
KEYWORDS: Bicycle; City; Leisure.

ENCUENTROS, DESCUENTOS Y DESCUBRIMIENTOS EN DOS RUEDAS
RESUMEN
Este documento analiza los encuentros, desajustes y reencuentros que los usuarios de
bicicletas informaron haber experimentado. La metodología incluyó la propuesta de un
registro GPS de una ruta en bicicleta, verbalizando sus experiencias y una entrevista
semiestructurada con cada usuario. Vimos que el ciclismo es una práctica introducida en la

311

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Ensino Superior (Capes) para sua realização e apresenta um recorte dos dados do estudo de
doutorado intitulado “Pedalar na cidade de Curitiba/PR: interfaces entre espaço urbano, a bicicleta e as
experiências de lazer”

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
515

infancia, pero que poco a poco va perdiendo espacio y que distintos detonantes influyen en el
retorno de la actividad, que poco a poco vuelve a la vida cotidiana.
PALABRAS CLAVES: Bicicleta; Ciudad; Ocio.
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FESTAS DE APARELHAGEM EM BELÉM - PARÁ: LAZER DOS
CELEBRANTES NA VISÃO DOS COMANDANTES312
Anacleto Araújo dos Santos,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Eduarda Moura da Silva,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Patrícia Chaves de Araújo,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
A festa de aparelhagem é um fenômeno sociocultural originário das regiões periféricas de
Belém – Pará, que ganhou proporções heterogêneas e projeção nacional. Este estudo analisa
tal fenômeno na perspectiva de 15 DJs que comandam as festas. Para tal, foi aplicado um
questionário aberto que foi analisado de maneira qualitativa, dividindo os conteúdos em
categorias para análise de suas perspectivas acerca de diferentes temas relacionados ao
evento.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Festa de aparelhagem; DJs.
SOUND SYSTEM PARTIES IN BELÉM- PARÁ: LEISURE OF CELEBRANTES IN
THE VIEW OF COMMANDERS
ABSTRACT
The sound system party is a sociocultural phenomenon originating in the outskirts of Belém –
Pará, which has gained heterogeneous proportions and national projection. This study
analyzes this phenomenon from the perspective of 15 DJs who run the parties. To achieve this
goal, an open questionnaire was applied and analyzed qualitatively, dividing the contents into
categories in order to analyze their perspectives on different themes related to the event.
KEYWORDS: Leisure; Sound Sytem Parties; DJs.
FIESTAS DE SISTEMAS DE SONIDO EN BELÉM- PARÁ: EL ESPARCIMIENTO
DE LOS CELEBRANTES A LA VISTA DE LOS COMANDANTES
RESUMEN
La fiesta de sistema de sonido es un fenómeno sociocultural con origen en las afueras de
Belém - Pará, que ha adquirido heterogéneas proporciones y proyección nacional. Este
estudio examina este fenómeno desde la perspectiva de 15 DJ que dirigen las fiestas. Para
lograr este objetivo, se aplicó un cuestionario abierto y se analizó cualitativamente,
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dividiendo los contenidos en categorías con el fin de analizar sus perspectivas sobre
diferentes temas relacionados con el evento.
PALAVRAS CLAVES: Ocio; Fiestas de sistema de sonido; DJs.
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HÁBITOS DE CICLISTAS DE LAZER EM GOIÂNIA EM FUNÇÃO DA
PANDEMIA313
Humberto Luís de Deus Inácio,
Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
Esta pesquisa diz respeito às mudanças (ou não) de hábitos de ciclistas de lazer (CL) da
cidade de Goiânia e sua região metropolitana durante a pandemia sanitária gerada pelo
Coronavírus Covid19. Para tanto, utilizamos questionário com 28 questões e observação
sistemática in loco em trajetos de CL. Esperamos com este estudo diagnosticar a situação dos
CL antes e durante a pandemia, sob diversos aspectos e, com isso, sugerir políticas e ações
de combate e restrições à pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; ciclismo; hábitos na pandemia.
LEISURE BIKE RIDER’S HABITS IN GOIÂNIA IN FUNCTION OF THE
PANDEMIC
ABSTRACT
This research concerns changes (or not) in the habits of leisure cyclists (CL) in the city of
Goiânia and its metropolitan region during the health pandemic generated by the
Coronavirus Covid19. For that, we used a questionnaire with 28 questions and systematic
observation in loco on CL routes. We hope with this study to diagnose the situation of CL
before and during the pandemic, in several aspects and with this to suggest policies and
actions to combat and restrict the pandemic.
KEY WORDS: Leisure; Cycling; Pandemic’s habits.

HÁBITOS DE CICLISTAS DE OCIO EN GOIÂNIA DADA LA PANDEMIA
RESUMEN
Esta investigación dice respecto a las mudanzas (o no) en los hábitos de ciclistas de ocio
(CO) de Goiânia y su zona metropolitana durante la pandemia provocada por el Coronavirus
Covid-19. Para tanto utilizamos un cuestionario con 28 preguntas y observación de campo en
rutas de CO. Nosotros esperamos con esto diagnosticar la situación de los CO antes y
durante la pandemia en variados aspectos y con esto proponer políticas y acciones para
combatir y restringir la pandemia.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Ciclismo; hábitos en la pandemia.
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FUTEBOL E INDÍGENAS: VIVÊNCIAS DO POVO AKWẼ-XERENTE314
Khellen Cristina Pires Correia Soares,
Instituto Federal do Tocantins /Campus Palmas – IFTO
RESUMO
O presente estudo, resultado de uma tese de doutorado, objetiva aproximar o entendimento
do lazer como dimensão da cultura e prática social complexa, da análise do futebol na vida
cotidiana do povo Akwẽ-Xerente. A metodologia foi construída a partir do diálogo entre a
pesquisa bibliográfica e de campo, em uma perspectiva etnográfica. O futebol apresenta-se
como elemento fundamental para as relações interculturais e participa da força geradora
que define a cultura Akwẽ-Xerente.
PALAVRAS-CHAVE: Indígenas Akwẽ-Xerente; Futebol; Lazer.
FOOTBALL AND INDIGENOUS: EXPERIENCES OF THE PEOPLE AKWẼXERENTE
ABSTRACT
The present study, the result of a doctoral thesis, aims to approximate an understanding of
leisure as a dimension aims to approximate a dimension of leisure as a dimension of culture
and complex social practice, the analysis of football in the everyday life of the Akwẽ-Xerente
people. The methodology was constructed from the dialogue between bibliographic research
and from an ethnographic perspective. Football is a fundamental element for the intercultural
relations and participates in the generating force that defines the Akwẽ-Xerente culture.
KEYWORDS: Indigenous Akwẽ- Xerente; Football; Leisure.

FÚTBOL E INDÍGENAS: EXPERIENCIAS DEL PUEBLO AKWẼ-XERENTE
RESUMEN
El presente estudio, fruto de una tesis doctoral, tiene como objetivo aproximar la
comprensión del ocio como dimensión de la cultura y la práctica social compleja, , el análisis
del fútbol en la vida cotidiana del pueblo Akwẽ-Xerente. La metodología se construyó a partir
del diálogo entre la investigación bibliográfica y desde una perspectiva etnográfica. El fútbol
es un elemento fundamental para las relaciones interculturales y participa en la fuerza
generadora que define la cultura Akwẽ-Xerente.
PALABRAS CLAVE: Indígenas Akwư-Xerente; Fútbol; Ocio.
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LAZER E QUALIDADE DE VIDA URBANA: A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE
DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA VIVÊNCIAS FÍSICO-ESPORTIVAS 315
Isabela Veloso Lopes Versiani,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
RESUMO
A existência de equipamentos públicos de lazer é parte integrante da melhoria da qualidade
de vida nas cidades. De natureza descritiva, a comunicação analisa a diversidade de
equipamentos públicos de lazer ligados aos interesses físico-esportivos na cidade de Montes
Claros-MG, correlacionada a indicadores de qualidade de vida urbana. Nos resultados,
aponta-se para uma relação desigual entre as regiões, com múltiplas carências e necessidade
de maiores investimentos.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; equipamentos públicos; diversidade.
LEISURE AND URBAN QUALITY OF LIFE: THE IMPORTANCE OF DIVERSITY
OF PUBLIC EQUIPMENT FOR PHYSICAL-SPORTING EXPERIENCES
ABSTRACT
The existence of public equipment for leisure is an integral part of improving the quality of
life in cities. Descriptive in its form, the communication analyzes the diversity of public
equipment for leisure linked to physical and sporting experiences in the city of Montes
Claros-MG, correlated with indicators of urban quality of life. In the results, there is an
unequal relationship between the regions, with multiple needs and the necessity for greater
investments.
KEYWORDS: leisure; public equipment; diversity.

OCIO Y CALIDAD DE VIDA URBANA: LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD
DEL EQUIPO PÚBLICO PARA LAS EXPERIENCIAS FÍSICO-DEPORTIVAS
RESUMEN
La existencia de instalaciones públicas para el ocio es parte integral de la mejora de la
calidad de vida en las ciudades. De carácter descriptivo, la comunicación analiza la
diversidad de equipamientos públicos para el ocio vinculados a intereses físicos y deportivos
en la ciudad de Montes Claros-MG, correlacionados con indicadores de calidad de vida
urbana. En los resultados, existe una relación desigual entre las regiones, con múltiples
necesidades y de mayores inversiones.
PALABRAS CLAVES: ocio; instalaciones públicas; diversidad.
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LAZER E RISCO NA PANDEMIA DE COVID-19: O ENTENDIMENTO DE
INTERNAUTAS SOBRE AGLOMERAÇÕES NO CONTEXTO DO FUTEBOL E DA
RELIGIÃO 316
Mateus Alexandre Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Bartos Batista Bernardes,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Este estudo objetivou analisar as manifestações virtuais contrárias às aglomerações no Círio
de Nazaré e nas portas dos estádios de futebol durante a pandemia de COVID-19. Essas
vivências de lazer estão proibidas atualmente pelas diretrizes sanitárias. Mesmo assim uma
parcela considerável de pessoas as tem vivenciado, razão pela qual expusemos algumas
reflexões importantes, necessárias ao combate do vírus.
PALAVRAS-CHAVE: Aglomeração; Lazer; Pandemia.
LEISURE AND RISK IN THE COVID-19 PANDEMIC: INTERNET USERS'
UNDERSTANDING OF AGGLOMERATIONS IN THE CONTEXT OF FOOTBALL
AND RELIGION
ABSTRACT
This study aimed to analyze the virtual manifestations against the agglomerations in the círio
de nazaré and in the doors of the soccer stadiums during the Covid-19 pandemic. These
leisure experiences are currently prohibited by health guidelines. Even so, a considerable
portion of people have experienced them, which is why we exposed some important
reflections, necessary to fight the virus.
KEYWORDS: Crowd; Leisure; Pandemic.

OCIO Y RIESGO EN LA PANDEMIA COVID-19: LA COMPRENSIÓN DE LOS
USUARIOS DE INTERNET SOBRE LAS AGLOMERACIONES EN EL CONTEXTO
DEL FÚTBOL Y LA RELIGIÓN
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar las manifestaciones virtuales contra las
aglomeraciones en el Círio de Nazaré y en las puertas de los estadios de fútbol durante la
pandemia de COVID-19. Estas experiencias de ocio están actualmente prohibidas por las
pautas de salud. Aun así, un número considerable de personas los han experimentado, por lo
que expusimos algunas reflexiones importantes necesarias para combatir el virus.
PALABRAS CLAVES: Multitud; Ocio; Pandemia.
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LAZER EM ESPAÇOS CINEMATOGRÁFICOS: REPRESENTATIVIDADES
SIMBÓLICAS DO CINE SANTA TEREZA PELAS LENTES DE PIERRE
BOURDIEU317
Rogério Santos Porto,
Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG)
Christianne Luce Gomes,
Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG)
RESUMO
O objetivo desta pesquisa é compreender as representatividades simbólicas do CST contando
com o auxílio de fundamentos sistematizados por Pierre Bourdieu. A metodologia segue uma
abordagem qualitativa e incluiu três momentos: pesquisa bibliográfica, entrevistas
semiestruturadas com gestores, frequentadores e pesquisadores do cinema, e análise
interpretativa. Os resultados mostram que este cinema é visto como uma resistência que
busca equilibrar as relações de poder presentes na sociedade.
PALAVRAS CHAVES: Cinema de Rua; Lazer; Representatividades Simbólicas.
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TRAJETOS DE LAZER NOTURNO NA RUA DA LAMA: UMA INVESTIGAÇÃO
EM TRÂNSITO318
Saulo Kuster,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
Liana Abrão Romera,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Ana Carolina Capellini Rigoni,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
RESUMO
O estudo etnográfico busca compreender como se constituem os trajetos de lazer dos
frequentadores da Rua da Lama durante as noites de terça-feira. Após a vivência de campo
observamos que o principal trajeto diz respeito ao deslocamento dos frequentadores do Som
de Fogueira em direção ao Shots Bar. Este trajeto é mobilizado por questões relacionadas a
localização geográfica, pela possibilidade de continuidade de diversão e pela quantidade de
dinheiro disponível para consumo e diversão.
PALAVRAS-CHAVE: juventudes; lazer noturno; trajeto de lazer.
ABSTRACT
The ethnographic study seeks to understand how the leisure paths of the users of Rua da
Lama are constituted during Tuesday nights. After the field experience, we observed that the
main path concerns the displacement of Som de Fogueira's visitors towards the Shots Bar.
This path is mobilized by issues related to geographic location, the possibility of continuity of
fun and the amount of money available for consumption and fun.
KEYWORDS: youths; evening leisure; leisurely path.
RESUMEN
El estudio etnográfico busca comprender cómo se constituyen los caminos de ocio de los
usuarios de la Rua da Lama durante las noches de los martes. Después de la experiencia de
campo, observamos que el camino principal se refiere al desplazamiento de los visitantes de
Som de Fogueira hacia el Shots Bar. Este camino está movilizado por cuestiones
relacionadas con la ubicación geográfica, la posibilidad de continuidad de la diversión y la
cantidad de dinero disponible para el consumo y divertida.
PALABRAS CLAVES: jóvenes; ocio nocturno; camino pausado.
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REFLEXÕES E PROPOSTAS PARA UMA CULTURA CORPORAL LÚDICA E DE
EDUCAÇÃO PARA O LAZER EM PROJETOS SOCIAIS319
Daniela Fernanda Horácio,
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
RESUMO
A educação para o lazer, impulsiona as crianças desde a infância ao prazer lúdico. As
crianças são educadas para o jogo e para o lazer. É um estudo com abordagem qualitativa,
com realização de estudo de campo. O referente estudo teve como objetivo pesquisar o
conhecimento sobre o componente lúdico e sobre a educação corporal na formação dos
profissionais atuantes em projetos sociais, propiciando as crianças experienciarem as
vivências de lazer, proporcionando o brincar em sua totalidade.
PALAVRAS-CHAVE: educação; lazer; infância.
REFLECTIONS AND PROPOSALS FOR A BODY CULTURE AND EDUCATION
FOR LEISURE IN SOCIAL PROJECTS
ABSTRACT
Education for leisure drives children from childhood to playful pleasure. Children are
educated for play and for leisure. It is a study with a qualitative approach, with a field study.
The referent study aimed to research the knowledge about the playful component and about
body education in the training of professionals working in social projects, allowing children
to experience leisure experiences, providing play in its entirety.
KEYWORDS: education; leisure; infancy

REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA CULTURA CORPORAL Y
EDUCACIÓN PARA EL OCIO EN PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN
La educación para el ocio lleva a los niños desde la infancia al placer lúdico. Los niños son
educados para el juego y el ocio. Es un estudio con enfoque cualitativo, con estudio de
campo. El estudio referente tuvo como objetivo investigar el conocimiento sobre el
componente lúdico y sobre la educación corporal en la formación de los profesionales que
trabajan en proyectos sociales, permitiendo a los niños vivir experiencias de ocio,
proporcionando juego en su totalidad.
PALABRAS CLAVES: educación; ocio; infancia;
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LAZER, JUVENTUDES E SOCIABILIDADES EM OURO PRETO:
APROPRIAÇÕES DE ESPAÇOS PARA ALÉM DO CENTRO HISTÓRICO 320
Denise Falcão,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Yana Santa Cecília Marques,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Pedro Henriky Assis,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) .
RESUMO
A partir da cartografia social das experiências de lazer dos jovens ouro-pretanos, buscou-se
compreender as possíveis experiências de alteridade e de sociabilidades nas ocupações dos
espaços públicos fora do centro histórico. De natureza qualitativa essa pesquisa adentra ao
universo da juventude ouro-pretana investigando os processos relacionais, os traços
identitários, o pertencimento e o engajamento com micropolíticas sociais a partir dos lazeres
que esses jovens se envolvem.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Sociabilidade; Juventude.
LEISURE, YOUTH AND SOCIABILITIES IN OURO PRETO: APPROPRIATIONS
OF SPACES OUTSIDE THE HISTORICAL CENTER
ABSTRACT
Based on the social cartography of the leisure experiences of young people from Ouro Preto,
we sought to understand the possible experiences of alterity and sociability in the occupation
of public spaces outside the historic center. Of a qualitative nature, this research enters the
universe of the Ouro Preto youth, investigating the relational processes, identity traits,
belonging and engagement with social micropolicies based on the leisure activities that these
young people engage in.
KEYWORDS: Leisure; Sociability; Youth.

OCIO, JUVENTUD Y SOCIABILIDADES EN OURO PRETO: APROPIACIONES DE
ESPACIOS MÁS ALLÁ DEL CENTRO HISTÓRICO
RESUMEN
A partir de la cartografía social de las vivencias de ocio de los jóvenes de Ouro Preto, se
buscó comprender las posibles vivencias de alteridad y sociabilidad en la ocupación de
espacios públicos fuera del centro histórico. De carácter cualitativo, esta investigación se
adentra en el universo de la juventud de Ouro Preto, investigando los procesos relacionales,
320
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los rasgos de identidad, pertenencia y compromiso con las micropolíticas sociales a partir de
las actividades de ocio que realizan estos jóvenes.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Sociabilidad; Juventud.
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MULHERES, LAZER E FAMÍLIA: ATRAVESSAMENTOS321
Cláudia Regina Bonalume,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Perseguindo o objetivo de mapear atravessamentos na relação entre mulheres, lazer e
família, a partir de uma pesquisa com movimentos sociais brasileiros de mulheres, realizei
um estudo bibliográfico, com análise documental e entrevistas. Os resultados apontaram
para aspectos macro e micropolíticos que colocam o lazer das mulheres em vínculo estreio
com a família o que pode representar uma barreira que comprometem a ideia do lazer como
um direito pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; lazer; família.
WOMEN, LEISURE AND FAMILY: CROSSINGS
ABSTRACT
Pursuing the objective of mapping crossings in the relationship between women, leisure and
family, from a research with brazilian social movements of women, I carried out a
bibliographic study, with documentary analysis and interviews. The results pointed to macro
and micropolitical aspects that put women's leisure in close contact with the family, which
can represent a barrier that compromises the idea of leisure as a personal right.
KEYWORDS: women; leisure; family.

MUJER, OCIO Y FAMILIA: CRUCES
RESUMEN
Persiguiendo el objetivo de mapear cruces en la relación mujer, ocio y familia, a partir de
una investigación con movimientos sociales brasileños de mujeres, realicé un estudio
bibliográfico, con análisis documental y entrevistas. Los resultados apuntan a aspectos
macro y micropolíticos que ponen el ocio de las mujeres en estrecho contacto con la familia,
lo que puede representar una barrera que compromete la idea del ocio como derecho
personal.
PALABRAS CLAVE: mujeres; ocio; familia.
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O DIA MUNDIAL DO LAZER: REFLEXÕES ACERCA DO DIREITO AO LAZER
EM BRASÍLIA322
Ms. Mariana Lopes Custodio,
Secretária de Educação do Distrito Federal (SEDF)
Prof. Esp. Zenildo Caetano,
Técnico da Coordenação de Esporte e Lazer (SESC/DF)
Dr. Edson Marcelo Hungaro,
Universidade de Brasília (UnB)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão sobre a relevância que o lazer tem na vida
cotidiana e, sobretudo pautar a defesa do direito social ao lazer. Tal reflexão é o resultado
do projeto construído em parceria entre o SESC/DF e a Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília- FEF/UnB para o Dia Mundial do Lazer 2021. Quanto à
metodologia empregamos entrevista estruturada registrada em vídeo, coletada nas ruas de
Brasília com abordagem qualitativa dos resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: tempo livre; lazer; direitos sociais.
WORLD LEISURE DAY: REFLECTIONS ON THE RIGHT TO LEISURE IN
BRASÍLIA
ABSTRACT
The objective of this work is to propose a reflection on the relevance that leisure has in
everyday life and, above all, to guide the defense of the social right to leisure. Such reflection
is the result of the project built in partnership between the SESC/DF and the Faculty of
Physical Education at the University of Brasilia for the World Leisure Day 2021. As for the
methodology we used structured interview recorded on video, collected in the streets of
Brasilia with qualitative approach of the results.
KEYWORDS: leisure time; leisure; social rights.

DÍA MUNDIAL DEL OCIO: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO AL OCIO EN
BRASILIA
RESUMÉN
El objetivo de este trabajo es proponer una reflexión sobre la relevancia que tiene el ocio en
la vida cotidiana y, sobre todo, orientar la defensa del derecho social al ocio. Esa reflexión
es el resultado del proyecto construido en asociación entre el SESC/DF y la Facultad de
322
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Educación Física de la Universidad de Brasília para el Día Mundial del Ocio 2021. En
cuanto a la metodología se utilizó la entrevista estructurada grabada en vídeo, recogida en
las calles de Brasilia con enfoque cualitativo de los resultados.
PALABRAS CLAVES: tiempo libre; ocio; derechos sociales.
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O FUTEBOL VIRTUAL COMO VIVÊNCIA DE LAZER DE JOVENS ESTUDANTES
DO ENSINO MÉDIO323
Mateus Alexandre Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Silvio Ricardo da Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Este estudo teve por objetivo analisar o futebol virtual como vivência de lazer de estudantes
do ensino médio de cidades pequenas do interior de Minas gerais. Para tanto, 403 jovens de
seis cidades responderam um questionário acerca da sua relação com esta vivência de lazer.
As análises mostraram que esta vivência compõe o lazer dos jovens estudados,
principalmente via smartphones, sendo a maioria dos adeptos do sexo masculino e sem ter
uma relação direta com a prática física do jogo de futebol.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Lazer; Juventude; Cidades Pequenas.
VIRTUAL FOOTBALL AS A LEISURE EXPERIENCE FOR YOUNG HIGH
SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
This study aimed to analyze virtual football as a leisure experience for high school students
from small towns in the interior of Minas Gerais. Therefore, 403 young people from six cities
answered a questionnaire about their relationship with this leisure experience. The analyzes
showed that this experience is part of the leisure of the young people studied, mainly via
smartphones, with the majority of the fans being male and without a direct relationship with
the physical practice of the football.
KEYWORDS: Football; Leisure; Youth; Small towns.

EL FÚTBOL VIRTUAL COMO EXPERIENCIA DE OCIO PARA ESTUDIANTES
JÓVENES DE ESCUELA SECUNDARIA
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar el fútbol virtual como una experiencia de ocio para
estudiantes de secundaria de pequeños pueblos del interior de Minas Gerais. Por tanto, 403
jóvenes de seis ciudades respondieron un cuestionario sobre su relación con esta experiencia
de ocio. Los análisis mostraron que esta experiencia forma parte del ocio de los jóvenes
323
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estudiados, principalmente a través de teléfonos inteligentes, siendo la mayoría de los
aficionados hombres y sin relación directa con la práctica física del juego de fútbol.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Ocio; Juventud; Pueblos pequeños.
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OS MÚLTIPLOS PEDAÇOS DE UM CLUBE DE BAIRRO324
Bruna Brogni da Silva,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Marco Paulo Stigger,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Raquel da Silveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
RESUMO
Este estudo se dispôs a compreender como um clube de bairro, a ASTTI, produz espaços que
acionam vínculos entre seus associados, fazendo com que eles vivenciem diferentes formas e
experiências de lazer. Nos apoiamos nos saberes etnográficos e em suas ferramentas de
pesquisa. O que permitiu interpretar que a ASTTI funciona como um lugar de quebra das
rotinas, em que pese os comportamentos destoantes das relações frágeis, funcionado como
um espaço de criação de vínculos.
PALAVRAS-CHAVE: Sociabilidade; Vínculos sociais; Lazer.
THE MULTIPLE PIECES OF A NEIGHBORHOOD CLUB
ABSTRACT
This study set out to understand how a neighborhood club, ASTTI, produces spaces that
trigger bonds between its members, making them experience different forms and experiences
of leisure. We rely on ethnographic knowledge and its research tools. This allowed us to
interpret that ASTTI works as a place for breaking routines, despite the behaviors that
conflict with fragile relationships, functioning as a space for creating bonds.
KEYWORDS: Sociability; Social bonds; Leisure.

LAS MÚLTIPLES PIEZAS DE UN CLUB DE VECINDARIO
RESUMEN
Este estudio se propuso comprender cómo un club de barrio, ASTTI, produce espacios que
desencadenan vínculos entre sus miembros, haciéndoles vivir diferentes formas y
experiencias de ocio. Nos apoyamos en el conocimiento etnográfico y sus herramientas de
investigación. Esto nos permitió interpretar que ASTTI funciona como un lugar para romper
rutinas, a pesar de los comportamientos que entran en conflicto con las relaciones frágiles,
funcionando como un espacio para crear vínculos.
PALABRAS CLAVE: Sociabilidad; Lazos sociales; Ocio.
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O MERCADO DE AVENTURA EM BELO HORIZONTE NA PERSPECTIVA DE
GESTORES 325
Isabella Guimarães Lima e Silva
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Luiz Gustavo Nicácio
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Buscou-se traçar um panorama do mercado de aventura em Belo Horizonte a partir da
percepção de gestores de empresas consolidadas nos últimos 20 anos. Foram realizadas
entrevistas. Identificou-se que os gestores não consideram haver uma área especifica de
formação para atuação, veem a formação em EF como desejável e avaliam o mercado como
em construção. A aproximação entre a formação em EF e mercado parece ainda um
exercício incipiente.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer 1; Mercado de trabalho 2; Formação profissional 3.
THE ADVENTURE MARKET IN BELO HORIZONTE FROM THE PERSPECTIVE
OF MANAGERS
ABSTRACT
We sought to draw a panorama of the adventure market in Belo Horizonte from the
perspective of managers of consolidated companies in the last 20 years. Interviews were
conducted. It was identified that managers do not consider that there is a specific area of
training for performance, they see PE training as desirable and evaluate the market as under
construction. The approximation between training in PE and the market still seems to be an
incipient exercise.
KEYWORDS: Leisure 1; Labor market 2; Professional training 3;
EL MERCADO DE AVENTURA EN BELO HORIZONTE DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS GERENTES
RESUMEN
Buscamos trazar un panorama del mercado de aventuras en Belo Horizonte desde la
perspectiva de los gerentes de empresas consolidadas en los últimos 20 años. Se realizaron
entrevistas. Se identificó que los gerentes no consideran que exista un área específica de
capacitación para el desempeño, ven la capacitación en EF como deseable y evalúan el
mercado como en construcción. La aproximación entre la formación en EF y el mercado
todavía parece un ejercicio incipiente.
PALABRAS CLAVES: Ocio 1; Mercado laboral 2; Formación profesional 3;
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RELAÇÕES ENTRE LAZER E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM DANÇA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR326
Vagner Miranda da Conceição,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Luciana Karine de Souza,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
A escola e os seus saberes proporcionam a formação do cidadão. A dança na Educação
Física escolar pode potencializar essa formação quando tratada de forma interdisciplinar
com o lazer. Esse texto analisou 36 produções acadêmicas em dança na educação física
escolar, buscando interseções com o lazer. Abordagens superficiais são percebidas,
comprometendo o potencial dessa relação. É importante refletir sobre essa relação na
formação inicial do professor de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; dança; educação física escolar.
RELATIONSHIPS BETWEEN LEISURE AND SCIENTIFIC PRODUCTION IN
DANCE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The school and its knowledge provide the formation of citizens. Dance in Physical Education
at school can enhance this training when treated in an interdisciplinary way with leisure. This
text analyzed 36 academic productions in dance in school physical education, seeking
intersections with leisure. Superficial approaches are perceived, compromising the potential
of this relationship. It is important to reflect on this relationship in the initial training of
Physical Education teachers.
KEYWORDS: dance; leisure; scholar physical education.
RELACIONES ENTRE OCIO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA DANZA EN
LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
La escuela y sus conocimientos facilitan la formación de ciudadanos. La danza en la
Educación Física puede potenciar esta formación cuando se trata de forma interdisciplinar
con el ocio. Este texto analizó 36 producciones académicas en danza en educación física
escolar, buscando intersecciones con el ocio. Se perciben acercamientos superficiales que
comprometen el potencial de esta relación. Es importante reflexionar sobre esta relación en
la formación inicial de los profesores de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: danza; ocio; educación física escolar
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SURFANDO PARA A VIDA: O SURFE COMO UMA PRÁTICA DE LAZER PARA
AS JUVENTUDES DA PRAIA DO TITANZINHO, EM FORTALEZA-CEARÁ327
Liana Lima Rocha,
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)
Patrícia do Socorro Chaves de Araújo,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o surfe como uma prática de lazer importante
para a defesa das vidas das juventudes em vulnerabilidade social. A metodologia foi
orientada pela abordagem etnográfica de natureza qualitativa. Por meio desta pesquisa foi
possível estabelecer reflexões sobre o surfe como uma prática de lazer capaz de aliviar as
tensões vividas por esses jovens, promovendo bem-estar. O surfe, nesse sentido, é uma
prática importante para a vida desses jovens.
PALAVRAS-CHAVE: Surfe; Lazer; Praia do Titanzinho; Juventude.
SURFING FOR LIFE: EL SURF AS A PRACTICE FOR YOUTH IN LA
TITANZINHO BEACH, IN FORTALEZA-CEARÁ
ABSTRACT
This work has as objective to reflect on surfing as an important leisure practice for the
defense of the lives of socially vulnerable youth. The methodology was guided by the
ethnographic approach of a qualitative nature. This research was possible to establish
reflections on surfing as a leisure practice capable of relieving the tensions experienced by
these young people, promoting well-being. Surfing is an important practice for these young
people's lives.
KEYWORDS: Surfing; Leisure; Titanzinho Beach; Youth.

SURF PARA LA VIDA: EL SURF COMO PRÁCTICA DE OCIO PARA JÓVENES
EN LA PLAYA TITANZINHO, EN FORTALEZA-CEARÁ
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el surf como una importante práctica de
ocio para la defensa de la vida de los jóvenes socialmente vulnerables. La metodología se
guió por el enfoque etnográfico de carácter cualitativo. A través de esta investigación, fue
posible establecer reflexiones sobre el surf como una práctica de ocio capaz de aliviar las
327
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tensiones vividas por estos jóvenes, promoviendo el bienestar. El surf, en este sentido, es una
práctica importante para la vida de estos jóvenes.
PALABRAS CLAVES: Surf; Ocio; Play de Titanzinho; Juventud.
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ESPORTIVIZAÇÃO DO REMO E DA NATAÇÃO NOS CLUBES PAULISTANOS
(1899-1949) 328
Daniele Cristina Carqueijeiro de Medeiros,
Prefeitura Municipal de Campinas (PMC)
RESUMO
Os clubes de regatas foram os principais lócus de desenvolvimento do remo e da natação
esportivos na cidade de São Paulo. Esse trabalho toma esses clubes como objeto de análise
para investigar a esportivização e especialização dessas práticas. Durante as quatro décadas
estudadas, diversas foram as modificações nas regras, espaços e materiais. Conclui-se que
essas transformações afastaram tais esportes dos rios paulistanos e os aproximaram de
espaços mais bem delimitados.
PALAVRAS-CHAVE: remo; natação; história do esporte.
THE SPORTIZATION OF ROWING AND SWIMMING IN ROWING CLUBS (18991949)
ABSTRACT
Rowing clubs were the principal place of rowing and swimming’s development in São Paulo
city. This abstract takes these clubs as object to investigate the sportization and specialization
of these practices. During four decades, there was a lot of changes in the rules, the spaces
and the equipment. We concluded that these transformations take the sports away from the
river and bring them close to more delimited places.
KEYWORDS: rowing; swimming; sport history.

LA DESPORTIVIZACIÓN DEL REMO Y DE LA NATACIÓN EN LOS CLUBES
PAULISTANOS (1899-1949)
RESUMEN
Los clubes de regatas fueron los principales espacios de desarrollo del remo y de la natación
deportivos en la ciudad de São Paulo. Esa investigación toma eses clubes como objeto de
examen para investigar la deportivización y la especialización de esas prácticas. Mientras las
cuatro décadas analizadas, hubo innúmeras transformaciones en las reglas, los espacios y
los materiales. Es posible concluir que esas transformaciones alejaron tales deportes de los
ríos paulistanos y los aproximaron de espacios más bien delimitados.
PALABRAS CLAVES: remo; natación, historia del deporte.
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A GAZETA DO NORTE E A GRANDE PRAÇA DE ESPORTES COMO PROJETOS
DE NAÇÃO: MOLDE PARA OS HOMENS DE AMANHÃ! 329
Rogério Othon Teixeira Alves,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Ester Liberato Pereira,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Georgino Jorge de Souza Neto,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
RESUMO
Objetivou-se narrar uma história da construção da Praça de Esportes de Montes Claros, a
partir do final da década de 1930 até 1945, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas,
como Presidente da República, e Benedito Valadares, como Governador de Minas Gerais.
Foi possível constatar, em pesquisa feita no extinto jornal Gazeta do Norte que, notadamente,
nos 15 anos do primeiro governo de Getúlio Vargas, o esporte é desenvolvido e consolida-se
como um “ator” no espaço social de Montes Claros.
PALAVRAS-CHAVE: Gazeta do Norte; Praça de Esportes; Nação; História; Esporte.
NEWSPAPER THE GAZETA DO NORTE AND THE GREAT SPORTS SQUARE AS
NATION PROJECTS: ‘MOLD FOR TOMORROW'S MEN!’
ABSTRACT
The objective was to narrate a history of the construction of the Sports Square in Montes
Claros, from the end of the 1930s to 1945, during the first government of Getúlio Vargas, as
President of the Republic, and Benedito Valadares, as Governor of Minas Gerais. It was
possible to verify, in a research carried out in the extinct newspaper Gazeta do Norte, that,
notably, in the 15 years of the first government of Getúlio Vargas, the sport is developed and
consolidated as an “actor” in the social space of Montes Claros.
KEYWORDS: Gazeta do Norte; Sports Square; Nation; History; Sport.
PERIÓDICO LA GAZETA DO NORTE Y LA GRAN PLAZA DEPORTIVA COMO
PROYECTOS DE NACIÓN: "¡MOLDE PARA LOS HOMBRES DEL MAÑANA!"
RESUMEN
El objetivo fue narrar una historia de la construcción de la Plaza de los Deportes en Montes
Claros, desde finales de la década de 1930 hasta 1945, durante el primer gobierno de Getúlio
Vargas, como presidente de la República, y Benedito Valadares, como gobernador de Minas
Gerais. . Se pudo constatar, en una investigación realizada en el extinto diario Gazeta do
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Norte, que, notablemente, en los 15 años del primer gobierno de Getúlio Vargas, el deporte
se desarrolla y consolida como un “actor” en el espacio social de Montes Claros.
PALABRAS CLAVES: Gazeta do Norte; Plaza de los deportes; Nación; Historia; Deporte.
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A TRAJETÓRIA DO NADADOR JUAZEIRENSE LOURIVAL QUIRINO330
Joelzio dos Santos Oliveira,
Secretaria de Educação de Juazeiro-BA (SEDUC)
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Christiane Garcia Macedo,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
Este trabalho objetiva apresentar a trajetória esportiva do ex-atleta de natação em águas
abertas Lourival Quirino, no período de 1980 a 2000. Utilizamos 12 (doze) entrevistas de
História Oral, os jornais impressos que circularam nas cidades de Juazeiro e Salvador, além
de análise documental. Os resultados apontam uma trajetória única que teve o rio São
Francisco como principal meio de treinamento para o ribeirinho. Na qual, conquistou
importantes títulos da natação para a cidade de Juazeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Trajetória; Lourival Quirino; Natação.
THE LIFE OF SWIMMER JUAZEIRENSE LOURIVAL QUIRINO
ABSTRACT
This paper aims to describe and present the athletic trajectory of the former open-water
swimming athlete Lourival Quirino. We used oral history interviews, and printed newspapers
that circulated in the cities of Juazeiro and Salvador, as well as document analysis. The
findings highlight the unique trajectory that had the São Francisco River as the main training
ground for the Ribeirinho swimmer. In which this important athlete won important swimming
titles for the city of Juazeiro.
KEYWORDS: Trajectory; Lourival Quirino; Swimming
LA VIDA DEL NADADOR JUAZEIRENSE LOURIVAL QUIRINO
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo describir y presentar la trayectoria deportiva del ex atleta
de natación en aguas abiertas Lourival Quirino. Se utilizaron entrevistas de Historia Oral,
así como los periódicos impresos que circulaban en las ciudades de Juazeiro y Salvador y el
análisis documental. Los resultados encontrados apuntan a una trayectoria única que tuvo al
río São Francisco como principal medio de entrenamiento del nadador ribereño. En el que
este importante atleta ganó importantes títulos en natación para la ciudad de Juazeiro.
PALABRAS CLAVES: Trayectoria; Lourival Quirino; Natación
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APROXIMAÇÕES ENTRE O MÉTODO NATURAL DE HÉBERT E A GINÁSTICA
DE LING NOS PERIÓDICOS BRASILEIROS (1925-1933)331
Carolina Jubé,
Colégio de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação
Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
O Método Natural de Hébert se inspirou na Ginástica Sueca de Ling. O objetivo desta
pesquisa é identificar as frentes que defendem Método Natural em detrimento do Método de
Ling. O recorte selecionado foram os anos de 1925 a 1933. A escolha justifica-se pelo
ineditismo de uma investigação acerca das relações entre esses métodos no país. Como
fontes selecionamos jornais brasileiros na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Como
frente de defesa de Hébert, encontramos médicos e militares.
PALAVRAS-CHAVE: Georges Hébert; Ling; Periódicos brasileiros.
APROXIMATIONS BETWEEN HÉBERT'S NATURAL METHOD AND LING’S
GYMNASTICS IN BRAZILIAN PERIODICS (1925-1933)
ABSTRACT
Hébert's Natural Method was inspired by Ling's Swedish Gymnastics. The goal is to indicate
the approximations between the Hébert’s Method and the Ling’s Gymnastics in Brazilian
journals. Laying the focus on defense of the Natural Method. The selected sources are
newspaper and magazines of the period 1925-1933. This choice is justified by the originality
of an investigation into the relationships between these methods in the country.
KEYWORDS: Georges Hébert; Ling; periodics
ENFOQUES ENTRE EL MÉTODO NATURAL DE HÉBERT Y LA GIMNÁSTICA
DE LING EN LA PRENSA BRASILEÑA (1925-1933)
RESUMEN
El método natural de Hébert se inspiró en la gimnasia sueca de Ling. El objetivo de esta
investigación es indicar las aproximaciones entre el Método Hébert y la Gimnasia Ling en la
prensa brasileñas, con énfasis a la defensa del Método Natural. El recorte temporal está
delimitado en los años de 1925 a 1933. Esta elección se justifica por la originalidad de una
investigación sobre las relaciones entre estos métodos en el país. Como fuentes
seleccionamos periódicos y revistas.
PALABRAS CLAVES: Georges Hébert; Ling; prensa.
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AS SOCIEDADES GINÁSTICAS TEUTO-BRASILEIRAS NO DEUTSCHE
TURNZEITUNG332
Evelise Amgarten Quitzau,
Instituto Superior de Educación Física, Centro Universitario Regional Norte – Sede Paysandú,
Universidad de la República, Uruguay (ISEF/CENUR-LN/UdelaR)
RESUMO
Entre 1858 e 1938 os imigrantes alemães fundaram várias sociedades de ginástica em
diferentes cidades do sul e sudeste do Brasil, e estas instituições buscaram manter um vínculo
com a Alemanha. Este artigo analisa as representações destas sociedades no Deutsche
Turnzeitung, periódico alemão especializado em temas da ginástica. O recorte temporal se
concentra no período entreguerras, que coincide com o auge das sociedades ginásticas teutobrasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: associativismo ginástico; imigração alemã; periódicos.
GERMAN-BRAZILIAN GYMNASTICS ASSOCIATIONS IN THE DEUTSCHE
TURNZEITUNG
ABSTRACT
Between 1858 and 1938 German immigrants founded many gymnastics societies in different
cities from South and Southeast Brazil, and these institutions aimed to maintain their
connection to Germany. This paper analyzes how these societies were represented in the
Deutsche Turnzeitung, German newspaper specialized in gymnastics’ issues. It focuses on the
period between wars, that coincides with the apogee of German-Brazilian gymnastics
societies.
KEYWORDS: gymnastics societies; German immigration; newspapers
LAS SOCIEDADES GIMNÁSTICAS TEUTO-BRASILEIRAS EN EL DEUTSCHE
TURNZEITUNG
RESUMEN
Entre 1858 e 1938 los inmigrantes alemanes fundaron varias sociedads de gimnasia en
diferentes ciudades del sur y sureste de Brasil, y estas instituciones buscaron mantener un
vínculo con Alemania. Esta ponencia analiza las representaciones de estas sociedades en el
Deutsche Turnzeitung, periódico alemán especializado en temas de la gimnasia. El recorte
temporal está concentrado en el período entreguerras, que coincide con el auge de las
sociedades gimnasticas teuto-brasileñas.
PALABRAS CLAVES: sociedades de gimnasia; inmigración alemana; periódicos
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CONSTITUIÇÃO DISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM BELÉM
NO FINAL DO SÉCULO XIX333
Gabriel Pereira Paes Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Silvia Nogueira Chaves,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Carlos Nazareno Ferreira Borges,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
Tratamos de acontecimentos a partir de monumentos e do discurso em seu aspecto produtivo
e disciplinar, tendo como problema de pesquisa: como os acontecimentos se relacionaram
com a constituição disciplinar da Educação Física escolar em Belém no final do século XIX?
O objetivo: correlacionar os acontecimentos com a constituição disciplinar da Educação
Física escolar em Belém no final do século XIX.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; ginástica; corpo.
DISCIPLINARY CONSTITUTION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION IN
BELÉM AT THE END OF THE 19TH CENTURY
ABSTRACT
We deal with events from monuments and from discourse in its productive and disciplinary
aspect, having as a research problem: how did the events relate to the disciplinary
constitution of school Physical Education in Belém at the end of the 19th century? The
objective: to correlate the events with the disciplinary constitution of school Physical
Education in Belém at the end of the 19th century.
KEYWORDS: school Physical Education; gymnastics; body.
CONSTITUCIÓN DISCIPLINARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN
BELÉM A FINALES DEL SIGLO XIX
RESUMEN
Abordamos los hechos del monumento y del discurso en su vertiente productiva y
disciplinaria, teniendo como problema de investigación: ¿cómo se relacionan los hechos con
la constitución disciplinaria de la Educación Física escolar de Belém a finales del siglo XIX?
El objetivo: correlacionar los hechos con la constitución disciplinaria de la Educación Física
escolar de Belém a finales del siglo XIX.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; gimnasia; cuerpo.
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DEPORTE Y PEDAGOGÍA CRÍTICA EN URUGUAY A TRAVÉS DE LA REVISTA
NEXO SPORT (1983-1990)334
Cecilia Seré,
Udelar
Raumar Rodríguez
Udelar
RESUMEN
Se investiga la conformación de una perspectiva pedagógica crítica en el campo del deporte
en Uruguay. La fuente es la Revista Nexo Sport. Se analizaron los números publicados entre
febrero de 1983 y febrero de 1990. Se observa una crítica al deporte de rendimiento y el
punto de vista biomédico en contraposición al Deporte Para Todos, con apoyo en las ciencias
sociales y humanas. Se destacan las reflexiones humanistas, el paidocentrismo, la educación
integral y el antiautoritarismo.
PALAVRAS-CHAVE: deporte; pedagogia crítica; Uruguay.
SPORTS AND CRITICAL PEDAGOGY IN URUGUAY THROUGH THE REVISTA
NEXO SPORT (1983-1990)
ABSTRACT
Is an investigation on the conformation of a critical pedagogical perspective in the field of
sport in Uruguay. The source is the Revista Nexo Sport. The numbers published between
February 1983 and February 1990 were analyzed. A critique of performance sports and the
biomedical point of view is observed as opposed to Sport for All, with support from the social
and human sciences. Humanist reflections, paidocentrism, comprehensive education and antiauthoritarianism are highlighted
KEYWORDS: sport; critical pedagogy; Uruguay.
ESPORTE E PEDAGOGÍA CRÍTICA NO URUGUAY ATRAVÉS DA REVISTA
NEXO SPORT (1983-1990)
RESUMO
Investiga-se a formação de uma perspectiva pedagógica crítica no campo do esporte no
Uruguai. A fonte é a Revista Nexo Sport. Foram analisados os números publicados entre
fevereiro de 1983 e fevereiro de 1990. Observa-se uma crítica aos esportes performáticos e
ao ponto de vista biomédico em oposição ao Esporte para Todos, com apoio das ciências
sociais e humanas. Destacam-se reflexões humanistas, o paidocentrismo, a educação integral
e antiautoritarismo.
PALABRAS CHAVES: esporte; pedagogia critica; Uruguai.
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EDUCACIÓN DE LOS CUERPOS Y LAS SENSIBILIDADES PERONISTAS:
ANÁLISIS A TRAVÉS DEL CINE INFORMATIVO DOCUMENTAL “EL
CORAZÓN DE UN GOBIERNO” (1946-1947)335
Eduardo Lautaro Galak,
CONICET/UNLP-IdIHCS
RESUMEN
El objeto de este trabajo es analizar a partir de un mediometraje de cine informativo
documental titulado “El corazón de un gobierno” el conjunto discursivo que puso en juego el
peronismo clásico acerca de los cuerpos y sensibilidades educadas. Este micro fílmico de 20
minutos de duración recoge una serie de elementos discursivos sobre el papel del Estado, del
pueblo y de sus líderes en el desarrollo del país, ubicando como ejes la figura de Eva “Evita”
Duarte de Perón y a la escolarización.
PALABRAS CLAVE: Cuerpos; Educación; Sensibilidades; Peronismo; Cine
PERONIST EDUCATION OF BODIES AND SENSITIVES: ANALYSIS THROUGH
THE DOCUMENTARY INFORMATIVE CINEMA “THE HEART OF A
GOVERNMENT” (1946-1947)
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze from a documentary informative film half-length titled “El
corazón de un gobierno” (“The heart of a government”) the discursive set that put into play
the classic Peronism about educated bodies and sensibilities. This 20-minute micro-film
collects a series of discursive elements on the role of the State, the people and their leaders in
the development of the country, with the figure of Eva “Evita” Duarte de Perón and
schooling as its axes.
KEY WORDS: Bodies; Education; Sensitivities; Peronism; Cinematography
EDUCAÇÃO DOS CORPOS E DAS SENSIBILIDADES PERONISTAS: ANÁLISE
ATRAVÉS DO CINEMA INFORMATIVO DOCUMENTÁRIO “O CORAÇÃO DE
UM GOVERNO” (1946-1947)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a partir de um filme documental informativo intitulado
“El corazón de um gobierno” (“O coração de um governo”) o conjunto discursivo que
colocou em jogo o peronismo clássico sobre corpos e sensibilidades educadas. Este
microfilme de 20 minutos reúne uma série de elementos discursivos sobre o papel do Estado,
do povo e de seus dirigentes no desenvolvimento do país, tendo a figura de Eva “Evita”
Duarte de Perón e a escolaridade como eixos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpos; Educação; Sensibilidades; Peronismo; Cinema
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ENTRE A CONTEMPLAÇÃO, O TRABALHO E OS DIVERTIMENTOS EM MEIO
À NATUREZA: O CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO (1918 –
1935)336
Catharina Ulian Musa,
Unicamp
Carmen Lúcia Soares,
Unicamp;CNPq-CA-ED
RESUMO
Este trabalho, de cunho bibliográfico e documental, tem como objetivo analisar a prática do
remo e das regatas na cidade de Campinas, no âmbito do Clube Campineiro de Regatas e
Natação como expressão de novas relações do ser humano com a natureza. O recorte
temporal compreende os anos de 1918 a 1935, respectivamente, ano de fundação do Clube às
margens do Rio Atibaia e 1935 ano em que inaugura novas dependências sociais, em sede
urbana, no centro da cidade de Campinas. As fontes foram constituídas pela imprensa
(jornais e revistas), atas e documentos oficiais do clube, fotografias e livros de
memorialistas.
PALAVRAS-CHAVE: História do Esporte; Remo; Natureza; Remo-Campinas (SP).
BETWEEN CONTEMPLATION, WORK AND AMUSEMENTS IN THE MIDST OF
NATURE: THE CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO (1918 - 1935)
ABSTRACT
This research, of bibliographic and documentary nature, aims to analyze the practice of
rowing and regattas in the city of Campinas, within the scope of the Clube Campineiro de
Regatas e Natação, as an expression of new relationships between human beings and nature.
The time frame comprises from 1918 to 1935, a period in which the club's space had only one
headquarters, in Sousas. The sources of this research are newspapers, magazines, images,
books by memorialists, as well as other artifacts of material culture.
KEYWORDS: Sport History; Rowing; Nature, Rowing-Campinas (SP).
ENTRE LA CONTEMPLACIÓN, EL TRABAJO Y LAS DIVERSIONES EN PLENA
NATURALEZA: EL CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO (1918 1935)
RESUMEN
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Esta investigación, con carácter bibliográfico y documental, tiene como objetivo analizar la
práctica del remo y las regatas en la ciudad de Campinas, en el ámbito del Clube Campineiro
de Regatas e Natação, como expresión de las nuevas relaciones entre el ser humano y la
naturaleza. El marco temporal comprende de 1918 a 1935, período en el que el espacio del
club tenía una sola sede, en Sousas. Las fuentes de esta investigación son periódicos,
revistas, imágenes, libros de memorialistas, así como otros artefactos de la cultura material.
PALABRAS CLAVES: Historia del Deporte; Remo; Naturaleza; Remo-Campinas (SP).
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ENTRE A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS ESPORTES MODERNOS: CIRCULAÇÃO DE
SABERES E PRÁTICAS HIGIENISTAS NA ESAV (1940-1948)337
Pedro de Oliveira Milagres,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Anderson da Cunha Baia,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
RESUMO
Objetivamos analisar a circulação de saberes e práticas higienistas acerca da Educação
Física e dos esportes, em um periódico estudantil da ESAV, em Minas Gerais (1940-1948).
Para isso, foram produzidos documentos a partir da Revista Seiva, e submetidos à análise
documental. Considera-se que a Educação Física e os esportes circulam pelas páginas da
revista respaldado em discursos higienistas, que conferem à primeira um caráter cientificista
e aos segundos capacidade de revigorar o corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Higienismo; Educação Física; Esportes; ESAV.
BETWEEN THE PHYSICAL EDUCATION AND THE SPORTS: CIRCULATION OF
HYGIENIST’S KNOWLEDGE AND PRACTICES AT THE ESAV (1940-1948)
ABSTRACT
This paper aims to analyses the circulation of hygienist theory around the Physical Education
and sports, on a student periodical of the ESAV, in state of Minas Gerais, Brazil (1940-1948).
Documents was produced through the periodical Seiva, and did documental analyses it. It
was concluded than practices of Physical Education and sports circulated through the
periodical with hygienics discusses. It attributed character scientific to the first and get a
ripped body to the second.
KEYWORDS: Hygienics; Physical Education; Sport; ESAV.
ENTRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE: CIRCULACIÓN DE
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS HIGIENISTAS EN ESAV (1940-1948)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la circulación de conocimientos y prácticas
higienistas sobre Educación Física y deportes, en un periódico estudiantil de la ESAV, en
Minas Gerais, Brasil (1940-1948). Para ello, se produjeron documentos y se sometieron a
análisis documental. Se considera que la Educación Física y el deporte circulan en lo
periódico apoyados en discursos higienistas, que le dan a la primera un carácter científico y
a los segundos la capacidad de fortalecer el cuerpo.
PALABRAS CLAVES: Higienismo; Educación Física; Deporte; ESAV.
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ESPORTE E ESPAÇO: O LITORAL NO ÂMBITO ESPORTIVO (PRIMEIRA
METADE DO SÉCULO XX EM FORTALEZA) 338
Nara Romero Montenegro,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
Este trabalho objetiva discutir a relação entre esporte e o espaço litorâneo, onde algumas
modalidades esportivas se desenvolveram no início do século XX em Fortaleza. Elegemos
como fontes publicações imagéticas e textuais da imprensa do período. Ao evidenciar a
relação entre os elementos esporte e litoral foi possível identificar representações em
paralelo da natação e das corridas de jangadas, engendradas pelas diversas compreensões
identitárias ligadas a este espaço.
PALAVRAS-CHAVE: história do esporte; litoral; natação.
SPORT AND SPACE: THE COAST IN SPORTS UNIVERSE (FIRST HALF OF THE
20TH CENTURY IN FORTALEZA)
ABSTRACT
This paper aims to discuss the relationship between sport and the coast, where some sports
developed in the early twentieth century in Fortaleza. We chose as sources the image and
texts from the press of the period. By highlighting the relationship between the sport and the
coastal elements, it was possible to identify parallel representations of swimming and raft
racing, generated by the various identities linked to this space.
KEYWORDS: sport history; coast; swimming.

DEPORTE Y ESPACIO: LA COSTA EM EL UNIVERSO DEPORTIVO (PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XX EN FORTALEZA)
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo discutir la relación entre el deporte y el espacio costero,
donde se desarrollaron algunos deportes a principios del siglo XX en Fortaleza. Elegimos
fuentes la imagen y las publicaciones textuales de la prensa de la época. Al resaltar la
relación entre los elementos del deporte y la costa, fue posible identificar representaciones
paralelas de la natación y las carreras de balsas, generadas por las diversas identidades
vinculadas a este espacio.
PALABRAS CLAVE: historia del deporte; costa; natación.
338
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ESPORTE, PROPAGANDA POLÍTICA E CONSENSO SOCIAL NAS
COMEMORAÇÕES DO SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
(1972): PANORAMA E DESDOBRAMENTOS DE UMA PESQUISA 339
Bruno Duarte Rei,
Colégio Pedro II (CPII)
RESUMO
Este trabalho apresenta panorama e desdobramentos de pesquisa de doutorado que analisa
as relações entre esporte e política no contexto das festividades do Sesquicentenário da
Independência do Brasil (1972). Procura-se compreender como, no âmbito das
comemorações de tal efeméride, o esporte estabeleceu pontos de contato com o projeto de
propaganda política do Governo Médici, de modo a se constituir como um mecanismo de
reafirmação de um consenso social instituído ao redor da ditadura militar.
PALAVRAS-CHAVE: esporte; propaganda política; consenso social.
SPORTS, POLITICAL ADVERTISING AND SOCIAL CONSENSUS IN THE
CELEBRATION OF THE SESQUICENTENARY OF BRAZILIAN INDEPENDENCE
(1972): OVERVIEW AND DEVELOPMENTS OF A RESEARCH
ABSTRACT
This work presents an overview and developments of a doctoral research that analyzes the
relationship between sport and politics in the context of the Sesquicentenary of the
Independence of Brazil (1972) festivities. It seeks to understand how, within the scope of the
commemorations of such an event, sport established points of contact with the Médici
Government's political propaganda project, in order to constitute a mechanism for
reaffirming a social consensus established around the military dictatorship.
KEYWORDS: sports; political advertising; social consensus.
DEPORTES, PUBLICIDAD POLÍTICA Y CONSENSO SOCIAL EN LA
CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA BRASILEÑA
(1972): PANORAMA GENERAL Y DESARROLLOS DE UNA INVESTIGACIÓN
RESUMEN
Este trabajo presenta un panorama y desarrollos de una investigación doctoral que analiza
la relación entre deporte y política en el contexto de las festividades del Sesquicentenario de
la Independencia de Brasil (1972). Se busca comprender cómo, en el marco de las
conmemoraciones de tal evento, el deporte estableció puntos de contacto con el proyecto de
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propaganda política del Gobierno Médici, a fin de constituir un mecanismo para reafirmar
un consenso social establecido en torno a la dictadura militar.
PALABRAS CLAVES: deportes; publicidad política; consenso social.
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HISTÓRIA PÚBLICA DO ESPORTE:
UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA340
Caio Serpa,
(SME, GPEESC-UERJ/UFRJ)
RESUMO
Apesar do “fazer” História Pública do Esporte (HPE) seja feita há tempos no Brasil, o
“pensar” HPE ainda necessita de maiores investigações. Assim, objetivamos mapear os
espaços de divulgação histórica do esporte no âmbito digital. Foi encontrada uma grande
diversidade de locais de divulgação, há predomínio de atenção ao futebol. Por fim,
destacamos a emergência de novos trabalhos sobre HPE, com vasto potencial de produção
de saberes neste campo pouco explorado pelos historiadores do esporte.
PALAVRAS-CHAVE: História Pública do Esporte; História do Esporte; Divulgação
Histórica.
PUBLIC HISTORY OF SPORT: AN EXPLORATORY RESEARCH
ABSTRACT
Although “doing” Public History of Sport (HPE) has been done for some time in Brazil,
“thinking” HPE still needs further investigation. Thus, we aim to map the spaces for the
historical dissemination of sport in the digital sphere. A great diversity of publicity sites was
found, there is a predominance of attention to football. Finally, we highlight the emergence of
new works on HPE, with vast potential for the production of knowledge in this field that is
little explored by sports historians.
KEYWORDS: Public History of Sport; Sports History; Historical Disclosure.

HISTORIA PÚBLICA DEL DEPORTE: UNA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
RESUMEN
Aunque "hacer" Historia Pública del Deporte (HPE) se ha hecho durante algún tiempo en
Brasil, "pensar" en HPE necesita más investigación. Así, pretendemos mapear los espacios
de difusión histórica del deporte en la web. Se encontró una gran diversidad de sitios
publicitarios, hay un predominio de la atención al fútbol. Finalmente, destacamos la
necesidad de trabajos sobre HPE, con un gran potencial para la producción de conocimiento
en este campo poco explorado por los historiadores del deporte.
PALABRAS CLAVES: Historia pública del deporte; Historia del deporte; Divulgación
histórica.
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LINGÍADA E A CIRCULAÇÃO DA GINÁSTICA SUECA NO BRASIL (1944-1952)341
Anderson da Cunha Baía,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Andrea Moreno,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Iara Marina dos Anjos Bonifácio,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Esse estudo tem como objetivo analisar a participação brasileira na II Lingíada, as quais
foram espaços de demonstração e debate das práticas culturais de diferentes países, tendo
sua primeira edição em 1939 e a segunda em 1949. Com o aporte teórica da História
Cultural, analisamos as edições da Revista Brasileira de Educação Física, de 1944 a 1952.
Os brasileiros, ao participarem do evento, retornam influenciados pela ginástica sueca que
tiveram contato e intensificam sua circulação pelo país.
PALAVRAS-CHAVE: Lingíada; Ginástica Sueca; Brasil.
LINGÍADA AND THE CIRCULATION OF SWEDISH GYMNASTICS IN BRAZIL
(1944-1952)
ABSTRACT
This study aims to analyze the Brazilian participation in the II Lingíada, which were spaces
for demonstration and debate of cultural practices from different countries, having its first
edition in 1939 and the second in 1949. With theoretical support of Cultural History, we
analyzed the editions of the Revista Brasileira de Educação Física, from 1944 to 1952. The
Brazilians who participated in the event returned influenced by the Swedish gymnastics they
had contact with and started to intensify their circulation throughout the country.
KEYWORDS: Lingíada; Swedish Gymnastics; Brazil;

LINGÍADA Y LA CIRCULACIÓN DE LA GIMNÁSTICA SUECA EN BRASIL (19441952)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la participación brasileña en la II Lingíada, que
fueron espacios de demostración y debate de las prácticas culturales de diferentes países,
teniendo su primera edición en 1939 y la segunda en 1949. Con apoyo teórico de Historia
Cultural, analizamos las ediciones de la Revista Brasileira de Educação Física, de 1944 a
341
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1952. Las brasileñas que participaron en el evento regresaron influenciadas por la gimnasia
sueca que tuvo contacto e intensificó su circulación por todo el país.
PALABRAS CLAVES: Lingada; Gimnasia sueca; Brasil;
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MEMÓRIAS DO FUTEBOL FEMININO NA CIDADE DE GUANAMBI-BA342
Nivalda Pereira Coelho,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Felipe Eduardo Ferreira Marta,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
RESUMO
Esta pesquisa objetivou analisar os motivos que incentivaram a prática esportiva das
primeiras jogadoras de futebol de Guanambi-Ba. Teve como base metodológica a história
oral a partir da realização de cinco entrevistas (quatro com ex-jogadoras e uma com o extécnico). As entrevistadas se tornaram pioneiras no futebol guanambiense não só por ser uma
modalidade direcionada aos homens, mas porque tentaram/tentam quebrar a lógica
pedagógica estabelecida pela cidade em relação ao lugar da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Futebol; Memória; Sociedade.
MEMORIES OF FEMALE SOCCER IN THE CITY OF GUANAMBI-BA
ABSTRACT
This research aimed to analyze the reasons that encouraged the sports practice of the first
soccer players from Guanambi-Ba. The oral history was based on the method of conducting
five interviews (four with former players and one with the former coach). The interviewees
became pioneers in guanambiense soccer, not only because it is a modality aimed at men, but
because they tried / are trying to break the pedagogical logic established by the city in
relation to the place of women.
KEYWORDS: Women; Soccer; Memory; Society.
MEMORIAS DEL FÚTBOL FEMENINO EN LA CIUDAD DE GUANAMBI-BA
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar las razones que motivaron la práctica
deportiva de los primeros futbolistas de Guanambi-Ba. La historia oral se basó en el método
de realización de cinco entrevistas (cuatro con exjugadores y una con el ex entrenador). Los
entrevistados se convirtieron en pioneros en el fútbol guanambiense, no solo porque es una
modalidad dirigida a hombres, sino porque intentaron / están tratando de romper la lógica
pedagógica establecida por la ciudad en relación al lugar de la mujer.
PALABRAS CLAVES: Mujeres; Fútbol; Memoria; Sociedad.
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“METHODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO PHYSICA” POR AMBRÓSIO
TORRES: O LIVRO E AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA
(BRASIL, 1928)343
Leonardo Mattos da Motta Silva,
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
RESUMO
A presente pesquisa analisou as representações de Educação Física no livro “Methodologia
do ensino da educação physica”, publicado em 1928, por Ambrósio Torres. O estudo
demonstra que havia no livro uma conformação híbrida de Educação Física, a da ginástica e
a dos esportes e jogos, demarcando uma transformação pedagógica, influenciado pela
modernidade e pelos contatos do autor com estudos realizados no exterior, porém com o
cuidado de adaptar o conhecimento para as características brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Esporte; Ginástica; Escola..
"METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING" BY AMBRÓSIO
TORRES: THE BOOK AND THE REPRESENTATIONS OF PHYSICAL
EDUCATION (BRAZIL, 1928)
ABSTRACT
The present research analyzed the representations of Physical Education in the book
"Methodologia do ensino da educação physica", published in 1928, by Ambrósio Torres. The
study shows that there was in the book a hybrid conformation of Physical Education, that of
gymnastics and that of sports and games, marking a pedagogical transformation, influenced
by modernity and by the author's contacts with studies conducted abroad, but with the care to
adapt the knowledge to the Brazilian characteristics.
KEYWORDS: Physical Education; Sport; Gymnastics; School.

"METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA" DE
AMBRÓSIO TORRES: EL LIBRO Y LAS REPRESENTACIONES DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA (BRASIL, 1928)
RESUMEN
La presente investigación analizó las representaciones de la Educación Física en el libro
"Methodologia do ensino da educação physica", publicado en 1928, por Ambrósio Torres. El
estudio muestra que hubo en el libro una conformación híbrida de la Educación Física, la de
la gimnasia y la de los deportes y juegos, marcando una transformación pedagógica,
343
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influenciada por la modernidad y por los contactos del autor con estudios realizados en el
extranjero, pero con el cuidado de adaptar los conocimientos a las características brasileñas.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Deporte; Gimnasia; Escuela.
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MULHERES À FRENTE DO SEU TEMPO: ILONA PEUKER, GENY CURCIO, O
FEMINISMO E A GINÁSTICA PARA TODOS344
Franciny Dos Santos Dias,
Associação Pestalozzi de Jaguaré
Eliana de Toledo,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
RESUMO
O objetivo da pesquisa foi analisar o protagonismo de Ilona Peuker e Geny Curcio na
Ginástica para Todos (GPT), numa perspectiva feminista. Trata-se de uma pesquisa
histórica, que utilizou os métodos da história oral e documental. Foi possível identificar que
Ilona Peuker foi pioneira ao representar internacionalmente o país em eventos de GPT e
trazer propostas inovadoras nos processos coreográficos. Ambas assumiram um papel
feminista, ao investirem na carreira profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Rítmica, Ginástica Moderna, História da Ginástica
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OS “JOPAGICOS” E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NA DÉCADA DE 1950 NO PARÁ345
Carmen Lilia da Cunha Faro,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Welison Alan Gonçalves Andrade,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Coriolano Pereira da Rocha Junior,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
Na década de 1950, ações dinamizadoras marcaram a formação de professores de Educação
Física no Estado do Pará. Nessa época, os JOPAGICOS contribuíram para a efetivação dos
primeiros Cursos Preparatórios a Exames de Suficiência em Educação Física, promovidos
pela CADES e pela DEF/MEC. Os cursos, por sua vez, apresentaram-se como recursos para
a divulgação de novos conceitos e métodos para os professores que atuavam nos
JOPAGICOS e nas escolas paraenses da segunda metade do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; cursos preparatórios; exames de suficiência.
THE “JOPAGICOS” AND THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN THE 1950S
ABSTRACT
In the 1950s, events marked the training of Physical Education teachers in the State of Pará.
At that time, JOPAGICOS contributed to the implementation of the first Preparatory Courses
for Sufficiency Exams in Physical Education, promoted by CADES and DEF / MEC. The
courses, in turn, presented themselves as resources for the dissemination of new concepts and
methods for teachers who worked in JOPAGICOS and in Pará schools in the second half of
the 20th century.
KEYWORDS: teacher training; preparatory courses; sufficiency exams;

LOS “JOPAGICOS” Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LOS AÑOS 50
RESUMEN
En la década de 1950, los hechos marcaron la formación de los docentes de Educación
Física en el Estado de Pará, momento en el que JOPAGICOS contribuyó a la implementación
de los primeros Cursos Preparatorios de Pruebas de Suficiencia en Educación Física,
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promovidos por CADES y DEF / MEC. Los cursos, a su vez, se presentaron como recursos
para la difusión de nuevos conceptos y métodos para los profesores que trabajaron en
JOPAGICOS y en las escuelas de Pará en la segunda mitad del siglo XX.
PALABRAS CLAVES: formación de profesores; cursos preparatorios; pruebas de
suficiencia;
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O CENTRO DE MEMÓRIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
DA UFRJ: ENTRE OS DESAFIOS E O COMPROMISSO COM UNIVERSIDADE 346
Gustavo da Motta Silva,
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME) / Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)
Guilherme Gonçalves Baptista,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) / Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e apresentar os principais os
resultados e desafios do projeto desenvolvido no Centro de Memória Inezil Penna Marinho
(CEME) da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (EEFD/UFRJ). Embora seja um trabalho contínuo, o projeto representa um momento
de consolidação de determinadas práticas.
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Formação de professores; Escola de
Educação Física e Desportos UFRJ.
THE MEMORY CENTER OF THE ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS OF UFRJ: BETWEEN THE CHALLENGES AND THE
COMMITMENT WITH THE UNIVERSITY
ABSTRACT
The work aims to analyze the challenges and results of a project developed in the Centro de
Memória Inezil Penna Marinho (CEME) located in the Escola de Educação Física e
Desportos of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ). The project and its
ideas present a consolidation moment, even though it is a work in progress.
KEYWORDS: History of Physical Education; Teacher training; Escola de Educação Física e
Desportos UFRJ.
EL CENTRO DE MEMORIA DE LA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS DE LA UFRJ: ENTRE LOS DESAFÍOS Y EL COMPROMISO CON
LA UNIVERSIDAD
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo analizar y presentar los principales resultados y desafíos del
proyecto desarrollado en el Centro de Memória Inezil Penna Marinho (CEME) de la Escola
de Educação Física e Desportos de la Universidade Federal do Rio de Janeiro
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(EEFD/UFRJ). El proyecto representa un momento de consolidación, aunque sea un trabajo
constante.
PALABRAS CLAVES: Historia de la Educación Física; Formación de maestros; Escola de
Educação Física e Desportos UFRJ.
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OS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA E AS MARCAS
IDENTITÁRIAS347
Guilherme Gonçalves Baptista,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) / Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Gustavo da Motta Silva,
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME) / Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Este artigo analisou as influências que marcaram a cobrança dos testes de Aptidão Física
desde o primeiro processo de ingresso discente na ENEFD, em 1939. Notou-se que essa
exigência era coerente com o perfil profissional desejado e se constituía como um
prolongamento da visão de ensino do instrutor militar. Portanto, os testes representavam um
mecanismo identitário da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Testes de Aptidão Física; ENEFD; História da Educação Física.
THE PHYSICAL FITNESS TESTS IN PHYSICAL EDUCATION: THE IDENTITY
MARKS
ABSTRACT
This paper analyzed the influences that marked the demand for Physical Fitness tests since
the first vestibular process at ENEFD, in 1939. It was noted that this requirement was
coherent with the desired professional profile and constituted an extension of the military
instructor’s vision of teaching. Therefore, the tests represented an identity mechanism of
Physical Education.
KEYWORDS: Physica1 Fitness Tests; ENEFD; History of Physical Education.

LAS PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: LAS MARCAS
DE IDENTIDAD
RESUMEN
Este artículo analizó las influencias que marcaron la exigencia de pruebas de Aptitud Física
desde el primer proceso vestibular en la ENEFD, en 1939. Se constató que este requisito era
coherente con el perfil profesional deseado y constituía una extensión de la visión docente del
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instructor militar. Por tanto, las pruebas representaron un mecanismo de identidad de la
Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Pruebas de Aptitud Física; ENEFD; Historia de la Educación Física.
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PRÁTICAS DE DIVERTIMENTO E ESPORTE JUNTO À NATUREZA A PARTIR
DA “NOVA” CAMPINAS DO PLANO PRESTES MAIA 348
Rachel Ramos de Souza,
Doutoranda na Faculdade de Educação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
A remodelação de Campinas almejou a revitalização da cidade a partir de ideais de
modernidade e progresso do séc. XX. Em 1934, o Plano Melhoramentos Urbanos foi
encomendado e ao ressignificar a funcionalidade urbana incluiu os ambientes naturais como
reduto de revigoramento e cura. Os parques tornaram-se espaços de práticas de divertimento
e esporte que dialogaram com representações de saúde, educação e vida ao ar livre. Este
trabalho reflete sobre estas práticas a partir do Plano Prestes Maia.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de divertimento e esporte; Natureza; Campinas.
OUTDOOR PRACTICES OF LEISURE AND SPORTS FROM THE “NEW”
CAMPINAS OF THE PRESTES MAIA’S PLAN
ABSTRACT
The remodeling of Campinas aimed to revitalize the city based on the ideals of modernity and
progress from 20th century. In 1934, the Urban Improvement Plan was commissioned, and by
re-signifying urban functionality, it included natural environments as a stronghold for
reinvigoration and healing. The parks became spaces for leisure and sports practices that
dialogued with representations of health, education and outdoor living. This work reflects on
these practices from the Prestes Maia Plan.
KEYWORDS: Leisure and sport practices; Nature; Campinas.
PRÁCTICAS DE DIVERTIMENTO Y DEPORTIVAS CON NATURALEZA DE LA
“NUEVA” CAMPINAS DEL PLAN PRESTES MAIA
RESUMEN
La remodelación de Campinas tuvo como objetivo revitalizar la ciudad a partir de los ideales
de modernidad y progreso del siglo XX. En 1934, se encargó el Plan de Mejora Urbana que,
al resignificar la funcionalidad urbana, incluyó los entornos naturales como un baluarte para
la revitalización y la curación. Los parques se convirtieron en espacios de entretenimiento y
prácticas deportivas que dialogaron con representaciones de salud, educación y vida al aire
libre. Este trabajo refleja estas prácticas del Plan Prestes Maia.
PALABRAS CLAVE: Prácticas de divertimientos y deportivas; Naturaleza; Campinas.
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PRESCRIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA EM GOIÁS (1930-1934)349
Luara Faria dos Santos,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
O texto apresenta e discute as prescrições para a educação física veiculadas pelo jornal
Correio Oficial do Estado de Goiás, entre 1930-1934. Identificaram-se três perspectivas que
influenciaram as prescrições, quais sejam, médica, pedagógica e da força policial, que
corroboraram para afirmar a ginástica como conhecimento primordial da educação física,
com vistas a socialização de uma cultura física e da formação do caráter nacional.
PALAVRAS-CHAVE: prescrições; educação física; estado de Goiás.
PRESCRIPTIONS FOR PHYSICAL EDUCATION IN GOIÁS (1930-1934)
ABSTRACT
The text presents and discusses the prescriptions for physical education published by the
Correio Oficial of the State of Goiás, between 1930-1934. Three perspectives that influenced
the prescriptions were identified, namely, medical, pedagogical and of the police force, which
corroborated to affirm gymnastics as a primordial knowledge of physical education, aiming
at the socialization of a physical culture and the formation of the national character.
KEYWORDS: prescriptions; physical education; Goiás state.

PRESCRIPCIONES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN GOIÁS (1930-1934)
RESUMEN
El texto presenta y discute las prescripciones de educación física publicadas por el Correio
Oficial del Estado de Goiás, entre 1930-1934. Se identificaron tres perspectivas que
incidieron en las prescripciones, a saber, la médica, la pedagógica y la policial, que
corroboraron afirmar la gimnasia como conocimiento primordial de la educación física,
apuntando a la socialización de una cultura física y la formación del carácter nacional.
PALABRAS CLAVES: prescripciones; educación física; estado de Goiás.
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REPRESENTAÇÕES DO BOXE NA COLÔNIA ITALIANA: UM ESTUDO DO
JORNAL IL PASQUINO COLONIALE (1915-1939)350,351
Igor Cavalcante Doi,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Edivaldo Gois Junior,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo evocar as representações da prática pugilística produzidas
pelo jornal ítalo-paulista Il Pasquino Coloniale entre os anos 1915 e 1939. Os resultados
mostraram que o boxe era representado de modos diversos, por vezes com críticas à sua
violência e ao dinheiro envolvido, mas também com paixão e empolgação. Como semanal
humorístico, o Pasquino também troçava a identidade “científica” do boxe moderno.
PALAVRAS-CHAVE: Boxe; imprensa; imigrantes italianos.
REPRESENTATIONS OF BOXING IN THE ITALIAN COLONY: A STUDY OF IL
PASQUINO COLONIALE NEWSPAPER (1915-1939)
ABSTRACT
This research aimed to evoke the representations of pugilistic practice produced by the
Italian-Brazilian newspaper Il Pasquino Coloniale between the years 1915 and 1939. The
results showed that boxing was represented in different ways, sometimes with criticism of its
violence and the money involved, but also with passion and excitement. As a humorous
weekly newspaper, Pasquino also mocked the “scientific” identity of modern boxing.
KEYWORDS: Boxing; Press; Italian immigrants.
REPRESENTACIONES DEL BOXEO EN LA COLONIA ITALIANA: UN ESTUDIO
DEL PERIODICO IL PASQUINO COLONIALE (1915-1939)
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo evocar las representaciones de la práctica pugilística
producidas por el periódico italiano-brasileño Il Pasquino Coloniale entre los años 1915 y
1939. Los resultados mostraron que el boxeo estaba representado de diferentes maneras, a
veces con críticas por su violencia y el dinero involucrado, pero también con pasión y
entusiasmo. Como un semanario humorístico, Pasquino también se burló de la identidad
"científica" del boxeo moderno.
PALABRAS
CLAVES:
Boxeo;
prensa;
inmigrantes
italianos.
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FIFA E STREETFOOTBALLWORLD: NAMORO, MÁGOAS E A FUNDAÇÃO DO
MOVIMENTO DE FUTEBOL CALLEJERO352
Augusto Dias Dotto,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mauro Myskiw,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Walter Reyes Boehl ,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mauro Castro Ignácio,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Essa pesquisa busca analisar as relações entre a FIFA, SFW e organizações sul-americanas
que afirmam ser criadoras da metodologia do Futebol Callejero, e que após distratos,
culminam com a fundação do Movimento Futebol Callejero. Foi utilizada Análise de Redes
Sociais, entrevistas, bibliografias, documentos e observações participantes. Ao fim, é possível
perceber que a fundação do MFC está diretamente ligada aos conflitos que emergiram da
relação das Organizações Sul-americanas com a FIFA e SFW.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol Callejero, Fifa, Ações coletivas.
FIFA AND STREETFOOTBALLWORLD: DATING, HURT AND THE
FOUNDATION OF THE MOVEMENT OF CALLEJERO
ABSTRACT
This research seeks to analyze the relationships between FIFA, SFW and South American
organizations that claim to be creators of the methodology of Football Callejero, and that
after dissolutions, culminate in the foundation of the Movement Football Callejero. Social
Network Analysis, interviews, bibliographies, documents and participant observations were
used. At the end, it is possible to see that the foundation of the MFC is directly linked to the
conflicts that emerged from the relationship between South American Organizations and
FIFA and SFW.
KEYWORDS: Football Callejero, FIFA, Class Actions.

FIFA Y STREETFOOTBALLWORLD: BODAS, DOLORES Y FUNDACIÓN DEL
MOVIMIENTO DE FÚTBOL CALLEJERO
RESUMEN
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Esta investigación busca analizar las relaciones entre FIFA, SFW y organizaciones
sudamericanas que dicen ser creadores de la metodología del Fútbol Callejero, y que luego
de disoluciones culminan en la fundación del Movimiento Fútbol Callejero. Se utilizaron
análisis de redes sociales, entrevistas, bibliografías, documentos y observaciones de los
participantes. Al final, se puede ver que la fundación del MFC está directamente ligada a los
conflictos que surgieron de la relación entre las Organizaciones Sudamericanas y la FIFA y
SFW.
PALABRAS CLAVES: Football Callejero, FIFA, acciones colectivas.
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O CONCEITO DE LUTAS: CONTEÚDOS PARA COMPREENSÃO DA SOCIEDADE
CAPITALISTA353
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Esse resumo visa discutir o conceito de lutas e sua necessidade na estrutura real da
sociedade capitalista. As lutas e suas inserções na escola burguesa e a necessidade de
precisar o campo conceitual na sua disputa contra o senso comum.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; escola; lutas; marxismo
THE CONCEPT OF STRUGGLE: CONTENT FOR UNDERSTANDING
CAPITALIST SOCIETY
ABSTRACT
This summary aims to discuss the concept of struggles and their need in the real structure of
capitalist society. The struggles and their insertions in the bourgeois school and the need to
clarify the conceptual field in its dispute against common sense
KEYWORDS: Physical education; school; struggles; marxism
EL CONCEPTO DE LUCHA: COMPRENDIENDO EL PAPEL ESCOLAR EN LA
SOCIEDAD CAPITALISTA
RESUMEN
Este resumen tiene como objetivo discutir el concepto de luchas y su necesidad en la
estructura real de la sociedad capitalista. Las luchas y sus inserciones en la escuela burguesa
y la necesidad de esclarecer el campo conceptual en su disputa contra el sentido común.
PALABRAS-CLAVES: Educación física; escuela; luchas; marxismo
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OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: A EXTENSÃO NA RODA VIRTUAL354
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Roberto Camargos Malcher Kanitz,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
Este é um relato de experiência entre a Universidade e Capoeira, a partir de um programa de
entrevistas, ao vivo (virtual), com diversos camaradas do universo da capoeiragem,
denominado Observatório da Capoeira. Nesse pouco mais de um ano, abordamos algumas
questões relativas à Capoeira na contemporaneidade. O êxito transformou a ação em projeto
de extensão universitária interinstitucional entre a Universidade do estado de Minas Gerais UEMG, e a Universidade Federal de Sergipe - UFS.
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; programa ao vivo; entrevistas; redes sociais

OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: THE EXTENSION IN THE VIRTUAL CIRCLE
ABSTRACT
This is an experience report between the University and Capoeira, based on a program of
interviews, live (virtual), with several comrades from the universe of capoeiragem, called
Observatório da Capoeira. In this little more than a year, we have addressed some issues
related to Capoeira in contemporary times. The success transformed the action into an
interinstitutional university extension project between the Universidade Estadual de Minas
Gerais - UEMG, and the Universidade Federal Sergipe - UFS.]
KEYWORDS: Capoeira; live program; interviews; social networks.

OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: LA EXTENSIÓN EN LA RUEDA VIRTUAL]
RESUMEN
Se trata de un relato de experiencia entre la Universidad y Capoeira, basado en un programa
de entrevistas, en vivo (virtual), con varios camaradas del universo del capoeiragem,
denominado Observatório da Capoeira. En este poco más de un año, hemos abordado
algunos temas relacionados con la Capoeira en la época contemporánea. El éxito transformó
la acción en un proyecto de extensión universitaria interinstitucional entre la Universidade
Estadual de Minas Gerais - UEMG y la Universidade Federal de Sergipe - UFS.]
PALABRAS CLAVES: Capoeira; programa en vivo; entrevistas; redes sociales
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VIOLÊNCIA COMO EXPRESSÃO DA ALIENAÇÃO: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES 355
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Em nossos estudos, recorrentemente, observamos o uso do termo violento sem uma
problematização do conceito. Sentimos a necessidade de aprofundar esse campo conceitual,
do ponto de vista marxista, a relação com o modo produtivo e sua raiz, a propriedade
privada, e os aspectos da alienação que são decorrentes dela. Para tanto, apontaremos os
efeitos externo/objetivo e os internos/subjetivos da violência.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação; marxismo; propriedade privada; violência.
VIOLENCE AS AN EXPRESSION OF ALIENATION: FIRST APPROACHES
ABSTRACT
In our studies, we repeatedly observed the use of the term violent without problematizing the
concept. We feel the need to deepen this conceptual field, to discuss, from a Marxist point of
view, the relationship with the productive mode, and its root, private property, and as a result
of it, aspects of alienation. Therefore, we will point out external/objective, as well as
internal/subjective effects of violence.
KEYWORDS: keyword; keyword; keyword; keyword;

LA VIOLENCIA COMO EXPRESIÓN DE ALIENACIÓN: PRIMEROS ENFOQUES
RESUMEN
Nuestros estudio hemos observado repetidamente el uso del termo violento sin problematizar
el concepto. Sentimos la necesidad de profundizar en este campo conceptual, de discutir
desde el punto de vista marxista, la relación con el modo productivo, y su raíz, la propiedad
privada, y como consecuencia de ella, aspectos de la alienación. Para ello, señalaremos los
efectos externos/objetivos, así como los internos/subjetivos de la violencia.
PALABRAS CLAVES: palabra; clave 1; palabra; clave 2;
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30 ANOS DE LEGISLAÇÃO ESPORTIVA NO MARANHÃO: UM DRIBLE NA
GARANTIA DO DIREITO?356
Silvana Martins de Araujo,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Raffaelle Andressa dos Santos Araujo,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Aline Silva Andrade Nunes,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Andreia Maciel Santos Moutinho,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Pablo Linhares Teixeira,
Rede Particular de Ensino de São Luís - MA
Efraim Lopes Soares,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bolsista FAPEMA
RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo investigar a configuração da legislação esportiva no
Maranhão entre 1988 a 2018. Utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa, combinando
pesquisa bibliográfica e documental. Do universo de 95 leis, 20% apresentam a previsão de
direito ao esporte. Concluiu-se que há uma lacuna no ordenamento legal investigado, o que
pode inviabilizar o desenvolvimento de políticas públicas efetivas.
PALAVRAS-CHAVE: Estado; Esporte; Legislação do Maranhão.
30 YEARS OF SPORTS LEGISLATION IN MARANHÃO: A DRIBLE IN THE
GUARANTEE OF THE LAW?
ABSTRACT
This research aimed to investigate the configuration of sports legislation in Maranhão
between 1988 and 2018. A quantitative-qualitative approach was used, combining
bibliographical and documentary research. From the universe of 95 laws, 20% present the
provision of the right to sport. It was concluded that there is a gap in the investigated legal
order, which can make the development of effective public policies unfeasible.
KEYWORDS: State; Sport; Maranhão Legislation.

30 AÑOS DE LEGISLACIÓN DEPORTIVA EN MARANHÃO: ¿UN DRIBLE EN LA
GARANTÍA DE LA LEY?
RESUMEN
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Esta investigación tuvo como objetivo investigar la configuración de la legislación deportiva
en Maranhão entre 1988 y 2018. Se utilizó un enfoque cuantitativo-cualitativo, combinando
investigación bibliográfica y documental. Del universo de 95 leyes, el 20% presenta la
disposición del derecho al deporte. Se concluyó que existe un vacío en el ordenamiento
jurídico investigado, que puede hacer inviable el desarrollo de políticas públicas efectivas.
PALABRAS CLAVES: Estado; Deporte; Legislación de Maranhão.
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A AGENDA DE PESQUISAS SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECREAÇÃO,
ESPORTE E LAZER EM PORTO ALEGRE357
Luis Felipe Silveira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Carlos Fabre Miranda
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)
Cristiano Neves da Rosa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mauro Myskiw
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
O objetivo da pesquisa foi analisar temáticas e objetos que mobilizam pesquisadores/as
quando buscam compreender as políticas públicas de recreação, esporte e lazer em Porto
Alegre. Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, tendo como base 56 publicações.
Após a descrição de 4 eixos de uma agenda de pesquisa, concluímos que uma agenda se
destaca em relação à produção existente, aquela que estuda a apropriação das políticas
pelas pessoas e grupos sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Agenda; Pesquisa; Políticas Públicas; Recreação; Esporte; Lazer.
THE RESEARCH AGENDA ON SPORT AND LEISURE PUBLIC POLICIES IN
PORTO ALEGRE
ABSTRACT
The main goal of this research was to analyze themes and objects that mobilize researchers
who aim to understand sport and leisure public policies in Porto Alegre. An integrative
literature review was undertaken, based on 56 publications. After describing the 4 axes of a
research agenda, we conclude that a specific agenda stands out from the existing production:
the one that studies the appropriation of policies by people and social groups.
KEYWORDS: Agenda; Research; Public policies; Recreation; Sport; Leisure.

LA AGENDA DE PESQUISAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
RECREACIÓN, DEPORTE Y OCIO EN PORTO ALEGRE
RESUMEN
Lo objetivo de la pesquisa fue analizar temáticas y objetos que movilizan encuestadores/as
cuando buscan comprender las políticas públicas de recreación, deporte y ocio en Porto
Alegre. Fue realizada una revisión bibliográfica integradora, teniendo como base 56
publicaciones. Tras la descripción de 4 ejes de una agenda de pesquisa, concluimos que una
357
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agenda se destaca en relación a la producción existente, aquella que estudia la apropiación
de las políticas por las personas y grupos políticos.
PALABRAS CLAVES: Agenda; Pesquisa; Políticas Públicas; Recreación; Deporte; Ocio.
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A CONCEPÇÃO DE ESTADO DO PROGRAMA ACADEMIA E FUTEBOL358
Breno Brey D’auria,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Dirceu Santos Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
RESUMO
A pesquisa teve por objetivo analisar a concepção de Estado do Programa Academia e
Futebol da Secretaria Especial de Esporte. A metodologia utilizada caracteriza-se como
descritiva, com análise documental. Os documentos analisados foram as diretrizes do
programa e o edital de seleção de convênios em âmbito nacional. Os dados foram tratados a
partir da análise de conteúdo. O programa foi amparado judicialmente, com abrangência
restrita, focalizado e intersetorial.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Política Educacional; Esporte Educacional.
EL CONCEPTO DE ESTADO DEL PROGRAMA ACADEMIA EFUTEBOL
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo analizar el estado del Programa Academia e Fútbol de
la Secretaría Especial de Deportes. La metodología utilizada se caracteriza por ser
documental y descriptiva. Los documentos analizados fueron los lineamientos del programa y
el aviso de selección de convenios a nivel nacional. Los datos fueron tratados en base al
análisis de contenido. Se concluyó que el programa se caracteriza por contar con apoyo
legal, alcance limitado, focalizado e intersectorial.
PALABRAS CLAVES: Política pública; Políticas educativas; Deporte educativo.
THE CONCEPT OF STATE OF THE ACADEMIA E FUTEBOLPROGRAM
ABSTRACT
The research aimed to analyze the State of the “Academia e Futebol” Program of the Special
Sport Secretariat. The methodology used is documentary and descriptive research. The
documents analyzed were the program guidelines and the notice of selection of agreements at
the national level. The data were treated based on content analysis. It was concluded that the
program is characterized as being legally supported, of limited scope, focused and
intersectoral.
KEYWORDS: Public policy; Educational politics; Educational Sport
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A CONFIGURAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014: UM
DEBATE SOBRE O FUNDO PÚBLICO359
Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo,
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
Matheus Magalhães,
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF)
RESUMO
Esta pesquisa buscou debater o fundo público e o financiamento da Copa do Mundo de
Futebol de 2014. O financiamento ocorreu através do Orçamento Federal, de Gastos
Tributários e de uma Matriz de Responsabilidade. Custou cerca de R$ 66,3 bilhões,
demonstrando que o fundo público não é gerido de forma técnica e imparcial, estando
sujeitos a interesses que não a da democratização do acesso ao esporte e lazer como direito.
PALAVRAS-CHAVES: fundo público; financiamento; Copa 2014.
CONFIGURING THE FINANCING OF THE 2014 WORLD CUP: A REFLECTION
ABOUT THE PUBLIC FUND
ABSTRACT
This research sought to debate the public fund and the financing of the 2014 Soccer World
Cup. This took place through the Federal Budget, Tax Expenditures and a Responsibility
Matrix. It cost about 39.8 billion reais, demonstrating that the public fund is not managed in
a technical and impartial manner, being subject to interests other than the democratization of
access to sport and leisure as a right.
KEYWORDS: public fund; financing; 2014 Word Cup.
CONFIGURANDO LA FINANCIACIÓN DE LA COPA MUNDIAL 2014: UN
DEBATE SOBRE EL FONDO PÚBLICO
RESUMEN
Esta investigación buscó debatir el fondo público y el financiamiento del Mundial de Fútbol
2014. El se realizó a través del Presupuesto Federal, Gastos Tributarios y Matriz de
Responsabilidad. Cuesta alrededor de 39,8 mil millones de reales, lo que demuestra que el
fondo público no se maneja de manera técnica e imparcial, estando sujeto a intereses
distintos a la democratización del acceso al deporte y el ocio como derecho.
PALABRAS CLAVE: fondo público; financiación; Copa 2014.
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A CONFIGURAÇÃO E A ABRANGÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER (SEMDEL)360
Flávia Cristina Moreira dos Anjos,
Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED/PMSL)
Silvana Martins de Araujo,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO
Estudo descritivo e analítico com o objetivo de investigar a configuração e a abrangência
das políticas públicas de esporte e lazer implementadas pela Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer de São Luís no período de 2017 a 2020. Utilizou-se o modelo de análise e
avaliação de Boschetti (2009). Os resultados indicaram a presença de uma abrangência
restrita e marcadamente focalizada, exigindo ainda a realização de novos estudos para
compreender a totalidade desta política municipal.
PALAVRAS-CHAVE: configuração; abrangência; política de esporte e lazer.
THE CONFIGURATION AND SCOPE OF THE PUBLIC POLICY OF THE
MUNICIPAL DECREE OF SPORT AND LEISURE (SEMDEL)
SUMMARY
Descriptive and analytical study with the objective of investigating the configuration and
scope of public policies of sport and leisure implemented by the Municipal Department of
Sports and Leisure of São Luís in the period from 2017 to 2020. To carry out the research,
the Boschetti analysis and evaluation model (2009) was used. The results indicated the
restricted and markedly focused scope, requiring further studies to understand the totality of
municipal policy.
KEYWORDS: configuration; scope; sport and leisure policy.
LA CONFIGURACIÓN Y ALCANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DECRETO
MUNICIPAL DE DEPORTE Y OCIO (SEMDEL)
RESUMEN
Estudio descriptivo y analítico con el objetivo de investigar la configuración y alcance de las
políticas públicas de deporte y ocio implementadas por el Departamento Municipal de
Deportes y Ocio de São Luís en el período de 2017 a 2020. Para llevar a cabo la
investigación se utilizó el modelo de análisis y evaluación Boschetti (2009). Los resultados
indicaron el alcance restringido y marcadamente enfocado, requiriendo estudios adicionales
para comprender la totalidad dela política municipal.
PALABRAS CLAVE: configuración; alcance; política de deporte y ocio.
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A INCLUSÃO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE VALORES HUMANOS NA
PRÁTICA ESPORTIVA NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-FORÇAS NO
ESPORTE (PROFESP)361
Anny Karolayne Fonseca Soares,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Aguinaldo César Surdi,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Este estudo tem por objetivo analisar a inclusão a partir da construção de valores humanos
na prática esportiva. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva. A amostra é
composta por doze adolescentes participantes do Profesp na Estação Radiogoniométrica da
Marinha em Natal. Foi utilizado um questionário contendo seis perguntas. Conclui-se que
projeto tem significados importantes na vida dos adolescentes, atribuindo valores na sua
construção como cidadãos e auxiliando na inclusão social.
PALAVRAS-CHAVE: valores humanos 1; inclusão social 2; Profesp 3.
INCLUSION THROUGH THE BUILDING OF HUMAN VALUES IN SPORTS
PRACTICE IN THE PROGRAM SECOND TIME-FORCES IN SPORT (PROFESP)
ABSTRACT
This study aims to analyze inclusion based on the construction of human values in sports. It is
a qualitative and descriptive research. The sample consists of twelve adolescents,
participating in Profesp at the Marinha Radiogoniométrica Station in Natal. A questionnaire
containing six questions was used. It is concluded that the project has important meanings in
the lives of adolescents, attributing values in its construction as citizens and helping in social
inclusion.
KEYWORDS: human values 1; social inclusion 2; Profesp 3.
INCLUSIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES HUMANOS EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA SEGUNDO TIEMPO – FUERZAS
EN EL DEPORTE (PROFESP)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la inclusión a partir de la construcción de valores
humanos en el deporte. Es una investigación cualitativa y descriptiva. La muestra está
formada por doce adolescentes, que participan en Profesp en la Estación Marinha
Radiogoniométrica de Natal. Se utilizó un cuestionario que contenía seis preguntas. Se
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concluye que el proyecto tiene significados importantes en la vida de los adolescentes,
atribuyendo valores en su construcción como ciudadanos y ayudando en la inclusión social.
PALABRAS CLAVES: valores humanos 1; inclusión social 2; Profesp 3.
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APARATOS LEGAIS DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER COM ÊNFASE NO
PERÍODO PÓS-CONSTITUINTE362
Natascha Stephanie Nunes Abade,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Brisa de Assis Pereira,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Mehrez Palumbo Khalifa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Luciana Assis Costa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Daniete Fernandes Rocha
Faculdade Arnaldo Janssen (FAJANSSEN)
RESUMO
O presente artigo analisou os aspectos institucionais das políticas públicas de esporte/lazer
no Brasil no período pós-constituinte. Contabilizou-se 23 leis e 9 decretos organizados nas
categorias temáticas futebol, rendimento, financiamento, educacional/educação física e lazer.
Os resultados indicam a Lei Pelé/1998 como a principal legislação nacional, com
centralidade à regulação do futebol. O incentivo maior é destinado ao esporte de rendimento
oriundo, na maioria, de concursos prognósticos.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Esporte e Lazer; Aparato institucional.
LEGAL APPARATUS OF SPORT AND LEISURE POLICY WITH EMPHASIS IN
THE POST-CONSTITUENT PERIOD
ABSTRACT
This article analyzed the institutional aspects of public sports/leisure policies in Brazil in the
post-constituent period. There were 23 laws and 9 decrees organized in the thematic
categories football, income, financing, educational/physical education and leisure. The
results indicate the Pelé Law/1998 as the main national legislation, with centrality to the
regulation of football. The biggest incentive is earmarked for income sports, mostly from
prognostic contests.
KEYWORDS: Public policy; Sports and leisure; Institutional apparatus.
APARATO JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE DEPORTE Y OCIO CON ÉNFASIS EN
EL PERÍODO POST CONSTITUYENTE
RESUMEN
Este artículo analizó los aspectos institucionales de las políticas públicas de deporte/ocio en
Brasil en el período posconstituyente. Hubo 23 leyes y 9 decretos organizados en las
categorías temáticas fútbol, rendimiento, financiación, educación física/educación/ocio. Los
resultados señalan a la Ley Pelé/1998 como la principal legislación nacional, con

362

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
586

centralidad en la regulación del fútbol. El mayor incentivo está destinado a los deportes de
rendimiento, principalmente a partir de concursos de pronóstico.
PALABRAS CLAVES: Políticas Públicas; Deporte y ocio; Aparato Jurídico.
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CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA COMO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER:
CONCEPÇÃO DE LAZER DOS USUÁRIOS363
Jonathas Carvalho de Sousa,
Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão (SEDUC-MA)
Aline Andrade Silva Nunes,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
RESUMO
O Cais de São José de Ribamar-MA como espaço público de lazer. Buscou-se identificar a
concepção de lazer dos usuários. Houve aplicação de formulário semiestruturado, coletou-se
os dados e procederam-se às análises. Como resultado, identificou-se que o perfil dos
usuários é formado prioritariamente por homens, com profissões de caráter técnico de nível
médio, grau de escolaridade do Ensino Médio, conhecedores do direito ao lazer, mas com
dificuldades de descrevê-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço público; Perfil de usuários; Concepção de lazer.
PIER OF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA AS A PUBLIC SPACE OF LEISURE:
PROFILE AND USER LEISURE CONCEPTION
ABSTRACT
The use of the pier São José de Ribamar-MA as a public leisure space. we sought to identify
the users' leisure profile and conception. a semi-structured form was applied, data were
collected and the analyzes were carried out. as a result, it was identified that the profile of
users is formed primarily by men, with high school technical professions, high school
education, knowledgeable about the right to leisure, but with difficulties in describing it.
KEYWORDS: Public place; User profile; Leisure conception.
EL MUELLE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA COMO ESPACIO PÚBLICO DE
OCIO
RESUMEN
El uso del muelle São José de Ribamar - MA como espacio público de ocio. Se buscó
identificar el perfil y el concepto de ocio de los usuarios. Se aplicó un formulario
semiestructurado, se recolectaron datos y se realizaron los análisis. Como resultado, se
identificó que el perfil de los usuarios está conformado principalmente por hombres, con
educación secundaria, carreras técnicas, conocedores del derecho al esparcimiento, pero con
dificultades para describirlo.
PALABRAS CLAVES: Espacio Público; Perfil de los usuarios; Concepto de esparcimiento.
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CENTRO REDE CEDES-MA: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA364
Silvana Martins de Araujo,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Raffaelle Andressa dos Santos Araujo,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Pablo Linhares Teixeira,
Rede Particular de Ensino de São Luís-MA
Raimundo Nonato Assunção Viana,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Antonio Higor Gusmão dos Santos,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO
Este artigo tem como objetivo relatar as principais ações desenvolvidas pelo Centro de
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES do
Maranhão no período de 2016 a 2019. A estruturação do Centro foi planejada em atividades
sistemáticas e projetos especiais. Destacam-se, como ações exitosas, dois projetos de
pesquisa, um Curso de Aperfeiçoamento em Lazer e um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Gestão de Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Rede CEDES; Política Pública.
CEDES-MA NETWORK CENTER: A SUCCESSFUL EXPERIENCE
ABSTRACT
This article aims to report the main actions developed by the Center for Research
Development in Sports and Leisure Policies of the CEDES Network in Maranhão from 2016
to 2019. The structure of the Center was planned in systematic activities and special projects.
Two research projects, a Leisure Improvement Course and a Lato Sensu Post-Graduate
Course in Public Policy Management for Sport and Leisure, stand out as successful actions.
KEYWORDS: Leisure; CEDES Network; Public policy.
CENTRO DE RED CEDES-MA: UNA EXPERIENCIA EXITOSA
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo informar las principales acciones desarrolladas por el
Centro para el Desarrollo de la Investigación en Políticas Deportivas y de Ocio de la Red
CEDES en Maranhão de 2016 a 2019. La estructura del Centro fue planificada en
actividades sistemáticas y proyectos especiales. Destacan como acciones exitosas dos
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proyectos de investigación, un Curso de Perfeccionamiento del Ocio y un Postgrado Lato
Sensu en Gestión de Políticas Públicas para el Deporte y el Ocio.
PALABRAS CLAVES: Ocio; Red CEDES; Política pública.
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DESCENTRALIZAÇÃO E INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA ESPORTE E
LAZER DA CIDADE EM CAMPO GRANDE - MS365
Luana Carla André,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Juliana Marta Antunes Ramos,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Anderson Volpato de Paiva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Dirceu Santos Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
RESUMO
O objetivo foi analisar como ocorreu a descentralização e intersetorialidade do Pelc em
Campo Grande. Mediante uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizou-se
uma análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a descentralização ocorreu entre o
Governo Federal e Municipal. Quanto à intersetorialidade ocorreu de forma horizontal e
vertical entre as Secretarias Municipais, UFMS e sociedade civil. Conclui-se que houve
indícios de descentralização e intersetorialidade no programa.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Política Social; Ação Intersetorial.
DECENTRALIZATION AND INTERSECTIONALITY SPORT AND LEISURE CITY
PROGRAM IN CAMPO GRANDE – MS
ABSTRACT
The objective was to analyze how the decentralization and intersectoriality of Pelc occurred
in Campo Grande. Through a descriptive research, with a qualitative approach, a content
analysis was carried out. The results indicated that decentralization took place between the
Federal and Municipal Governments. As for intersectoriality, it occurred horizontally and
vertically between the Municipal Secretariats, UFMS and civil society. It was concluded that
there was evidence of decentralization and intersectoral approach in the program.
KEYWORDS: Public Policies; Social Policy; Intersectorial Action.
DESCENTRALIZACIÓN E INTERSECTORIALIDAD DEL PROGRAMA
DEPORTIVO Y OCIO DE LA CIUDAD EN CAMPO GRANDE - MS
RESUMEN
El objetivo fue analizar cómo ocurrió la descentralización e intersectorialidad de Pelc en
Campo Grande. A través de una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, se realizó
un análisis de contenido. Los resultados indicaron que se produjo una descentralización
365
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entre los gobiernos federal y municipal. En cuanto a la intersectorialidad, se dio de manera
horizontal y vertical entre las Secretarías Municipales, la UFMS y la sociedad civil. Se
concluye que hubo indicios de descentralización e intersectorialidad en el programa.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; Politica social; Acción intersectorial.
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DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ESPORTE NA POLÍTICA
CURRICULAR BNCC366
Rebeca Signorelli Miguel,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Bruno Modesto Silvestre,
Universidade de Pernambuco (UPE)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
O objetivo foi analisar a política curricular presente na versão final da BNCC para o ensino
fundamental, no que diz respeito ao direito ao esporte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
baseada em análise documental. A partir das reflexões e análises sobre o direito à educação
e ao esporte foi possível verificar que a política curricular expressa na BNCC não tematiza o
direito ao esporte, tampouco estabelece proposições de reflexões pedagógicas em torno da
necessidade de sua efetivação.
PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Direito ao Esporte; Educação Física.
DIALOGUES BETWEEN RIGHT TO EDUCATION AND TO SPORT IN THE
CURRICULUM POLICY BNCC
ABSTRACT
The objective was analyse the curriculum policy of BNCC elementary school final version,
with regard to right to sport. It´s a qualitative research based on documental analysis. From
reflections and analysis about the right to education and right to sport were possible to verify
that the curriculum policy expressed by BNCC don´t bring the right to sport or propose
pedagogical reflections about this efetivation need.
KEYWORDS: Education Policy; Right to Sport; Physical Education.
DIÁLOGOS ENTRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE EN LA
POLÍTICA CURRICULAR BNCC
RESUMEN
El objetivo fue analizar la política curricular presente en la versión final del BNCC para una
de las etapas de la educación básica en Brasil, en relación al derecho al deporte. Se trata de
una investigación cualitativa basada en el análisis de documentos. A partir del análisis sobre
el derecho a la educación y el deporte se pudo constatar que la política curricular en BNCC
no aborda el derecho al deporte, ni establece propuestas de reflexiones en torno a la
necesidad de su implementación.
PALABRAS CLAVES: Políticas Educativas; Derecho al Deporte; Educación Física.
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EDUCAÇÃO DO CORPO, TRABALHO E REFORMAS EDUCACIONAIS NO
BRASIL367
Renato Ribeiro Rodrigues
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-GO)
RESUMO
Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre a educação do corpo sob a perspectiva
materialista histórico-dialética do trabalho. Ao observar o contexto das reformas
educacionais na atualidade da educação brasileira, concorda-se com a existência de uma
educação do corpo específica em curso na sociedade do capital. Como consequência, isso
acaba por determinar desdobramentos ao corpo, materializados nas práticas educativas e
nos processos de escolarização da educação formal que está submetido.
PALAVRAS-CHAVE: Educação do Corpo; Reformas Educacionais; Educação Brasileira.
BODY EDUCATION, WORK AND EDUCATIONAL REFORMS IN BRAZIL
ABSTRACT
This work presents a brief discussion about the education of the body under the historicaldialectical materialist perspective of work. When observing the context of educational
reforms in Brazilian education today, one agrees with the existence of a specific education of
the body underway in the society of capital. As a result, this ends up determining
consequences to the body, materialized in educational practices and in the formal education
schooling processes that it is subjected to.
KEYWORDS: Body Education; Educational Reforms; Brazilian Education.

EDUCACIÓN CORPORAL, TRABAJO Y REFORMAS EDUCATIVAS EN BRASIL
RESUMEN
Este trabajo presenta una breve discusión sobre la educación del cuerpo bajo la perspectiva
materialista histórico-dialéctica del trabajo. Al observar el contexto de las reformas
educativas en la educación brasileña hoy, se concuerda con la existencia de una educación
específica del cuerpo en marcha en la sociedad del capital. Como resultado, esto termina
determinando consecuencias para el cuerpo, materializadas en las prácticas educativas y en
los procesos de escolarización de la educación formal a los que es sometido.
PALABRAS CLAVES: Educación Corporal; Reformas Educativas; Educación Brasileña.
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ESPORTE EDUCACIONAL E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 368
Layane Castiglioni Tasca,
Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED)
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Associado UEM/UEL (UEM)
Felipe Canan,
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
João Paulo Melleiro Malagutti,
Doutorando do Programa de Pós- Graduação Associado UEM/UEL (UEM)
Giovanna Xavier de Moura,
Centro Universitário Ingá (UNINGÁ)
Doutoranda do Programa de Pós- Graduação Associado UEM/UEL (UEM)
Fernando Augusto Starepravo,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
O esporte educacional é uma manifestação esportiva que na legislação brasileira aborda seu
conceito em atividades realizadas no ambiente escolar e fora dele. A presente pesquisa tem
por objetivo analisar o conceito de esporte educacional na Legislação Brasileira. A
metodologia usada foi uma análise descritiva documental. Foi possível constatar que apesar
do avanço na denominação do conceito na Lei Zico e, posteriormente, no decreto n° 7984
/2013, com a divisão do esporte educacional e o esporte escolar, ainda há dúvidas quanto a
sua definição.
PALAVRAS-CHAVE: esporte educacional; legislação brasileira; política pública.
EDUCATIONAL SPORT AND BRAZILIAN LEGISLATION
ABSTRACT
Educational sport is a sporting event that in Brazilian legislation addresses its concept in
activities carried out in the school environment and outside of it. This research aims to
analyze the concept of educational sport in Brazilian legislation. The methodology used was a
documentary descriptive analysis. It was possible to verify that despite the advancement in
the denomination of the concept in Lei Zico and later in decree n ° 7984/2013, with the
division of educational sport and school sport, it generates doubts in its definition.
KEYWORDS: educational sport; Brazilian legislation; public policy.
DEPORTE EDUCATIVO Y LEGISLACIÓN BRASILEÑA
RESUMEN
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El deporte educativo es un evento deportivo que en la legislación brasileña aborda su
concepto en actividades realizadas en el ámbito escolar y fuera de él. Esta investigación tiene
como objetivo analizar el concepto de deporte educativo en la legislación brasileña. La
metodología utilizada fue un análisis descriptivo documental. Se pudo constatar que a pesar
del avance en la denominación del concepto en Lei Zico y posteriormente en el decreto n °
7984/2013, con la división de deporte educativo y deporte escolar, genera dudas en su
definición.
PALABRAS CLAVES: deporte educativo; Legislación brasileña; política pública.

* Material apenas para divulgação, a publicação em anais ocorrerá após as
apresentações. Apenas trabalhos apresentados serão publicados.
596

LAZER, LUDICIDADE E SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL369
Lourdes Rayla Nascimento Andrade,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Alice Gerlane Bevenuto de Lima,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Beatriz Pinto da Costa,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Marcus Vinicius de Faria Oliveira,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Tatiana Andrade do Monte Medeiros,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
Wellem Marcilma da Conceição,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
RESUMO
O estudo objetiva compreender a percepção de lazer, ludicidade e saúde na política pública
através das produções acadêmicas, entendendo de que maneira isto é incluído nas
intervenções de realidades sociais. Por meio de revisão bibliográfica, foram selecionadas
publicações pela leitura de títulos, resumos e artigos que abordam estas temáticas, durante
os últimos cinco anos.
PALAVRAS-CHAVE: atividades de lazer; política pública; ludicidade.
LEISURE, PLAY THINGS AND HEALTH AS PUBLIC POLICY IN BRAZIL
ABSTRACT
The study aims to understand the perception of leisure, playthings and health in public policy
through academic productions, understanding how this is included in the interventions of
social realities. Through bibliographic review, publications were selected by reading titles,
abstracts and articles that address these topics, during the last five years.
KEYWORDS: Leisure activities; Public policy; Playthings.
OCIO, JUEGO Y SALUD COMO POLITICA PUBLICA EN BRASIL
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo comprender la percepción del ocio, la alegría y la salud en las
políticas públicas a través de producciones académicas, entendiendo cómo este se incluye en
las intervenciones de las realidades sociales. Mediante revisión bibliográfica, se
seleccionaron publicaciones mediante la lectura de títulos, resúmenes y artículos que
abordan estos temas, durante los últimos cinco años.
PALABRAS CLAVES: Actividades recreativas; Política pública; Implementos de juego.
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LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE: DESCOMPASSO ENTRE A
IMPLEMENTAÇÃO E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO370
Rafael Silva Diniz,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Marcus Peixoto de Oliveira,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Luciano Pereira da Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
A Lei de Incentivo ao Esporte tem se mostrado um vigoroso mecanismo de financiamento, no
entanto a sua produção acadêmica ainda é bastante incipiente. Por isso, o respectivo
trabalho utilizou o termo “Lei de Incentivo ao Esporte” no campo de busca do Google
Acadêmico para catalogar os artigos científicos publicados. Da pesquisa surgiram 809
documentos com algum tipo de citação do termo, mas apenas nove eram artigos, que foram
apresentados no decorrer do texto.
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Incentivo ao Esporte; Incentivo Fiscal; Esporte e lazer;
SPORTS INCENTIVE LAW: MISMATCH BETWEEN THE IMPLEMENTATION
AND THE PRODUCTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
ABSTRACT
The Sports Incentive Law has seen itself as a vigorous financing mechanism, however its
academic production is still very incipient. Therefore, the respective work used the term
“Sport Incentive Law” in the Google Scholar search field to catalog the published scientific
articles. From the research, 809 documents emerged with some kind of citation of the term,
but only nine were articles, which were presented throughout the text.
KEYWORDS: Sports Incentive Law; Tax Incentive; Sports and leisure
LEY DE INCENTIVOS DEPORTIVOS: DESPACHO ENTRE IMPLEMENTACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
RESUMEN
La Ley de Incentivos al Deporte se ha visto a sí misma como un vigoroso mecanismo de
financiación, sin embargo su producción académica es todavía bastante incipiente. Por lo
tanto, el trabajo respectivo utilizó el término “Ley de incentivos deportivos” en el campo de
búsqueda de Google Scholar para catalogar los artículos científicos publicados. De la
investigación surgieron 809 documentos con algún tipo de cita del término, pero solo nueve
fueron artículos, los cuales fueron presentados a lo largo del texto.
PALABRAS CLAVES: Ley de Incentivos Deportivos; Incentivo fiscal; Deportes y Ocio;
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O DOPING NO DIREITO E NA ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA371
Geraldo José Piancó Junior,
Universidade Portucalense (UPT)
José Eduardo Lima Pinto da Costa,
Universidade Portucalense (UPT)
RESUMO
O trabalho objetivou avaliar o impacto do doping ilícito no direito e na administração
desportiva. O tema tem relevância por abranger questões econômicas, sociais e jurídicas
pertinentes ao uso de substâncias proibidas no desporto de alto nível. Foram realizadas
pesquisas histórica e jurisprudencial sobre casos em competições. O estudo indicou sérias
consequências para a administração desportiva e a necessidade de ações administrativas e
jurídicas para combatê-lo.
PALAVRAS-CHAVE: doping; direito; administração.
DOPING IN LAW AND SPORTS ADMINISTRATION
ABSTRACT
The work aimed to assess the impact of illicit doping on sports law and administration. The
theme is relevant because it covers economic, social and legal issues related to the use of
prohibited substances in high performance sport. Historical and jurisprudential research has
been carried out on cases in competitions. The study indicated serious consequences for the
sports administration and the need for administrative and legal actions to combat it.
KEYWORDS: doping; law; administration.
EL DOPAJE EN EL DERECHO Y EN LA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del dopaje ilícito en el derecho y en la
administración deportiva. El tema es relevante porque cubre tópicos económicos, sociales y
legales pertinentes al uso de sustancias prohibidas en el deporte de alto nivel. Se han
realizado investigaciones históricas y jurisprudenciales sobre casos en competiciones. El
estudio señaló graves consecuencias para la administración deportiva y la necesidad de
acciones administrativas y legales para combatirlo.
PALABRAS CLAVES: dopaje; derecho; administración.
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O ESPORTE NA AMÉRICA LATINA E SUAS MANIFESTAÇÕES: UMA ANÁLISE
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 372
Jean Carlos Freitas Gama,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Amarílio Ferreira Neto,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Wagner dos Santos,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Objetiva analisar as manifestações do esporte contidas nas bases legais que o regulamentam
e o caracterizam nos países da América Latina, captando a correlação com a formação. De
natureza qualitativa, utiliza o método comparativo e o paradigma indiciário como
abordagem. 14 países compartilham ao menos uma manifestação, o que revela
características de aproximação. Evidencia-se que esses são traços de uma região singular e,
ao mesmo tempo, igual, configurando no esporte uma identidade latina.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Bases Legais; América Latina.
SPORT IN LATIN AMERICA AND IT’S MANIFESTATIONS: AN ANALYSIS OF
LAWS
ABSTRACT
It aims to analyze the manifestations of sport contained in the legal bases that regulate and
characterize it in Latin America countries, capturing the correlation with training. It a
qualitative study, uses the comparative method and the evidential paradigm as an approach.
14 countries share at least one manifestation among themselves, which reveals traces of
closeness. It is evident that these are traits of a unique and, at the same time, equal region,
configuring a Latin identity in sport.
KEYWORDS: Sport; Laws; Latin America.

EL DEPORTE EN AMÉRICA LATINA Y SUS MANIFESTACIONES: UN ANÁLISIS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las manifestaciones del deporte contenidas en las bases legales
que lo regulan y caracterizan en los países de América Latina, captando la correlación con
la formación. De naturaleza cualitativa, utiliza el método comparativo y el paradigma
372
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indiciario. 14 países comparten al menos una manifestación, que revela características de
aproximación. Es evidente que estos son rasgos de una región singular y, a la vez,
igualitaria, configurando una identidad latina en el deporte.
PALABRAS CLAVES: Deporte; Disposiciones Legales; América Latina.
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O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER NO ESTADO DE
GOIÁS DE 2003 A 2018373
Fernando Henrique Silva Carneiro,
Instituto Federal de Goiás (IFG)
RESUMO
O objetivo foi analisar o financiamento da política de esporte e lazer pelo Governo do Estado
de Goiás de 2003 a 2018. A pesquisa teve caráter quanti-qualitativo, foi um estudo descritivo
apoiado em documentos. Os resultados encontrados demonstram que a maior parte do
financiamento do esporte e lazer foi a partir de recursos da AGEL/SESEL, houve oscilação
do gasto e a maior parte dele foi direcionado para Infraestrutura e Pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; financiamento público; esporte e lazer.
FINANCING THE SPORTS AND LEISURE POLICY IN THE STATE OF GOIÁS
FROM 2003 TO 2018
ABSTRACT
The objective was to analyze the financing of the sport and leisure policy by the Government
of the State of Goiás from 2003 to 2018. The research was quantitative and qualitative, it was
a descriptive study supported by documents. The results found show that most of the funding
for sport and leisure came from resources from AGEL/SESEL, there was an oscillation in
spending and most of it was directed to Infrastructure and Personnel.
KEYWORDS: public policies; public funding; sports and leisure.
FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA DEPORTIVA Y OCIO EN EL ESTADO DE
GOIÁS DE 2003 A 2018
RESUMEN
El objetivo fue analizar la financiación de la política de deporte y ocio por parte del
Gobierno del Estado de Goiás de 2003 a 2018. La investigación fue cuantitativa y cualitativa,
fue un estudio descriptivo sustentado en documentos. Los resultados encontrados muestran
que la mayor parte de la financiación para el deporte y el ocio provino de recursos de
AGEL/SESEL, hubo una oscilación en el gasto y la mayor parte se dirigió a Infraestructuras
y Personal.
PALABRAS CLAVES: políticas públicas; fondos públicos; deportes y ocio.
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O FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE ESPORTE E LAZER
NO BRASIL NO ORÇAMENTO FEDERAL DE 2004 A 2019374
Fernando Henrique Silva Carneiro,
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Eliane Elicker,
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Ywry Crystiano da Silva Magalhães,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Fernando Mascarenhas,
Universidade de Brasília (UnB)
RESUMO
O objetivo foi analisar o financiamento e gasto do orçamento público federal com a
infraestrutura urbana de esporte e lazer de 2004 a 2019. A pesquisa se caracteriza como
descritivo-exploratória, qualitativa, desenvolvida a partir de levantamento documental. Ao
longo do tempo oscilaram bastante os referidos gastos, tendo eles sofrido
contingenciamentos. O direcionamento dos recursos se deu, principalmente, com grandes
eventos esportivos e estiveram concentrados na região sudeste.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Infraestrutura Urbana; e Orçamento de Esporte e
Lazer.
THE FINANCING OF URBAN SPORT AND LEISURE INFRASTRUCTURE IN
BRAZIL IN THE FEDERAL BUDGET FROM 2004 TO 2019
ABSTRACT
The objective was to analyze the financing and spending of the federal public budget on
urban infrastructure for sport and leisure from 2004 to 2019. The research is characterized
as descriptive-exploratory, qualitative, developed from a documentary survey. Over time,
these expenses fluctuated a lot, having suffered restrictions. The allocation of resources took
place mainly with large sporting events and were concentrated in the Southeast region.
KEYWORDS: Public Policies; Urban infrastructure; and Sports and Leisure Budget.

FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE DEPORTE Y OCIO
EN BRASIL EN EL PRESUPUESTO FEDERAL DE 2004 A 2019
RESUMEN
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El objetivo fue analizar el financiamiento y gasto del presupuesto público federal en
infraestructura urbana de deporte y ocio de 2004 a 2019. La investigación se caracteriza por
ser descriptiva-exploratoria, cualitativa, desarrollada a partir de una encuesta documental.
Con el tiempo, estos gastos fluctuaron mucho, habiendo sufrido restricciones. La asignación
de recursos se realizó principalmente con grandes eventos deportivos y se concentró en la
región Sudeste.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; Infraestructura urbana; y Presupuesto de Deportes
y Ocio.
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O OCASO DA POLÍTICA ESPORTIVA BRASILEIRA NO GOVERNO
BOLSONARO 375
Frederico Jorge Saad Guirra,
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Fernando Henrique Silva Carneiro,
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Lino Castellani Filho,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
O Ministério do Esporte, extinto em 2019, rebaixou o trato da política esportiva a uma
Secretaria Especial subordinada ao Ministério da Cidadania e Ação Social, passando a
ocupar lugar mais que secundário, pela queda de braços entre a ala militar e a ideológica,
provocando uma inércia na política esportiva nacional. Os fatos desencadeados nesta
Secretaria revelam seu ‘ocaso’ e o das políticas esportivas e de lazer, no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Política Esportiva; Esporte.
THE DECLINE OF BRAZILIAN SPORTS POLICY UNDER THE BOLONARO
ADMINISTRATION
SUMMARY
The Ministry of Sports, extinguished in 2019, degraded the treatment of sports policy to a
Special Secretariat subordinated to the Ministry of Citizenship and Social Action, occupying
a more than secondary place due to the momentum among the military and ideological wing,
causing an inertia in national sports policy. The events triggered in this Secretariat reveal its
"decline" and that of sports and leisure policies in Brazil.
KEY WORDS: Public Policy; Sports Policy; Sports.
EL OCASO DE LA POLÍTICA DEPORTIVA BRASILEÑA EN EL GOBIERNO DE
BOLSONARO
RESUMEN
El Ministerio de Deportes, extinguido en 2019, degradó el tratamiento de la política
deportiva a una Secretaría Especial subordinada al Ministerio de Ciudadanía y Acción
Social, ocupando un lugar más que secundario, debido al pulso entre el ala militar e
ideológica, provocando una inercia en la política deportiva nacional. Los hechos
desencadenados en esta Secretaría revelan su "ocaso" y el de las políticas deportivas y de
ocio en Brasil.
PALABRAS CLAVES: Política pública; política deportiva; deportes.
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ORIGEM DOS ATLETAS DE ATLETISMO NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO
DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016376
Carla Cristina Santos Oliveira,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Rodrigo Vilela Elias,
Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA)
Felipe da Silva Triani,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
Romulo Meira Reis,
Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA)
Anderson Occhi Cesar,
Centro Universitário Estácio de Sá – (UNESA-JF)
Silvio de Cassio Costa Telles,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ)
RESUMO
O objetivo da pesquisa foi mapear o local de iniciação esportiva dos atletas brasileiros de
atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e destacar as Bolsas Atleta concedidas à eles. Fez-se
uma pesquisa documental nos sites do Comitê Olímpico Brasileiro e do Ministério do
Esporte. O grupo amostral foi de 67 atletas sendo 36 do sexo masculino e 31 do feminino. Os
resultados apontam que o principal local de iniciação esportiva foi a escola, e que menos da
metade dos atletas receberam Bolsa Atleta.
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Esportiva; Atletas Olímpicos Brasileiros; Atletismo;
ORIGIN OF ATHLETES IN BRAZIL: A CASE STUDY OF THE RIO 2016
OLYMPIC GAMES
ABSTRACT
This research aim was to map the sports initiation locations of Brazilian athletics athletes in
Rio 2016 Games and highlight the Scholarships awarded to them. A documentary research
was carried out on the websites of the Brazilian Olympic Committee and the Ministry of
Sports. The sample group consisted of 67 athletes, 36 men and 31 women. The results show
that the main place of sports initiation was the school and less than half of the athletes
received Scholarships.
KEYWORDS: Sports Initiation; Brazilian Olympic Athletes; Athletics.
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ORIGEN DE LOS ATLETAS EN BRASIL: UN ESTUDIO DE CASO DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016
RESUMEN
Esta investigación mapeó los sitios de iniciación deportiva de los atletas brasileños de
atletismo en los Juegos Río 2016 y destacó las Becas Atletas otorgadas. Se realizó una
investigación documental en los sitios web del Comité Olímpico Brasileño y Ministerio de
Deporte. La muestra consistió en 67 atletas, 36 hombres y 31 mujeres. Los resultados
muestran que el lugar principal de iniciación deportiva fue la escuela y que menos de la
mitad de los deportistas recibieron Bolsa Atleta.
PALABRAS CLAVES: Iniciación deportiva; Atletas Olímpicos Brasileños; Atletismo.
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PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E DE LAZER: UM ESTUDO
DA SME/POA377

Luis Felipe Silveira,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Marco Paulo Stigger,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Nessa comunicação propomos apresentar como a noção de projeto proposta por Gilberto
Velho contribuiu na interpretação dos dados etnográficos. Os dados utilizados foram
produzidos a partir de uma etnografia multilocal no serviço público de esporte e de lazer de
Porto Alegre. Apontamos que, a partir da noção de projeto, foi possível identificar diferentes
projetos em ação e em processos de disputa no contexto observado.
PALAVRAS-CHAVE: Gilberto Velho; Projeto; Políticas públicas.
SPORT AND LEISURE PUBLIC POLICY PROJECTS: A STUDY OF PORTO
ALEGRE DEPARTMENT OF SPORT AND LEISURE
ABSTRACT
In this presentation, we plan to demonstrate how the notion of project by Gilberto Velho has
contributed to ethnographic data interpretation. Data in this study were generated from a
multi-site ethnography of the sport and leisure public service in the Brazilian city of Porto
Alegre. We demonstrate that, on the basis of Velho’s notion of project, it was possible to
identify a variety of projects in motion and in dispute in the context analyzed.
KEYWORDS: Gilberto Velho; Project; Public policies.
PROYECTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEPORTE Y OCIO: UN ESTUDIO de
la SME/POA
RESUMEN
En esa comunicación proponemos presentar como la noción de proyecto propuesta por
Gilberto Velho contribuyó en la interpretación de los datos etnográficos. Los datos utilizados
fueran producidos a partir de una etnografía multisitio en el servicio público de deporte y de
ocio de Porto Alegre. Apuntamos que, a partir de la noción de proyecto, fue posible
identificar diferentes proyectos en acción y en procesos de contienda en el contexto
observado.
PALABRAS CLAVE: Gilberto Velho; Proyecto; Políticas públicas.
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SISTEMA ESPORTIVO ALEMÃO: ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DO
BRASIL378
Fernando Augusto Starepravo,
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Brasil
Paulo José Cabral Lacerda,
Universidade Federal de Jataí (UFJ), Brasil
Mara Konjer,
University of Münster, Alemanha
RESUMO
O objetivo do estudo é apresentar o sistema esportivo da Alemanha e algumas reflexões
sobre o sistema esportivo brasileiro. Para tanto, utiliza a metodologia proposta por
Scheerder, Willem e Claes (2017) e suas cinco questões chave para a compreensão da
relação entre Estado e federações esportivas.
PALAVRAS-CHAVE: sistema; esporte; Alemanha.
GERMAN SPORTS SYSTEM: SOME REFLECTIONS FROM BRAZIL
ABSTRACT
The aim of the study is to present the sports system in Germany and some reflections on the
Brazilian sports system. Therefore, it uses the methodology proposed by Scheerder, Willem
and Claes (2017) and its five key questions for understanding the relationship between the
State and sports federations.
KEYWORDS: System; Sport; Germany.

SISTEMA DEPORTIVO ALEMÁN: ALGUNAS REFLEXIONES DE BRASIL
RESUMEN
El objetivo del estudio es presentar el sistema deportivo en Alemania y algunas reflexiones
sobre el sistema deportivo brasileño. Por tanto, utiliza la metodología propuesta por
Scheerder, Willem y Claes (2017) y sus cinco preguntas clave para entender la relación entre
el Estado y las federaciones deportivas.
PALABRAS CLAVE: sistema; deporte; Alemania.
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A VANTAGEM DE JOGAR EM CASA SEM A PRESENÇA DA TORCIDA NO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 2020379
Pedro Henrique de Almeida Oliveira,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Agnnes Alves de Albuquerque,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Caio César França Ramos de Assunção,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Lucemberg de Araújo Pedrosa,
Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas (FAJOLCA)
Matheus Athirson Gregório da Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Bruno Rodrigo da Silva Lippo,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
Devido a pandemia do Covid-19, foi vetada a presença de torcida nos estádios. Assim, o
presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da ausência da torcida na Vantagem de
Jogar em Casa (VC) no Brasileirão 2020. Foram analisados todos os jogos entre 2017 a
2020. Para inferência estatística, foram utilizadas as médias, desvio padrão, teste t de
Student. Percebe-se uma VC maior em 2018. Por fim, a ausência da torcida não impactou de
forma a alterar a VC.
PALAVRAS-CHAVE: torcida; vantagem em casa; futebol.
HOME ADVANTAGE WITHOUT CROWD IN 2020 BRAZILIAN CHAMPIONSHIP
ABSTRACT
Due to the Covid-19 pandemic, the presence of crowd in the stadiums was banned. Therefore,
the present study aims to analyze the effects of the absence of crowd in the Home Advantage
(HA) in Brasileirão 2020. All games between 2017 and 2020 were analyzed. For statistical
inference, the means, standard deviation and Student’s t test. A higher HA is perceived in
2018. Finally, the absence of crowd did not impact in a way to change the HA.
KEYWORDS: Soccer; Home Advantage; Crowd;

LA VENTAJA EN CASA SIN MULTITUD EN EL CAMPEONATO DE BRASIL 2020
RESUMEN
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Debido a la pandemia de Covid-19, se prohibió la presencia de multitud en los estadios. Así,
el presente estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la ausencia de multitud sobre
la Ventaja de Jugar en Casa (VC) en Brasileirão 2020. Se analizaron todos los juegos entre
2017 y 2020. Para la inferencia estadística, las medias, la desviación estándar y la prueba t
Student. Se percibe un mayor VC en 2018. Finalmente, la ausencia de multitud no afectó
significativamente al VC.
PALABRAS CLAVES: Fútbol; Ventaja en casa; Multitud;
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ACUPUNTURA NO ESPORTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DOS ÚLTIMOS
ANOS380
Diego Faria de Queiroz,
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Juliana Cristina Camargo de Souza,
Faculdade Campos Elíseos (FCE)
Giuliano Pablo Almeida Mendonça,
Universidade São Judas Tadeu (USJT)
RESUMO
A acupuntura é uma técnica milenar que faz uso de agulhas aplicados sob os acupontos,
tratamento diversos tipos de patologias. Já no ambiente esportivo, as evidências científicas,
têm sido publicadas com timidez na literatura referente a performance. A vista disto, o
objetivo desta pesquisa foi analisar os benefícios da acupuntura no esporte. Conclui-se que
as intervenções que utilizam deste procedimento são vinculadas principalmente para
tratamento não farmacológico de lesões e dores.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia por acupuntura; Medicina esportiva; Educação Física.
ACUPUNCTURE IN SPORT: AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE LAST YEARS
ABSTRACT
Acupuncture is an ancient technique that uses needles applied under the acupoints, treating
different types of pathologies. In the sports environment, scientific evidence has been timidly
published in the literature on performance. In view of this, the objective of this research was
to analyze the benefits of acupuncture in sports. It is concluded that interventions using this
procedure are mainly linked to non-pharmacological treatment of injuries and pain.
KEYWORDS: Acupuncture therapy; Sports medicine; Physical Education.
ACUPUNTURA EN EL DEPORTE: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS
RESUMEN
La acupuntura es una técnica milenaria que utiliza agujas aplicadas debajo de los puntos de
acupuntura, tratando diferentes tipos de patologías. En el ámbito deportivo, la evidencia
científica se ha publicado tímidamente en la literatura sobre el rendimiento. Ante esto, el
objetivo de esta investigación fue analizar los beneficios de la acupuntura en el deporte. Se
concluye que las intervenciones que utilizan este procedimiento están principalmente ligadas
al tratamiento no farmacológico de lesiones y dolores.
PALABRAS CLAVES: Terapia por acupuntura; Medicina deportiva; Educación Física.
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO DEFICIT DE MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE
ATLETAS DE FUTEBOL AMERICANO381
José da Silva Pimentel Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Eduardo Macedo Penna,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
A presente pesquisa analisou através da comparação o déficit de mudança de direção entre
atletas de futebol americano de diferentes níveis competitivos e constatou que existe uma
disparidade entre os atletas locais(n=13) e universitários americanos(n=66) principalmente
em mudança de direção (TE=1,70) e massa corporal (TE=1,38), conclui-se que é necessário
entender os mecanismos de desaceleração capazes de diminuir a ação do “sprint
momentum” durante as mudanças de direção, diminuindo o déficit.
PALAVRAS-CHAVE: futebol americano; treinamento; sprint.
ANALYSIS AND COMPARISON OF THE CHANGE OF DIRECTION DEFICIT
BETWEEN AMERICAN FOOTBALL ATHLETES
ABSTRACT
The present research analyzed through the comparison the change of direction deficit
between American football athletes of different competitive levels and found that there is a
disparity between Brazilian athletes (n=13) and NCAA division 1(n=66) mainly in change of
direction (ES=1.70) and body mass (ES=1.38), it is concluded that it is necessary to
understand the deceleration mechanisms capable of reducing the action of sprint momentum
during changes in direction, to reducing deficit.
KEYWORDS: football; training; sprint.
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL DÉFICIT DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
ENTRE ATLETAS DE FÚTBOL AMERICANO
RESUMEN
Esta investigación analizó a través de la comparación el déficit de cambio de dirección entre
deportistas de fútbol americano de diferentes niveles competitivos y encontró una disparidad
entre los brasileños (n=13) y los americanos (n=66) principalmente en el cambio de
dirección (TE=1.70) y masa corporal (TE=1.38), se concluye que es necesario comprender
los mecanismos de desaceleración capaces de reducir la acción del “sprint momentum”
durante los cambios de dirección, para reducir el déficit.
PALABRAS CLAVES: fútbol americano; entrenamiento; esprint.
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO PERFIL POTÊNCIA-FORÇA-VELOCIDADE DE
SPRINT EM ATLETAS DE FUTEBOL AMERICANO382
José da Silva Pimentel Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Eduardo Macedo Penna,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
Devido à demanda de sprints máximos no futebol americano, o perfil potência-forçavelocidade possibilita uma rica análise das variáveis, este estudo objetivou analisar e
comparar essas. Foram analisados 13 atletas em sprint de 30 metros nas principais variáveis
e utilizou-se o tamanho do efeito de Cohen´s d, os atletas apresentaram menores valores que
outros da mesma modalidade principalmente em Pmax, tornando-se necessário métodos de
treinamento que possam maximizar essa variável.
PALAVRAS-CHAVE: futebol americano; treinamento; Sprint.
ANALYSIS AND COMPARISON OF THE SPRINT POWER-FORCE-VELOCITY
PROFILE IN FOOTBALL ATHLETES.
ABSTRACT
Due to the demand for maximum sprints in football, the power-force-velocity profile enables
a great analysis of the variables, this study aimed to analyze and compare these. Thirteen
athletes were analyzed in a sprint of 30 meters, the effect size of the Cohen's d was used, the
athletes presented lower values than others of the same modality, Pmax was most notable, it
is necessary making training methods that can maximize this variable.
KEYWORDS: football; training; sprint.
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PERFIL POTENCIA-FUERZA-VELOCIDAD
DE SPRINT EN ATLETAS DE FÚTBOL AMERICANO.
RESUMEN
Debido a la demanda de esprints máximos en el fútbol americano, el perfil potencia-fuerzavelocidad permite un análisis rico de las variables, este estudio tuvo como objetivo
analizarlas y compararlas. Se analizaron trece atletas en un sprint de 30 metros en las
principales variables y se utilizó el tamaño del efecto Cohen'sd, los atletas presentaron
valores más bajos que otros de la misma modalidad, principalmente en Pmax, realizando
métodos de entrenamiento que pueden maximizar esta variable.
PALABRAS CLAVES: fútbol americano; entrenamiento; esprint.
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AVALIAÇÃO FÍSICA POR MEIO DO ATENDIMENTO EM SISTEMA REMOTO
DE ATLETAS DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CINCO383
Guilherme de Oliveira Santos Silva,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Larissa de Oliveira e Silva,
Associação Mineira do Paradesporto (AMparadesporto)
Túlio Fernandes de Almeida,
Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (ISD)
Cláudia Barsand de Leucas,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
RESUMO
Com a atual mudança no contexto do treinamento esportivo, as adaptações nas metodologias
de avaliação via sistema remoto, são necessárias. Por isso, o objetivo deste estudo foi
apresentar a metodologia adotada pela equipe de FUT5 da AMparadesporto na avaliação
física via sistema remoto, realizada em 8 atletas cegos. Foi realizado um protocolo de testes
em Março e Maio de 2021. Após dois meses de treinamento físico, os atletas apresentaram
uma melhora nos resultados médios em todos os testes.
PALAVRAS-CHAVE: futebol de cinco; treinamento esportivo; sistema remoto.
PHYSICAL EVALUATION THROUGH ATTENDANCE IN A REMOTE SYSTEM
OF ATHLETES OF A FIVE-A-SIDE FOOTBALL TEAM
ABSTRACT
With the current change in the context of sports training, adaptations in assessment
methodologies via remote system are necessary. Therefore, the purpose of this study was to
present the methodology adopted by the AMparadesporto FUT5 team in the physical
assessment via remote system, performed in 8 blind athletes. A testing protocol was
performed in March and May 2021. After two months of physical training, the athletes
showed an improvement in average results in all tests.
KEYWORDS: five-a-side football; sports training; remote system.
EVALUACIÓN FÍSICA MEDIANTE LA ASISTENCIA EN UN SISTEMA REMOTO
DE ATLETAS DE UN EQUIPO DE FÚTBOL DE CINCO
RESUMEN
Con el cambio actual en el contexto del entrenamiento deportivo, son necesarias
adaptaciones en las metodologías de evaluación vía sistema remoto. Por tanto, el objetivo de
este estudio fue presentar la metodología adoptada por el equipo AMparadesporto FUT5 en
383
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la valoración física vía sistema remoto, realizada en 8 deportistas ciegos. Se realizó un
protocolo de pruebas en marzo y mayo de 2021. Luego de dos meses de entrenamiento físico,
los atletas mostraron una mejora en los resultados promedio en todas las pruebas.
PALABRAS CLAVES: fútbol 5; entrenamiento deportivo; sistema remoto.
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COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL DINÂMICO DE DIFERENTES
CLASSES FUNCIONAIS DA CANOAGEM PARALÍMPICA: UM ESTUDO DE
CASO384
Pedro André da Silva Lins,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) / Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF)
Samuel da Silva Lima,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Elionaldo Bringel de Lima,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Vinicius Wallace Santos Brito,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Leonardo Gasques Trevisan Costa,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
O objetivo foi analisar o controle postural dinâmico (CPD) de dois atletas da canoagem
paralímpica de diferentes classes funcionais, KL3 e KL1. O CPD foi mensurado por sensores
inerciais presentes em aparelho celular, acoplado na embarcação. Os resultados
demonstraram que o sujeito KL3 apresentou menores valores de giroscópio (-0,09 graus/s)
quando comparado ao participante KL1 (-0,13 graus/s). Conclui-se que a classe KL3
apresenta maior estabilidade corporal comparada a classe KL1.
PALAVRAS-CHAVE: controle postural; canoagem; classificação funcional.
COMPARISON OF DYNAMIC POSTURAL CONTROL OF DIFFERENT
FUNCTIONAL CLASSES OF PARALYMPIC CANOEING: A CASE STUDY
ABSTRACT
The objective was to analyze the dynamic postural control (DPC) of two Paralympic
canoeing athletes from different functional classes, KL3 and KL1. CPD was measured by
inertial sensors present in a cell phone, attached to the vessel. The results showed that subject
KL3 had lower gyroscope values (-0.09 degrees/s) when compared to participant KL1 (-0.13
degrees/s). It is concluded that the KL3 class has greater body stability compared to the KL1
class.
KEYWORDS: postural control; canoeing; functional classification.
COMPARACIÓN DEL CONTROL POSTURAL DINÁMICO DE DIFERENTES
CLASES FUNCIONALES DE CANOA PARALÍMPICA: UN ESTUDIO DE CASO
RESUMEN
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El objetivo fue analizar el control postural dinámico (DPC) de dos deportistas de piragüismo
paralímpico de diferentes clases funcionales, KL3 y KL1. El CPD se midió mediante sensores
inerciales presentes en un teléfono celular, conectado al recipiente. Los resultados mostraron
que el sujeto KL3 tenía valores de giroscopio más bajos (-0,09 grados / s) en comparación
con el participante KL1 (-0,13 grados / s). Se concluye que la clase KL3 tiene una mayor
estabilidad corporal en comparación con la clase KL1.
PALABRAS CLAVES: control postural; canotaje; clasificación funcional.
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CORRELAÇÃO ENTRE O TEAM SPORTS ASSESSMENT PROCEDURE (TSAP) E
A PERFORMANCE FÍSICA EM JOVENS ATLETAS DE BASQUETEBOL 385
Bruna Ortolan Wollmann,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Daniel Krick,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Hannah Aires,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Isabela Freitas da Silva,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Marcelo Francisco da Silva Cardoso,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Thiago José Leonardi,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
O presente trabalho investigou a correlação entre as performances tático-técnica e física de
90 atletas de basquetebol com idades entre 9 e 18 anos. Foram aplicados os testes Team
Sport Assessment Procedure, Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1, countermovement jump
e Line Drill test. Os resultados indicam correlações significativas entre volume de jogo e
performance tático-técnica com as provas de curta duração e alta intensidade bem como com
o teste de performance aeróbia.
PALAVRAS-CHAVE: desempenho tático; desempenho funcional; formação esportiva.
CORRELATION BETWEEN TEAM SPORTS ASSESSMENT PROCEDURE (TSAP)
AND PHYSICAL PERFORMANCE IN YOUNG BASKETBALL ATHLETES
ABSTRACT
The present work investigated the correlation between the tactical-technical and physical
performances of 90 basketball athletes aged between 9 and 18 years old. The tests that were
performed were Team Sport Assessment Procedure, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1,
countermovement jump and Line Drill test. The results indicate significant correlations
between game volume and tactical-technical performance with the short duration and high
intensity tests as well as with the aerobic performance test.
KEYWORDS: tactical performance; functional performance; sport development.
CORRELACIÓN ENTRE TEAM SPORTS ASSESSMENT PROCEDURE (TSAP) Y
RENDIMIENTO FÍSICO EN JÓVENES ATLETAS DE BALONCESTO
RESUMEN
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El presente trabajo investigó la correlación entre las actuaciones-tácticos técnicas y físicas
de 90 atletas de baloncesto de edades comprendidas entre 9 y 18 años de edad. Se aplicaron
las pruebas de Team Sport Assessment Procedure Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1,
countermovement jump e Line Drill test. Los resultados indican correlaciones significativas
entre el volumen de juego y el rendimiento táctico-técnico con las pruebas de corta duración
y alta intensidad, así como con la prueba de rendimiento aeróbico.
PALABRAS CLAVES: desempeño táctico; desempeño funcional; formación deportiva.
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O EFEITO CRÔNICO DO EXERCÍCIO ELEVAÇÃO DE QUADRIL SOBRE A
CORRIDA EM LINHA RETA DE JOGADORES DE FUTEBOL: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA COM METANÁLISE386
Jonatas Ferreira da Silva Santos,
Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Físico e Desempenho Esportivo - UFVJM
Moises Luiz Martins,
Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Físico e Desempenho Esportivo - UFVJM
Fernando Gripp,
Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Físico e Desempenho Esportivo - UFVJM
RESUMO
O objetivo da presente revisão sistemática e metanálise foi investigar o efeito do exercício
elevação de quadril sobre a corrida de 10 e 20 metros de jogadores de futebol. Ao final, dois
artigos foram selecionados em base de dados. Foi identificada diferença média para a
velocidade em corrida de 10 metros -0,08s (IC95% -0,11 e -0,05; p<0,001) e 20 metros 0,13s (IC95% -0,16 e -0,09; p<0,001). O exercício elevação de quadril mostrou-se eficiente
em melhorar o desempenho de jogadores de futebol.
PALAVRAS-CHAVE: desempenho atlético; desempenho esportivo; treinamento de força.
THE CHRONIC EFFECT OF THE HIP THRUST EXERCISE ON THE STRAIGHT
LINE RUN OF SOCCER PLAYERS: A SYSTEMATIC REVIEW WITH METAANALYSIS
ABSTRACT
The aim of the present systematic review and meta-analysis was to investigate the effect of the
hip thrust exercise on the 10- and 20-meters running of soccer players. At the end, two
articles were selected from the database. A mean difference was identified for running speed
of 10 meters -0.08s (95%CI -0.11 and -0.05; p<0.001) and 20 meters -0.13s (95%CI -0.16
and -0.09; p<0.001). The hip thrust exercise proved to be efficient in improving the
performance of soccer players.
KEYWORDS: athletic performance; athletic performance; resistance training
EL EFECTO CRÓNICO DEL EJERCICIO DE ELEVACIÓN DE CADERA EN LA
VELOCIDAD DE JUGADORES DE FÚTBOL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
CON METANÁLISIS
RESUMEN
El objetivo de la presente revisión sistemática y metanálisis fue investigar el efecto del
ejercicio de levantamiento de cadera en la carrera de 10 y 20 metros de jugadores de fútbol.
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Al final, se seleccionaron dos artículos de la base de datos. Se identificó una diferencia media
para la velocidad de carrera de 10 metros -0,08s (95% CI -0,11 y -0,05; p<0,001) y 20
metros -0,13s (95% CI -0,16 y -0,09; p<0,001). El ejercicio de levantamiento de cadera
demostró ser eficaz para mejorar el rendimiento de los jugadores de fútbol.
PALABRAS CLAVES: rendimiento atlético; rendimiento atlético; entrenamiento de fuerza
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EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA PERFORMANCE DE
CORREDORES DE MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA387
Anselmo Alexandre Santos,
Universidade de São Paulo (USP)
Juliana Cristina Camargo de Souza,
Faculdade Campos Elíseos (FCE)
Diego Faria de Queiroz,
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
RESUMO
Corridas de média e longa distância necessitam do indivíduo um alto condicionamento físico,
expresso comumente pelo Vo2 e pela economia de corrida (EC). O objetivo desta revisão foi
verificar os efeitos do treinamento de força (TF) na performance de corredores. O principal
achado aponta para uma melhora na EC quando aplicado protocolos de TF.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Força muscular; Exercício físico.
EFFECTS OF STRENGTH TRAINING ON THE PERFORMANCE OF MEDIUM
AND LONG DISTANCE RUNNERS: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Medium and long-distance races require the individual to be highly physically fit, commonly
expressed by Vo2 and running economy (RE). The objective of this review was to verify the
effects of strength training (ST) on the performance of runners. The main finding points to an
improvement in RE when ST protocols are applied.
KEYWORDS: Physical Education; Muscle strength; Exercise.
EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN EL RENDIMIENTO DE
CORREDORES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA: UNA REVISIÓN DE LA
LITERATURA
RESUMEN
Las carreras de media y larga distancia requieren que el individuo esté muy en forma
físicamente, comúnmente expresado por Vo2 y economía de carrera (EC). El objetivo de esta
revisión fue verificar los efectos del entrenamiento de fuerza (TF) sobre el rendimiento de los
corredores. El principal hallazgo apunta a una mejora en la EC cuando se aplican los
protocolos TF.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Fuerza muscular; Ejercicio físico.
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ESTRATÉGIAS ALIMENTARES EM ATLETAS DO FUTSAL FEMININO NO
BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA388
Gabriela Coelho Muniz Silva,
Faculdade Ensine
Gabriela Teixeira Paula,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Júlia Martins de Castro,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Selva Maria Guimarães Barreto,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
RESUMO
O objetivo foi realizar uma revisão integrativa para desvelar as práticas alimentares entre
atletas do futsal feminino e sua influência no desempenho físico. Não encontrando resultados
recorreu-se à base de dados não oficial. Foram selecionados 5 artigos. Os resultados
evidenciaram que as atletas apresentaram ingestão calórica abaixo do recomendado e
também consumo inadequado de macronutrientes. Poucos são os estudos que abordam as
estratégias alimentares dentro do futsal feminino.
PALAVRAS-CHAVE: Futsal feminino; Alimentação; Desempenho físico
FOOD STRATEGIES IN FEMALE FUTSAL ATHLETES IN BRAZIL: A
BIBLIOGRAPHIC REVIEW.
ABSTRACT
The objective was to carry out an integrative review to unveil dietary practices among female
futsal athletes and their influence on physical performance. When no results were found, an
unofficial database was used. 5 articles were selected. The results showed that the athletes
had caloric intake below the recommended and also inadequate intake of macronutrients.
There are few studies that address eating strategies within women's futsal.
KEYWORDS: Female futsal; Alimentation; Physical performance
ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS EN DEPORTISTAS DE FUTSAL FEMENINO EN
BRASIL: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
RESUMEN
El objetivo fue realizar una revisión integradora para conocer las prácticas alimentarias de
las deportistas de fútbol sala y su influencia en el rendimiento físico. Cuando no se
encontraron resultados, se utilizó una base de datos no oficial. Se seleccionaron 5 artículos.
Los resultados mostraron que los atletas tenían una ingesta calórica por debajo de la
388
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recomendada y también una ingesta inadecuada de macronutrientes. Hay pocos estudios que
aborden las estrategias alimentarias en el fútbol sala femenino.
PALABRAS CLAVE: Fútbol sala feminino; Alimentación; Rendimiento físico.
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MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO ENTRE SESSÕES AGUDAS DE
TREINAMENTO PELO CUSTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA389
José Morais Souto Filho,
Universidade Católica de Brasília (UCB).
Herbert Gustavo Simões,
Universidade Católica de Brasília (UCB).
RESUMO
Objetivo: Analisar o Custo da Frequência Cardíaca (CFC) na avaliação da recuperação
entre sessões de treino em homens adultos. Foi realizado uma Anamnese, Composição
Corporal, Pressão Arterial, coleta de sangue, Escala de Dor, teste de salto vertical e corrida
de 6 minutos. O treino foi composto de atividade aeróbia e força. Redução no CFC entre a
sessão de treino e o repouso foi observado. O CFC estimado após 5 dias da sessão de treino
possibilitou distinguir o estado físico dos participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Cortisol; Creatinafosfoquinase; Salto vertical
MONITORING OF RECOVERY BETWEEN ACUTE TRAINING SESSIONS BY
THE COST OF HEART RATE
ABSTRACT
Objective: To analyze the cost of heart rate (HRC) in the assessment of recovery between
training sessions in adult men. An anamnesis, body composition, blood pressure, blood
collection, pain scale, vertical jump test, and 6-minute run were performed. The training
consisted of aerobic activity and strength. Reduction in HRC between training session and
rest was observed. The estimated HRC after 5 days of the training session made it possible to
distinguish the physical state of the participants.
KEYWORDS: Cortisol; Creatine phosphokinase; Vertical jump.
SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN ENTRE SESIONES DE
ENTRENAMIENTO AGUDO POR EL COSTE DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
RESUMEN
Objetivo: Analizar el coste de la frecuencia cardíaca (FC) en la evaluación de la
recuperación entre sesiones de entrenamiento en hombres adultos. Se realizó anamnesis,
composición corporal, presión arterial, extracción de sangre, escala de dolor, prueba de
salto vertical y carrera de 6 minutos. El entrenamiento consistió en actividad aeróbica y
fuerza. Se observó una reducción de CFC entre la sesión de entrenamiento y el descanso. El
CFC estimado después de 5 días de la sesión de entrenamiento permitió distinguir el estado
físico de los participantes.
PALABRAS CLAVES: Cortisol; Creatina fosfoquinasa; Salto vertical.
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O PERFIL DE JOGADORES ESTRANGEIROS ATUANTES NO FUTEBOL
CARIOCA NOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020390
Diego Ramos do Nascimento,
Abeu Centro Universitário (UNIABEU)
Larsson Alves,
Escola de Educação Física e Desporto – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Erik Giuseppe Barbosa Pereira,
Escola de Educação Física e Desporto – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O objetivo deste trabalho era de construir o perfil de jogadores estrangeiros que atuaram no
campeonato carioca nos anos de 2018, 2019 e 2020. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa descritiva, utilizando a análise documental do Boletim Informativo de Registro
de Atletas da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Encontramos, predominantemente, um
perfil de atletas naturais da própria América do Sul, negociados em definitivos com valores
médios que ultrapassam a casa de R$ 20 milhões.
PALAVRAS-CHAVE: Migração; Futebol Carioca; Atletas estrangeiros.
THE PROFILE OF FOREIGN PLAYERS PLAYING IN RIO DE JANEIRO SOCCER
IN THE YEARS 2018, 2019 AND 2020
ABSTRACT
The objective of this work was to build the profile of foreign players who played in the Rio
championship in 2018, 2019 and 2020. This is a descriptive qualitative and quantitative
research, using the documentary analysis of the Federation's Athlete Registration Newsletter
de Janeiro Football Club. We found, predominantly, a profile of athletes from South America
itself, negotiated in definitive terms with average values exceeding R$ 20 million.
KEYWORDS: Migration; Rio de Janeiro Soccer; Foreign Player
EL PERFIL DE LOS JUGADORES EXTRANJEROS QUE JUGARON EN EL
FÚTBOL CARIOCA EN LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue construir el perfil de los jugadores extranjeros que jugaron en
el campeonato de Río de Janeiro en 2018, 2019 y 2020. Se trata de una investigación
descriptiva cualitativa y cuantitativa, utilizando el análisis documental del Boletín de
Registro de Atletas de la Federación de Janeiro Football. Club. Encontramos,
predominantemente, perfil de deportistas de la propia América del Sur, negociado en
términos definitivos con valores promedio superiores a R$ 20 millones.
PALABRAS CLAVES: Migracíon; Fútbol Carioca; Jugadores Extranjeros
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O TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL ASSOCIADO AO DESEMPENHO
OPERACIONAL DE MILITARES: DADOS PARA UM ESTUDO DE REVISÃO 391
Nathalia Couto da Silva,
Programa de Pós-Graduação em Desempenho Humano Operacional – Universidade da Força
Aérea (PPGDHO-UNIFA),
Comissão de Desportos da Marinha (CDM)
Priscila dos Santos Bunn,
Programa de Pós-Graduação em Desempenho Humano Operacional – Universidade da Força
Aérea (PPGDHO-UNIFA),
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN)
Alexander Barreiros Cardoso Bomfim,
Programa de Pós-Graduação em Desempenho Humano Operacional – Universidade da Força
Aérea (PPGDHO-UNIFA)
RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar a associação entre o Teste de Impulsão Horizontal (TIH) e
o desempenho de tarefas operacionais de militares. Foi feita uma busca sistematizada da
literatura em 10 (dez) bases de dados, resgatando 9 (nove) estudos. Os resultados
demonstram que o TIH apresenta associação com o desempenho de militares em tarefas que
envolvam o levantamento ou o transporte de carga em curtas distâncias.
PALAVRAS-CHAVE: Militares; Desempenho Profissional; Teste de Esforço .
THE HORIZONTAL IMPULSE TEST ASSOCIATED WITH THE OPERATIONAL
PERFORMANCE OF MILITARY PERSONNEL: DATA FOR A REVIEW STUDY
ABSTRACT
The aim of the study was to verify the association between the Horizontal Impulse Test (HIT)
and the performance of operational tasks in military personnel. A systematic literature search
was carried out in 10 (ten) databases, retrieving 9 (nine) studies. The results demonstrate that
the HIT is associated with the performance of military personnel in tasks that involve lifting
or transporting cargo over short distances.
KEYWORDS: Military Personnel; Work Performance; Exercise Test.
LA PRUEBA DE IMPULSO HORIZONTAL ASOCIADA CON EL DESEMPEÑO
OPERATIVO DE LOS MILITARES: DATOS PARA UN ESTUDIO DE REVISIÓN
RESUMEN
El objetivo del estudio fue verificar la asociación entre la Prueba de Impulso Horizontal
(PIH) y el desempeño de tareas operativas en personal militar. Se realizó una búsqueda
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bibliográfica sistemática en 10 (diez) bases de datos, obteniendo 9 (nueve) estudios. Los
resultados demuestran que el PIH está asociado con el desempeño del personal militar en
tareas que involucran levantar o transportar carga en distancias cortas.
PALABRAS CLAVES: Personal Militar; Rendimiento Laboral; Prueba de Esfuerzo.
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EFEITO DA INTENSIFICAÇÃO DE CARGA NAS RESPOSTAS DE
RECUPERAÇÃO, BEM-ESTAR E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA EM JOVENS
PRATICANTES DE GINÁSTICA RÍTMICA392
Shauane Emanuela Fornaciari Silva,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Ana Carolina Paludo,
Masaryk University (MUNI)
Guilherme Alves Grubertt,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Helio Serassuelo Junior,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
RESUMO
Oito jovens ginastas foram monitoradas durante 4 semanas com o objetivo de analisar o
efeito da intensificação de carga de treinamento nas respostas perceptuais de esforço,
recuperação, bem-estar e infecção respiratória. Como principais resultados destaca-se que o
período de intensificação das cargas de treinamento pode impactar negativamente nas
respostas perceptuais de recuperação e bem-estar, porém não nas respostas de infecção
respiratória.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Ginástica Rítmica; Monitoramento.
EFFECT OF LOAD INTENSIFICATION ON THE RESPIRATORY, WELL-BEING
AND RESPIRATORY INFECTION RESPONSES IN YOUNG RHYTHMIC
GYMNASTICS PRACTITIONERS
ABSTRACT
Eight young gymnasts were monitored for 4 weeks with the aim of analyzing the effect of
training load intensification on the perceptual responses of effort, recovery, well-being and
respiratory infection. As main results, it is highlighted that the period of intensification of
training loads can negatively impact the perceptual responses of recovery and well-being, but
not the responses of respiratory infection.
KEYWORDS: Training; Rhythmic Gymnastics; Monitoring.

RESUMEN
Se monitorizó a ocho jóvenes gimnastas durante 4 semanas con el objetivo de analizar el
efecto de la intensificación de la carga de entrenamiento sobre las respuestas perceptivas de
esfuerzo, recuperación, bienestar e infección respiratoria. Como principales resultados, se
destaca que el período de intensificación de las cargas de entrenamiento puede impactar
negativamente las respuestas perceptivas de recuperación y bienestar, pero no las respuestas
de infección respiratoria.
PALABRAS CLAVE: Entrenamiento; Gimnasia Rítmica; Vigilancia.
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PERCEPÇÃO DO ESFORÇO E PREFERÊNCIA DE JOVENS
BASQUETEBOLISTAS NO TREINAMENTO TÉCNICO-TÁTICO COM PEQUENOS
JOGOS393
André de Assis Lauria,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Camila Cristina Fonseca Bicalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Francisco Zacaron Werneck,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar a percepção de esforço e a preferência de jovens
basquetebolistas durante a realização de pequenos jogos disputados no formato 4x4 e 3x3. 15
jovens foram submetidos a duas sessões de treinamento nos formatos 4x4 e 3x3. Foi aplicada
a escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) e foram encontradas diferenças
significativas entre as sessões 4x4 e 3x3 (p<0,001). Conclui-se que jovens basquetebolistas
apresentam uma maior PSE e uma maior preferência pelo formato 3x3.
PALAVRAS-CHAVE: basquetebol; pequenos jogos; jovens atletas.
PERCEPTION OF THE EFFORT OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS IN
TECHNICAL-TACTICAL TRAINING WITH SMALL-SIDED GAMES
ABSTRACT
The objective of the study was to verify the perception of effort by young basketball players
during the performance of small-sided games played in the 4x4 and 3x3 format. 15 young
people underwent two training sessions in 4x4 and 3x3 formats. The subjective perception of
effort scale (SPE) was applied and significant differences were found between the 4x4 and
3x3 sessions (p<0,001). It is concluded that young basketball players have a greater PSE and
a greater preference for the 3x3 format.
KEYWORDS: basketball; small-sided games; young athletes.

PERCEPCIÓN DEL ESFOUERZO DE JÓVENES JUGADORES DE BALONCESTO
EN EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO-TÁTICO CON JUEGOS PEQUEÑOS
RESUMEN
El objetivo del estudio fue verificar la percepción de esfuerzo de los jóvenes jugadores de
baloncesto durante la realización de pequeños partidos jugados en formato 4x4 y 3x3. 15
393
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jóvenes realizaron dos capacitaciones em formatos 4x4 y 3x3. Se aplicó la escala de
percepción del esfuerzo subjetivo (PES) y se encontraron diferencias significativas entre las
sesiones 4x4 y 3x3 (p<0,001). Se concluye que los jóvenes jugadores de baloncesto tienen un
mayor PES y una mayor preferencia por el formato 3x3. [Times, 12, itálico]
PALABRAS CLAVES: baloncesto; juegos pequeños; atletas jóvenes.
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PROPOSTA DE CATÁLOGO DOS GRUPOS DOS MEIOS DE TREINAMENTO
APLICADO AO FUTEBOL PARA AMPUTADOS394
Francisco de Oliveira Dantas,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Felipe Nogueira Catunda,
Associação D’eficiência Superando Limites (ADESUL)
Bruno Victor Correa da Silva,
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)
Gustavo Ribeiro da Mota
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Mário Antônio de Moura Simim,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
RESUMO
O futebol para amputados (FutAmp) aparece como componente de diversos programas de
treinamento desportivo. O objetivo foi elaborar uma proposta de catálogo de grupos e meios
de treinamento. Entrevistamos o treinador e auxiliar técnico da seleção brasileira de
FutAmp. Foi proposto um catálogo de exercícios gerais e específicos, e a criação de um
microciclo. Diante destes resultados os treinadores de FutAmp podem utilizar o presente
catálogo como norteador no momento do planejamento das cargas.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol para Amputados; Pessoas com Deficiência; Treinamento
esportivo.
PROPOSAL OF CATALOGUE OF TRAINING MEDIA GROUPS APPLIED TO
SOCCER FOR AMPUTEES
ABSTRACT
Amputee football (AF) appears as a component of several sports training programs. The
objective was to elaborate a proposal for a catalogue of groups and means of training. We
interviewed the coach and technical assistant of the Brazilian FutAmp team. A catalogue of
general and specific exercises and the creation of a microcycle has been proposed. In view of
these results, AF coaches can use this catalogue as a guide at the time of cargo planning.
PALAVRAS-CHAVE: Amputee Football; People with Disabilities; Sports training.
RESUMEN
El fútbol para amputados (FutAmp) aparece como un componente de varios programas de
entrenamiento deportivo. El objetivo era elaborar una propuesta de catálogo de grupos y
medios de formación. Entrevistamos al entrenador y al segundo entrenador de la selección
brasileña de FutAmp. Se propuso un catálogo de ejercicios generales y específicos, y la
394
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creación de un microciclo. Con estos resultados, los entrenadores de FutAmp pueden utilizar
este catálogo como guía a la hora de planificar las cargas.
PALABRAS CLAVE: Fútbol para amputados; Personas con discapacidad; Entrenamiento
deportivo.
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RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE PRÁTICA E ASPECTOS MOTIVACIONAIS DE
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E CROSS TRAINING395
Emanuel Moita do Nascimento,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Uânia da Silva Alves,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Cícero Luciano Alves Costa,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
RESUMO
O objetivo do estudo foi comparar aspectos motivacionais entre praticantes de Musculação e
Cross Training. A amostra foi composta por 93 sujeitos. Foi aplicado o inventário EMI-2
para avaliar os aspectos motivacionais. Se constatou que o Cross Training apresenta uma
maior motivação para o domínio psicológico (p=0,012) e interpessoal (p=0,003). Por outro
lado, foram observadas associações positivas e significativas entre tempo de prática e
domínios da motivação para os praticantes de Musculação.
PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Exercício Físico; Psicologia do Esporte.
RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE TIME AND MOTIVATIONAL ASPECTS
OF WEIGHT TRAINING AND CROSS TRAINING PRACTICES
ABSTRACT
The aim of the study was to compare the motivational aspects between Weight Training and
Cross Training practitioners. The sample consisted of 93 subjects. The EMI-2 inventory was
applied to assess motivational aspects. It was found that Cross Training has a greater
motivation for the psychological (p = 0.012) and interpersonal (p = 0.003) domains. On the
other hand, associations positive and significant were found between practice time and
motivation domain for Weight Training practitioners.
KEYWORDS: Motivation; Exercise; Sport Psychology.

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE PRÁCTICA Y LOS ASPECTOS
MOTIVACIONALES DE LOS PRACTICANTES DE LA MUSCULACIÓN Y EL
CROSS TRAINING
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comparar aspectos motivacionales entre los practicantes de
Musculación y Cross Training. La muestra del estudio consistió en 93 sujetos. Se aplicó el
inventario EMI-2 para evaluar aspectos motivacionales. Se encontró que el Cross Training
395
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presenta mayor motivación para los dominios psicológico (p = 0.012) e interpersonal (p =
0.003). Por otro lado, se encontró asociaciones entre el tiempo de práctica y los dominios de
la motivación de los practicantes de musculación.
PALABRAS CLAVES: Motivación; Ejercicio Físico; Psicología del Deporte.
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RESUMO
Esse estudo apresenta-se como um relato de experiência, tendo como objetivo relatar a
organização do GGPT PUC-Minas, relacionada à sua participação na 16ª World
Gymnaestrada. O início dos trabalhos preparatórios começou após o retorno da 15ª World
Gymnaestrada. Instituiu-se um plano de trabalho, com a divisão em Grupos de Trabalho
(GTs de Gestão; Jurídico; Técnico; Figurino, Adereços e maquiagem; Estudo e Pesquisa;
Comunicação; Eventos). Desde então, os trabalhos são desenvolvidos nessa lógica, com cada
participante/ginasta, escolhendo em qual GT gostaria de trabalhar.
PALAVRAS-CHAVE: ginástica para todos; gymnaestrada; esporte de apresentação.
EXPERIENCE REPORT: THE PARTICIPATION OF THE GYMNASTICS GROUP
FOR ALL PUC-MINAS IN THE 16th WORLD GYMNAESTRADA
ABSTRACT
This study is presented as an experience report, aiming to report the organization of the
GGPT PUC-Minas, related to its participation in the 16th World Gymnaestrada. The start of
preparatory work began after the return of the 15th World Gymnaestrada. A work plan was
established, with the division into Work Groups (Management WGs; Legal; Technical;
Costume Design, Props and makeup; Study and Research; Communication; Events). Since
then, the works are developed in this logic, with each participant / gymnast, choosing which
GT would like to work
KEYWORDS: gymnastics for all; Gymnaestrada; presentation sport.
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RESUMEN
Este estudio se presenta como un relato de experiencia, con el objetivo de reportar la
organización de la GGPT PUC-Minas, relacionada con su participación en la XVI
Gymnaestrada Mundial. El inicio del trabajo preparatorio se inició después del regreso de la
15ª Gymnaestrada Mundial. Se estableció un plan de trabajo, con la división en Grupos de
Trabajo (GT de Gestión; Jurídico; Técnico; Diseño de Vestuario, Atrezzo y Maquillaje;
Estudio e Investigación; Comunicación; Eventos). Desde entonces, los trabajos se han
desarrollado en esta lógica, con cada participante / gimnasta, eligiendo qué GT le gustaría
trabajar.
PALABRAS CLAVES: gimnasia para todos; gymnaestrada; presentación deportiva.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a repetibilidade do Ultrassom Portátil para a medição da
composição corporal. A amostra foi composta por 30 militares submetidos ao procedimento
de teste e reteste. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi utilizado para verificar o
tamanho das variações entre as medidas. O CCI entre o primeiro e segundo dia foi de 0,998,
para p>0,000. Os resultados demonstram a alta concordância entre as medidas aferidas pelo
equipamento.
PALAVRAS-CHAVE: Ultrassom; Reprodutibilidade dos Testes; Composição Corporal.
REPEATABILITY OF PORTABLE ULTRASOUND IN THE EVALUATION OF
MILITARY BODY COMPOSITION
ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate the repeatability of the Portable Ultrasound to
measure body composition. The sample consisted of 30 military personnel who underwent the
test and retest procedure. The Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was used to verify the
size of the variations between the measurements. The CCI between the first and second days
was 0,998, for p> 0,000. The results demonstrate the high agreement between the measures
measured by the equipment.
KEYWORDS: Ultrassonic; Reproducibility of Results; Body Composition.

REPETIBILIDAD DEL ULTRASONIDO PORTÁTIL EN LA EVALUACIÓN DE LA
COMPOSICIÓN CORPORAL MILITAR
RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar la repetibilidad del Ultrasonido Portátil para medir la
composición corporal. La muestra estuvo constituida por 30 militares que se sometieron al
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procedimiento de prueba y reevaluación. Se utilizó el coeficiente de correlación intraclase
(CCI) para verificar el tamaño de las variaciones entre las mediciones. El CCI entre el
primer y el segundo día fue de 0,998, para p> 0,000. Los resultados demuestran la alta
concordancia entre las medidas tomadas por el equipo.
PALABRAS CLAVES: Ultrasonido; Reproducibilidad de los Resultados; Composición
Corporal.
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