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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/phh-diew-pey 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Renato Felipe Pereira e Taylan Gustavo Ladeia 
Dos Santos. 
 
 
1. TREINAMENTO DE FORÇA: Os Principais Métodos do Treinamento de Força 
Utilizados Por Profissionais de Educação Física nas Academias de Selvíria e 
Três Lagoas-MS 
 
Murillo Pereira Dias; Wellington Silva Sampai; Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O treinamento de força mais conhecido dentro do ambiente dos profissionais de educação física como 
treinamento resistido ou musculação, consiste em um tipo de treinamento em que o músculo faça força 
em um movimento contrário da carga. Este treino é responsável tanto pelo desenvolvimento de força, 
quanto de resistência e massa muscular do seu praticante. A maioria dos atletas, ou pessoas que 
apenas praticam esse tipo de treino físico, usam o treino de força em suas planilhas de treinamento 
para obter melhores resultados em seu desempenho. Esse treinamento de força é periodizado, na 
intenção de contemplar as características e necessidades do atleta, alguns desses métodos são: 
treinamento isométrico, treinamento dinâmico com resistência externa constante, treinamento com 
resistência variável, treinamento isocinético e treinamento excêntrico. Porém, é essencial e obrigatório 
que os programas de treinamento sejam elaborados por profissionais de educação física que atuam 
nas cidades de Selvíria e Três Lagoas, ambas no Mato Grosso do Sul. A partir destas reflexões, o 
propósito desse estudo elencar quais os principais métodos usados por instrutores, professores de 
musculação e personal trainers em suas aulas. O instrumento de coleta de dados consta de uma 
pesquisa de campo, cujo instrumento de coleta de dados consta de uma entrevista realizada pelo 
aplicativo google forms, e distribuídos pelo aplicativo de mensagens whatsapp. 
 
PALAVRAS-CHAVE: métodos do treinamento; educação física; força muscular. 

 
 
2. CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 
MUSCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS 
 
Daniela de Oliveira Sertanejo; Vanessa Oliveira Tobias; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO 
O uso adequado de suplementos alimentares, seguido de uma boa alimentação é um fator 
determinante para uma boa nutrição, qualidade de vida e melhora no desempenho físico. Com a 
crescente busca por uma vida e um corpo mais saudável, esteticamente mais bonito, há também um 
aumento na procura por suplementos alimentares. Sendo assim, os frequentadores de academia 
buscam cada vez mais potencializar o seu desempenho com o auxílio de suplementos alimentares, 
contudo, o grande número de praticantes que consomem inadequadamente esses suplementos vem 
sendo cada vez maior e preocupante, pois na grande maioria, a indicação do seu uso é feita por 
profissionais da área de Educação Física ou por um amigo, e não sob recomendação de um profissional 
da área de nutrição, assim elevando as chances de consumo em doses inadequadas. Diante do 
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exposto, o presente estudo tem o objetivo de verificar o consumo de suplementos alimentares pelos 
praticantes de musculação em uma academia no município de Três Lagoas/MS. Trata-se de uma 
pesquisa de campo, do tipo quantitativa-descritiva, realizada a partir de questionário para análise dos 
grupos de acordo com a faixa etária, sexo e os tipos de suplementos alimentares comuns, mais 
utilizados, tão bem quanto suas fontes orientativas e objetivos comuns direcionadores do uso de tais 
suplementos. O período de estudo foi de maio-julho de 2020. 
 
PALAVRAS-CHAVE: suplementos alimentares; musculação; nutrientes; exercício físico. 

 
 
3. OS CONHECIMENTOS PESAGAGÓGICOS DOS PROFESSORES DE 
CAPOEIRA DA CIDADE DE TRÊS LAGOAS 
 
Juliana Muniz Dias; Aline Barbosa; Carlos Alberto Lopes Filho; Jeronimo Leite Araújo 
 
RESUMO 
A capoeira, arte/luta brasileira, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade tem se 
difundido largamente dentro das escolas brasileiras, também é ensinada fora do ambiente escolar, em 
Academias de Ginástica, Projetos Sociais, Academias de Lutas e outros locais.  Tamanha difusão 
implica em um número elevado de pessoas ensinando a Capoeira. Diante desta reflexão surge o 
questionamento: Quais são os conhecimentos pedagógicos dos professores de Capoeira? Para 
responder a este problema de pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos para esta pesquisa: 
conhecer os procedimentos didáticos empregados pelos professores em suas aulas de capoeira, 
conhecer a formação destes sujeitos, e apontar como a formação em Educação Física pode contribuir 
para a melhoria dos métodos empregados por estes sujeitos. O instrumento de coleta de dados consta 
de uma entrevista estruturada usando o aplicativo google forms, foi encaminhada aos sujeitos 
selecionados via aplicativos de mensagem whatsapp, respeitando o decreto de isolamento social e as 
recomendações da Oganização Mundial da Saúde. A Capoeira tem a tradição da oralidade muito forte 
em seus fazeres, logo, a maioria dos entrevistados apontam que apoiam suas aulas nos conhecimentos 
adquiridos em momentos com seu próprio Mestre, outro aspecto interessante diz respeito à avaliação 
que é feita de forma subjetiva muitas vezes sem um instrumento avaliativo específico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: capoeira; conhecimentos pedagógicos; educação física; métodos; avaliação. 

 
 
4. TREINAMENTO FUNCIONAL: Principais Características e Aplicabilidade 
 
Luana Almeida da Silva; Carlos Alberto Lopes Filho; Jerônimo Leite Araújo 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como objetivo apresentar as características, e os conceitos do método de 
treinamento funcional. Para cumprir tal tarefa realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho 
exploratório. O treinamento funcional teve sua origem nos Estados Unidos por vários autores 
desconhecidos e vem fazendo muito sucesso no Brasil ganhando inúmeros praticantes, visando 
preparar o organismo desse praticante de forma integra, segura e eficiente através do Core como é 
chamado esse método (região central do corpo). O treinamento funcional é um dos métodos mais 
utilizados para saúde, estética, no desempenho esportivo e ainda pode ser utilizado na prevenção de 
lesões, onde a uma redução das dores musculares melhorando o equilíbrio aumentando a força 
muscular. Esse tipo de treinamento quando aplicado de forma correta tem muitos benefícios para essas 
pessoas podendo resgatar a capacidade funcional do corpo, para que seja feita as atividades do 
cotidiano com mais facilidade. Pode ser descrito ainda como um treinamento que tem como principal 
objetivo melhor o desempenho do sujeito em um determinado movimento. Esta metodologia de 
treinamento reúne diversos exercícios de complexidade variada. Na indústria do fitness é comum o 
treinamento funcional ser procurado pelos alunos das academias como um treinamento cujo objetivo é 
apenas estético, ou ainda, ser procurado apenas por sua metodologia dinâmica que pode ser 
confundida com um treinamento sem rotina.  
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento funcional; características; aplicabilidade; educação física. 
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5. A GINÁSTICA LABORAL COMO FERRAMENTA NA SAÚDE DO 
TRABALHADOR E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 
 
Dorivaldo Ferreira de Melo Junior; Sandi Mendes Alves de Souza; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
O artigo pretende identificar os benefícios da Ginástica Laboral como ferramenta na saúde em relação 
do ambiente de trabalho para trabalhadores de empresas de grande porte no mercado empresarial. 
Existem pesquisas que reforçam que a prática da Ginástica Laboral bem aplicada por profissionais da 
Educação Física decorrente de movimentos corporais no ambiente de trabalho traz benefícios físicos 
e emocionais para o trabalhador, garante num aumento de produtividade em suas funções dentro da 
empresa. Essa pesquisa tem como objetivo principal de justificar de que maneira a Ginástica Laboral 
promove a qualidade de vida no trabalho, por meio de revisão científica sobre a temática, conhecer o 
histórico, identificar os seus principais benefícios para daqueles que a praticam. Verificar como a prática 
da Ginástica Laboral interfere positivamente no desempenho dos funcionários, além da prevenção de 
melhorias da qualidade de vida dos trabalhadores, diminuição destacando as principais doenças 
ocupacionais. Para os procedimentos realizamos uma metodologia como levantamentos bibliográficos 
de referenciais teóricos sobre o tema, pontuando tópicos relevantes acerca do assunto. O estudo revela 
que cada vez mais, falar e investir em saúde do trabalhador é conferir ganhos para a totalidade, pois 
de um lado o colaborador percebe vantagem pessoal, traduzidas em saúde e bem estar, e a empresa 
lucra com maior rendimento dos funcionários, que com baixo absenteísmo e doenças relacionadas ao 
trabalho, alcança aumento de produtividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ginástica laboral; trabalhador; produtividade; ferramenta. 

 
 
6. ABORDAGEM DA PSICOMOTRICIDADE PARA CRIANÇAS DE 4-5 ANOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Roseane Ferreira; Stefane Batista da Silva; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
As experiências da infância, por meio de ações efetivas tendo como protagonista a criança, 
intensificada cronologicamente, de acordo com o aprimoramento de suas ações e movimentos, marcam 
de maneira significativa a vida humana, em especial seu aprendizado ao longo de sua trajetória de 
vida, pois é a partir da maneira que interage com o  mundo e as pessoas que o cerca que definirá em 
grande parte que tipo de adulto a pessoa se tornará. Assim aspectos psicomotores, que partem de 
interações da criança com ou sobre meio físico, as pessoas por meio de seu teor expressivo, são 
instrumentos imprescindíveis para a construção do conhecimento integral, pois a estimulação na fase 
correta contribui para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, emocionais. O presente artigo tem por 
objetivo mostrar a abordagem do movimento no desenvolvimento motor infantil de 4-5 anos, pois é 
através dele que a criança realiza as aquisições de outras habilidades importantes, dando ao mesmo 
tempo uma base para o desenvolvimento em outras áreas: cognitiva, social-afetivo e principalmente 
motora, para enaltecer esta importância é necessário definir psicomotricidade, bem como identificar  as 
etapas do desenvolvimento infantil na fase de 4 e 5. Além de compreender a importância da 
psicomotricidade para o desenvolvimento e aprendizagem na educação, tendo como base as práticas 
lúdicas dentro da escola. A metodologia da pesquisa consta de uma pesquisa bibliográfica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: infância; psicomotora; motora; desenvolvimento integral. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/cgu-eygq-uyc 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carlos Alberto Lopes Filho e Celemar Lopes de 
Barros. 
 
7. A MUSCULAÇÃO NA TERCEIRA IDADE PARA BOM ENVELHECIMENTO 
 
Tainara de Almeida Fernandes; Wesley Rodrigues dos Santos; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo apresentar as especificidades da musculação na terceira idade e 
como isso tem melhorado a vida de milhares de idosos. Consultamos artigos de pesquisas médicas no 
campo geriátrico e literatura acadêmica para embasarmos nosso artigo. Com isso discorreremos sobre 
a importância da musculação; A formação profissional adequada para melhor atender os alunos dessa 
faixa etária; Metodologia e fundamentação; e os benefícios comprovados de melhora clínica de diversas 
doenças recorrentes com a idade. Nosso objetivo e estabelecer uma reflexão do bem estar da terceira 
idade, e como a musculação está diretamente ligada a esse processo, demostrar que com uma boa 
avaliação médica, um diagnóstico o profissional da Educação Física qualificado poderá traçar o melhor 
método, e exercícios de acordo com o quadro clínico individual de cada idoso, e como os resultados 
positivos apresentados ao longo do processo motiva positivamente os idosos a continuarem nas 
mudanças de suas práticas cotidianas, levando-os  a uma vida mais saudável. Embora o senso comum 
acredite que praticar exercícios de força e intensidade pode fazer mal à saúde do idoso, os avanços 
nas pesquisas científicas demonstram dados contrários, reafirmando seu caráter positivo e que pode 
agregar positivamente na longevidade e vitalidade da melhor idade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terceira idade; musculação; benefícios; métodos. 

 
 
8. A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA EM CRIANÇAS TDA NO 
ENSINO INFANTIL 
 
Emerson Aparecido Acunha Junior; José Umbelino de Carvalho Neto; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi desenvolvida para estabelecer parâmetros em torna 
das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes, ações intensificadas, como 
por exemplo desenvolver a psicomotricidade nas aulas de Educação Física, teoricamente 
fundamentada nos princípios básicos da Psicomotricidade, pode contribuir consideravelmente para o 
desenvolvimento da criança com transtorno de déficit de atenção (TDA). Esta pesquisa tem como ponto 
de partida discutir o conceito a psicomotricidade no contexto da BNCC e como o psicomotricidade pode 
contribuir para o desenvolvimento das crianças com TODA, de modo a garantir seus direitos de 
aprendizagem estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases e pela BNCC, promovendo a formação 
integral da criança diagnosticada com TODA. A pesquisa tem também como objetivos específicos 
discutir os paradigmas curriculares da Educação Física, selecionando os direitos de aprendizagem que 
globalizem o trabalho motor e cognitivo em crianças com TDA. Assim, o estudo enfatiza a necessidade 
capital, desde a mais tenra idade, o seu convívio social com a família, e, prosseguindo para o convívio 
com os atores da escola, os conhecimentos da Educação Física no meio escolar, contribuem 
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consideravelmente para o melhor desenvolvimento e aprendizagem em crianças que apresentam 
dificuldade de assimilar e apreender nos aspectos motores, cognitivos e afetivos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: BNCC; transtorno de déficit de atenção; educação física infantil. 

 
 
9. TREINAMENTO FÍSICO PARA BAILARINOS PROFISSIONAIS 
 
Naum Gabriel da Silva Rodrigues; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
Este estudo tem o objetivo de analisar as diferentes formas de treinamento específicos para bailarinos 
profissionais, como adquire força, sem a perca da flexibilidade a qual é necessária no bailarino, durante 
sua performance de apresentação e treinamento. Sendo assim, o estudo consiste em justificar o 
aprimoramento de suas capacidades físicas, tomada de reação na força explosiva, resistências, 
potencialidade, além de desempenhar uma intensidade cardiovascular intensa. Dessa forma, o 
profissional de Educação Física, e o eixo importante para fundamentar todas as experiências motoras, 
resistências física e corporal, dentro do conceito do movimento e suas ações. Sabemos que o corpo 
do bailarino, necessita de uma preparação de aulas técnicas e táticas, que exige horas intensas de 
ensaio e treinamento para ocorrer perfeição e desempenho nas suas apresentações. Por esse motivo, 
optou-se desenvolver a temática, para compreender as potencialidades de ganho da capacidade física 
em treinamentos direcionados para bailarinos profissionais. Diante disso, utilizou-se uma metodologia 
de pesquisa bibliográfica para refletir por meio da literatura a periodização de diferentes tipos de treinos 
para bailarinos profissionais já que a força e a flexibilidade são capacidades físicas importantes para o 
desempenho em suas performances, e assim auxiliar um treinamento mais especifico de acordo com 
os padrões de movimentos utilizados no meio profissional artístico da dança. 
 
PALVRAS-CHAVE: capacidades físicas; bailarino profissional; periodização; treinamento físico. 

 
 
10. RESILIÊNCIA DOCENTE: Ensino Remoto Frente à Pandemia COVID-19 
 
Talina Lira Torres Targa; Juscilaine Moreira de Almeida; Taylan Gustavo Ladeia dos Santos 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade apresentar reflexões e direcionamentos acerca da atual situação 
dos docentes, tendo em vista, o ensino remoto, frente à Pandemia – do vírus Covid-19 (Coronavírus 
Disease 2019). Os docentes, de maneira inesperada, precisam-se adaptar às dificuldades, superá-las 
e tirar de tudo isso uma forma de crescimento, além de implantar uma metodologia de ensino diferente 
da normalidade diária. Sabe-se que é necessário o isolamento social para evitar possíveis 
propagações. No caso do ensino presencial, o contato pessoal e a aglomeração são grandes fatores 
de risco para a saúde dos envolvidos. Sendo assim, tal estudo possui uma relevância especial para o 
campo profissional do professor, pois, espera-se que a escola seja uma parceira no processo de 
resiliência, ou seja, a capacidade dos educadores de se reinventarem, resistirem e recriarem novas 
maneiras de manter a educação em movimento. Destarte, a resiliência humana com seu conceito de 
reconstrução do indivíduo contribui como uma ferramenta de evolução durante um período de crise. 
Traçamos por objetivo relatar as dificuldades profissionais comumente enfrentadas durante a Pandemia 
e como tem sido a resiliência dos professores frente ao ensino remoto. Para tanto, é realizada uma 
articulação entre referenciais bibliográficos e teorias que fundamentam o impacto do isolamento social 
no sistema de ensino e uma atenção especial ao professor e sua capacidade de desenvolver aspectos 
positivos diante das adversidades, a fim de colaborar de forma eficiente, a mediação desse novo 
conceito de ensino remoto, tendo a tecnologia como fonte transmissora de aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVES: pandemia; Covid-19; dificuldade docente; resiliência docente. 
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11. BIOMECÂNICA DAS QUATRO BASES BÁSICAS DO KUNG FU DO SISTEMA 
CHUAN SHU 
 
João Flávio Soares da Silva; Carlos Alberto Lopes Filho; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
O nome kung fu é utilizado há séculos para distinguir arte marcial chinesa e significa trabalho árduo, 
devido os rigores envolvidos no aprendizado e prática da arte marcial. Em chinês, no seu sentido 
original, significa habilidade adquirida com o tempo. O kung fu surgiu com a necessidade de 
sobrevivência na luta contra animais ferozes e ou inimigos. O estilo Chuan Shu foi concentrado e 
aperfeiçoado dentro das províncias de Henan no templo Shaolin. Este estilo é caracterizado pelos seus 
movimentos simples, diretos, rápidos, compactos e vigorosos, apresentando técnicas flexíveis, suaves 
e fluidas. Base é o nome derivado de início, alicerce ou fundamento, bases com aplicações são 
procedimentos físicos para dar início ao aprendizado, praticando o posicionamento dos pés e pernas, 
a coordenação das mãos e braços, treinando o corpo e mente, como sequência de equilíbrio, agilidade, 
coordenação motora e psicomotora. A educação física tem um papel importante na preparação do 
praticante das artes marciais.  Com embasamento teórico e prático dos exercícios, o educador físico 
pode orientar os praticantes proporcionando mais qualidade nos treinos. Esta pesquisa tem como 
objetivo principal analisar os aspectos biomecânicos das quatro bases do kung fu, O trabalho consta 
de um estudo de casa, abordando os aspectos qualitativos das bases básicas do Kung Fu por meio de 
estudo observacional de fotografia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biomecânica; kung fu; anatomia humana; fisiologia; educação física. 

 

 
12. PREPARAÇÃO FÍSICA PARA ATLETAS DE JUDÔ: Aspectos Norteadores 
Para Pré-Temporada de Competição 
 
Marcos Santos Rangel; Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O esporte judô surgiu no Japão, e atualmente é uma das artes marciais mais conhecidas e praticada 
no mundo. Dentre os seus princípios, destaca-se a máxima eficiência com o mínimo de esforço físico. 
Contudo, devido ao alto nível dos atletas tanto no conhecimento técnico como na preparação física, 
como utilizar este princípio para vencer o adversário? Seria mais importante treinar e aprimorar a 
técnica ao invés do físico? Os métodos de treinamento de força desenvolvidos nos dias atuais podem 
ser um diferencial na preparação do atleta? É notório que ainda hoje os treinos de judô são ministrados 
por técnicos faixa preta de judô que não possuem conhecimento científico aprofundado sobre a 
preparação física e pedagógica. Os chamados “senseis” repetem os treinamentos que lhe foram dados 
quando atletas, fazendo que o treino seja monótono, lesivo e ineficiente para competições. A atividade 
de preparação física quando planejada, dirigida e com objetivos pré-determinados será muito mais 
eficiente quando comparada com um treino aleatório de judô. Além da planificação do treinamento faz 
se necessário que os atletas estejam em plenas condições física, sendo que esta condição deve ser 
validade por avaliações diagnósticas, sendo inclusive o ponto de partida para este programa de 
treinamento. Portanto esta proposta de treino tem por objetivo nortear a preparação física do atleta de 
judô, basicamente com foco no desenvolvimento da força máxima, força rápida e de resistência dos 
atletas concluindo ser a força e suas manifestações os componentes estruturais de toda a preparação 
física dos atletas de judô.  
 
PALAVRAS-CHAVE: programa de treinamento; educação física; preparação física; judô; desempenho; 
treinamento de força. 

 


