PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO

HÉLITON JÂNIO GOMES ROSA

SLACKLINE
UMA FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO
COGNOMOTOR DE ESTUDANTES

Cuiabá-MT
2019

HÉLITON JÂNIO GOMES ROSA

SLACKLINE
UMA FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO
COGNOMOTOR DE ESTUDANTES

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu,
Mestrado Acadêmico em Ensino na Universidade
de Cuiabá (Programa associado ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso/IFMT e a UNIC) como parte do
requisito para obtenção do título de Mestre em
Ensino, área de concentração: Ensino, Currículo e
Saberes Docentes e da linha de Pesquisa:
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Educação Escolar, sob a orientação da Professora
Dra. Cleonice Terezinha Fernandes.

Cuiabá-MT
2019

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
R788s
ROSA, Héliton Jânio Gomes
Slackline: uma fita como ponte para o desenvolvimento cognomotor de estudantes. / Héliton Jânio
Gomes Rosa – Cuiabá, MT- 2019 Departamento de Pós-Graduação.
Xi. f.; cm. 91 p.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de stricto sensu, Mestre em Ensino,
área de concentração: Ensino, Currículo e Saberes Docentes e da linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos
e Metodológicos da Educação Escolar. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso - IFMT associado à Universidade de Cuiabá – UNIC, 2019
Orientador: Prof.ª Dra. Cleonice Terezinha Fernandes
1. TGMD-2. 2. BNCC. 3. Funções Executivas. 4. Ensino/Aprendizagem. 5. Neurociência
CDU: 159.92:616.8
Terezinha de Jesus de Melo Fonseca - CRB1/3261

Índice para catálogo sistemático
1. O Teste de Desenvolvimento Motor Grosso (TDMG-2). 2. Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

ATA DA DEFESA

SLACKLINE
UMA FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO
COGNOMOTOR DE ESTUDANTES

Dissertação apresentada à UNIC no Mestrado Acadêmico em Ensino; Área de concentração:
Ensino, Currículo e Saberes Docentes e da linha de Pesquisa Fundamentos Teóricos e
Metodológicos da Educação Escolar como requisito para a obtenção do título de Mestre
conferida pela Banca Examinadora formada pelos Professores:

_________________________________________
Profa. Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel
Universidade de Cuiabá – UNIC - Brasil

_________________________________________
Profa. Dra. Maria Isabel Martins Mourão Carvalhal
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD - Portugal

________________________________________
Profa. Dra. Cleonice Terezinha Fernandes
Universidade de Cuiabá – UNIC - Brasil

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2019

DEDICATÓRIA

Quero primeiramente agradecer a Deus
por me conceder a dádiva da vida e me
permitir chegar até aqui.
Dedico esta dissertação à minha esposa
Vanessa Deraco Barboza, que não mediu
esforços para me apoiar em todos os
momentos e aos meus filhos Pedro Henrique
Ribeiro Gomes e Manoela Barboza Gomes por
serem os maiores motivos da minha luta por
um futuro melhor.
Aos meus pais Valdisson Luiz Rosa e
Marilza Gomes Rosa que, com a permissão
divina, me deram à luz e me fizeram o homem
que sou.
Dedico este trabalho também à todos
amigos e colegas que, direta ou indiretamente,
contribuíram para o meu sucesso.

AGRADECIMENTOS

À Professora Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel, coordenadora do Curso de pósgraduação Stricto Sensu em Ensino, que prestimosamente colaborou com as orientações e
correções durante o período de construção desta dissertação.
À Professora Dra. Cleonice Terezinha Fernandes, por me orientar e estar sempre
solícitas nas mais diversas oportunidades em que as dúvidas assolaram a minha mente.
Ao Professor Dr. Fabrício Bruno Cardoso, por se dispor incondicionalmente na
estruturação da pesquisa, por me apresentar os testes TGMD-2, RAN e DMCPT, e ensinar
como operacionalizá-los. Tais contribuições foram basais para o sucesso desta pesquisa.
Ao amigo e parceiro de curso Austrogildo Hardmam Junior por enfrentar comigo todas
as etapas dessa grande labuta.
Agradeço também a todos os meus colegas de curso da turma 2017/1 do mestrado em
ensino, em especial aos colegas da linha 2: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Educação Escolar, que dividiram bons e maus momentos na fase de instrução.

EPÍGRAFE

Feliz
aquele
que
transfere o que sabe e
aprende o que ensina.
Cora Coralina

RESUMO

Entendendo o ser humano e o seu complexo processo de desenvolvimento físico/mental, a
presente pesquisa apresenta a seguinte problemática: o desenvolvimento cognomotor de
estudantes pode ser melhorado mediante aplicação de um programa lúdico com base na
prática recreativa do slackline na escola? A estratégia utilizada nesta pesquisa é transformar as
Práticas Corporais de Aventura (PCA) em atividades lúdicas. Este estudo apresenta como
objetivo principal avaliar o impacto de um programa lúdico, com base na prática recreativa do
slackline, no desenvolvimento cognomotor de estudantes. A pesquisa foi estabelecida por
meio de um estudo longitudinal, de caráter quanti-qualitativo, com abordagem quaseexperimental, tendo a inclusão de testes pré-programa, programa e testes pós-programa com
follow up após 03 meses. Os critérios de inclusão utilizados são a idade cronológica e
matrícula na referida escola. Como critérios de exclusão traços de deficiência física e/ou
sensorial e indícios de absenteísmo. O programa teve duração de 30 sessões de 50 minutos,
realizadas 03 (três) vezes na semana. Neste período foram realizados testes para levantar as
características individuais de cada aluno, mensurar a capacidade de memória operacional,
rapidez de resposta e desenvolvimento motor das amostras. Foram considerados como
amostra 113 estudantes entre 07 e 09 anos de idade, sendo 64 meninas e 49 meninos. Os
instrumentos de coleta de dados foram os testes TGMD-2, DMCPT e RAN. Para verificar se
os dados diferem de uma distribuição normal foi utilizado o teste de normalidade Shapiro
Wilk. Para análise dos dados foi utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon para amostras não
normais, considerando-se o p-valor ≤0,05 para o nível de significância estatística. O teste de
Wilcoxon mostrou que: o QMG dos alunos no teste TGMD-2 do pós-programa é superior ao
QMG dos alunos no teste TGMD-2 do pré-programa (Z= -8,178; p-valor < 0,000); o número
de acertos dos alunos no teste DMCPT do pós-programa é superior ao número de acertos do
pré-programa (Z= -6,598; p-valor < 0,000), enquanto o tempo médio de resposta dos alunos
no teste DMCPT do pós-programa é inferior ao tempo médio de resposta do pré-programa
(Z= -5,142; p-valor < 0,000) e o tempo de nomeação de letras no teste RAN do pós-programa
é inferior ao o tempo de nomeação do pré-programa (Z= -2,834; p-valor < 0,005), assim como
o tempo de nomeação de números no pós-programa é também inferior ao tempo de nomeação
do pré-programa (Z= -5,050; p-valor < 0,000). Ao comparar as variáveis com bom e baixo
desempenho escolar, verificou-se que apenas o teste RAN de nomeação de letras da amostra
com bom desempenho escolar, não apresentou diferença estatisticamente significativa, (Z= 0,713; p-valor < 0,476). As demais variáveis apresentaram diferença significativamente
satisfatória, com p-valor <0,05 comprovando evolução positiva no desempenho das amostras.
Considera-se que muito provavelmente, a prática recreativa do slackline possibilitou uma
melhora da capacidade de memória operacional, rapidez de resposta e desenvolvimento
motor, sustentando a ideia da existência da relação entre a melhoria em funções cognitivas e
um maior tempo de prática de atividades motoras. Ao constatar que houve melhorias
estatisticamente significativas das habilidades cognitivas e motoras dos alunos, podemos
concluir que o paradigma embodied cognition foi contemplado, demonstrando que o
programa lúdico com prática recreativa do slackline foi eficiente para o desenvolvimento do
corpo e da mente. Contudo, orienta-se que novas pesquisas sejam realizadas no âmbito das
práticas corporais de aventura favorecendo o desempenho cognomotor.
Palavras-Chave:
Neurociência.

TGMD-2,

BNCC,

Funções

Executivas,

Ensino/aprendizagem,

ABSTRACT

Understanding the human being and his complex process of physical / mental development,
the present research presents the following problematic: the cognomotor development of
students can be improved by applying a recreational program based on the recreational
practice of slackline in school? The strategy used in this research is to transform the
Adventure Body Practices (PCA) into play activities. This study aims to evaluate the impact
of a recreational program, based on the recreational practice of slackline, in the cognomotor
development of students. The research was established through a longitudinal, quantitativequalitative study with a quasi-experimental approach, with the inclusion of pre-program,
program and post-program tests with follow up after 03 months. The inclusion criteria used
are chronological age and enrollment in said school. As exclusion criteria, traces of physical
and / or sensorial deficiency and signs of absenteeism. The program lasted 30 sessions of 50
minutes, performed 03 (three) times in the week. During this period, tests were carried out to
determine the individual characteristics of each student, to measure the operational memory
capacity, speed of response and motor development of the samples. A sample of 113 students
between 07 and 09 years of age, 64 girls and 49 boys, were considered as sample. The
instruments of data collection were the TGMD-2, DMCPT and RAN tests. To verify if the
data differ from a normal distribution, the Shapiro Wilk normality test was used. For the
analysis of the data the Wilcoxon non-parametric test was used for non-normal samples,
considering p-value ≤0.05 for the level of statistical significance. The Wilcoxon test showed
that: the students' QMG in the post-program TGMD-2 test is higher than the TGMD-2 preprogram test students (Z = -8.178; p-value <0.000); the number of students' scores in the postprogram DMCPT test is higher than the number of correct pre-program scores (Z = -6,598, pvalue <0.000), while the average time of student response in the post- (Z = -5,142; p-value
<0,000) and the letter naming time in the post-program RAN test is less than the pre-program
appointment time ( Z = -2.834; p-value <0.005), as well as the number naming time in the
post-program is also lower than the pre-program naming time (Z = -5.050; p-value <0.000).
When comparing the variables with good and low school performance, it was verified that
only the RAN test of letter naming of the sample with good school performance did not
present a statistically significant difference (Z = -0.713; p-value <0.476). The other variables
presented a significantly satisfactory difference, with p-value <0.05, confirming a positive
evolution in the performance of the samples. It is considered that most probably, the
recreational practice of slackline allowed an improvement of the operational memory
capacity, speed of response and motor development, sustaining the idea of the existence of the
relation between the improvement in cognitive functions and a greater time of practice of
motor activities. Statistically significant improvements in students' cognitive and motor skills
were observed, and we can conclude that the embodied cognition paradigm was
contemplated, demonstrating that the recreational program with slackline recreational practice
was efficient for body and mind development. However, it is advised that new research be
conducted within the scope of corporal adventure practices favoring cognomotor
performance.
Keywords: TGMD-2, BNCC, Executive Functions, Teaching / learning, Neuroscience.
.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil nos últimos 20 anos, verificou-se um grande e crescente número de
escolares que apresentam déficits cognitivos (linguagem, atenção, memória) e motores.
Vários estudos mostram que em torno de 15% a 20% das crianças no início da
escolarização apresentam dificuldade em aprender e, logo, mau desempenho escolar. Essas
estimativas podem chegar a 30%-50% se forem analisados os primeiros seis anos de
escolaridade. (ROTTA, et al. 2006)
Estudos mais recentes sinalizam que 30% dos escolares do 1º ao 5º ano apresentam
queixas de BRE (Baixo Rendimento Escolar). Acredita-se que 50% das crianças com BRE
apresentam alterações na realização de tarefas de natureza perceptivo-motora. (OKUDA, et
al. 2011)
Para delineamento da pesquisa será utilizado o termo “cognomotor”, para referir-se ao
processo cognitivo/motor que, de acordo com Paitan e Aliaga; (2014), é entendido como a
relação

entre

percepção,

decisão

e

execução

de

habilidades

que

influenciam

significativamente a aprendizagem. Neste sentido, se insere o paradigma orientador do
presente estudo que é o embodied cognition1, o qual postula que, entre outros, os processos
sensório-motores são elementos fundamentais da cognição (DIAMOND e SCHEIBEL, 2014).
Na perspectiva das neurociências atuais, o corpo e o cérebro encontram-se
indissociavelmente integrados por circuitos neuronais e bioquímicos reciprocamente dirigidos
de um para o outro (DAMÁSIO, 1996; HERCULANO-HOUZEL, 2009). Assim, a unidade
entre o corpo e o cérebro chama-se sujeito; para quem afinal o desenvolvimento das
habilidades motoras facilitará o funcionamento cognitivo (PIEK, DAWSON, SMITH e
GASSON, 2008), em grande parte porque as estruturas envolvidas estão no mesmo locus2
cerebral.
Nesse sentido, a atenção e a memória têm papel essencial na aquisição de novas
habilidades (aprendizagem). É através da atenção que se filtra as informações relevantes no
meio (atenção seletiva) e se mantém sob foco esta informação desejada (atenção sustentada e
focalizada). A memória operacional (ou de trabalho) ocupa a função de selecionar, analisar,
conectar, sintetizar e resgatar as informações já consolidadas, apreendidas (memória de longo
prazo). A memória operacional faz a conexão entre as informações novas e aquelas já
aprendidas. (LIMA, 2005)
1
2

Embodied cognition: “cognição incorporada”. Mente corporalizada.
Locus: palavra do latim, que significa literalmente “lugar”, “posição” ou “local”.
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Em contrapartida, se tratando de desenvolvimento motor, Fliers, et al. (2008), relata as
dificuldades na execução motora estão associadas à baixa autoestima, maior ansiedade
(sintomas internalizantes) e dificuldade nas relações sociais.
Segundo Romanholo, et al. (2013), dependendo do grau, a insatisfação corporal
percebida pela criança, pode afetar aspectos relacionados ao seu comportamento alimentar,
autoestima e desempenhos psicossocial, físico-motor e cognitivo, afetando diretamente a
desempenho no contexto escolar.
Entendendo o ser humano e o seu processo de desenvolvimento físico/mental, a
presente pesquisa busca saber se: o desenvolvimento cognomotor de estudantes pode ser
melhorado mediante aplicação de um programa lúdico com base na prática recreativa do
slackline na escola?
Nesse sentido, a fim de colaborar com melhoria no desempenho escolar dos alunos, o
professor de Educação Física, de acordo com Brasil (2004), deve produzir e avaliar os efeitos
da aplicação de diferentes metodologias para a produção e intervenção nos campos da
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e
reeducação motora.
As Práticas Corporais de Aventura (PCA), como conteúdo inovador tematizado pela
Educação Física escolar, podem ampliar quantitativa e qualitativamente as vivências dos
alunos, e assim possibilitar experiências corporais que conduzirão à aquisição de novos
conhecimentos e aprendizagens (TAHARA; CARNICELLI FILHO, 2012).
Tais atividades somam, qualificando a ligação entre as dimensões conceituais,
atitudinais e procedimentais dos conteúdos, saberes que devem conectar-se durante o processo
pedagógico, de forma que o “saber fazer”, não seja visto como um saber menor (FRANCO,
2010).
As PCA oportunizam que as aulas fujam do tradicional futebol para meninos, baleado
(queimada) e voleibol (quando muito) para as meninas. Na verdade, esse tema quando
abraçado por um profissional que planeja e pensa o seu trabalho, rompe com a lógica do “rola
bola”, ainda tão recorrente na Educação Física (DARIDO, 2011).
Na perspectiva da categoria Ilinx, proposta por Caillois (1990), dentro do universo das
PCA apresenta-se o slackline, por sua aproximação com as sensações provocadas por esta
categoria, qual seja a vertigem e a instabilidade corporal, possibilitando o desenvolvimento do
equilíbrio, da concentração e da coordenação motora e principalmente por trabalhar o controle
psicológico, o foco e a atenção que, segundo Pereira e Maschião (2012), são habilidades
predominantes na modalidade.
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O slackline compreende as PCA e articula saberes e valores inerentes em sua prática,
além da perspectiva já citada do corpo-movimento influir no desenvolvimento cognitivo.
Trata-se de uma fita semi-flexivel de nylon, com aproximadamente 50mm de largura, fixadas
entre dois pontos de ancoragem a cerca de 50cm de altura, por onde os alunos terão que
passar e equilibrar-se. O comprimento, a altura e o local de fixação dessa fita podem ser
variados de acordo com sua finalidade. Dentre as categorias do slackline é possível elencar:
Shortline, Trickline, Longline, Highline, Waterline, Iogaline, Spaceline, baseline e o Jumpline.
Sendo que, para esta pesquisa, optou-se pela utilização do slackline na sua vertente shortline,
por ser esta modalidade a mais indicada para os iniciantes no esporte e de maior facilidade de
ressignificação no universo escolar.
Entendendo o slackline como veículo de aprendizagem, este estudo apresenta como
objetivo principal avaliar o impacto de um programa lúdico, com base na prática recreativa do
slackline, no desenvolvimento cognomotor de estudantes. Nessa perspectiva apresentam-se
como objetivos secundários verificar o nível de desenvolvimento motor de estudantes; avaliar
a capacidade de concentração e rápida resposta à estímulos visuais; conferir a capacidade de
memória operacional e abstração de informações; subsidiar futuras pesquisas sobre práticas
corporais de aventura e desenvolvimento cognitivo; auxiliar o trabalho docente apresentando
possibilidades de intervenção pedagógica para melhorias no desenvolvimento cognomotor e
conferir as potencialidades do slackline como instrumento de ensino/aprendizagem no
universo escolar na perspectiva das novas recomendações da BNCC.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1.

Percurso Histórico da Educação Física Escolar no Brasil

O final do século XVIII na Europa, foi marcado por grandes mudanças sociais e
econômicas, o qual estabeleceu uma nova classe dominante, a burguesia. E uma nova classe
dominada, o proletariado. Foi nesse contexto que a Educação Física enquanto prática
sistematizada e institucionalizada na forma de educação escolarizada teve sua origem e
mantêm-se estruturada semelhante à dos dias atuais (NÚNES e RÚBIO, 2008).
Por muito tempo a Educação Física foi limitada apenas à preparação física, não era
considerada uma área de amplo conhecimento, muito menos disciplina escolar, na qual fosse
possível trabalhar os aspectos psicossociais, cognitivo-motores e socioafetivo. Todavia, por
grandes mudanças temporais, assumindo sua forma atual de educação escolarizada e sistematizada,
onde fossem trabalhados aspectos que possibilitassem ao aluno aprender a conviver, a fazer, a
conhecer e ser. (RAMOS, 1982) e (DELORS, 2003)
Segundo Costa, Pereira e Palma (2009, p. 4) “A Educação Física, ao longo de sua
história, dentro da escola, sempre sofreu influências do período histórico que passava,
retratando em seus objetivos e ações pedagógicas essas influências.”
De acordo com Junior (2011): No Brasil, a Educação Física confunde se em muitos
momentos de sua história com as instituições médicas e militares. Durante um longo período,
essas instituições acabaram por definir seu caminho, delimitando assim o campo de
conhecimento da Educação Física. No Brasil, a Educação Física foi oficialmente incluída na
escola no ano de 1851, através da reforma Couto Ferraz, que tinha como objetivo uma série
de medidas para melhorar o ensino. Três anos após a reforma, no ano de 1854, a ginástica
torne-se disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário.
Desde então, a Educação Física vem se adaptando conforme as épocas, evoluindo a
cada século até chegar à Educação Física que conhecemos hoje. Na atual legislação brasileira,
ela é componente curricular, contendo um conjunto de conhecimentos que devem ser
ensinados nas instituições de ensino.
Conforme Conti e Palma (2016, p.239) “A educação física como componente
curricular, em articulação e integração dos demais componentes do projeto pedagógico,
proporciona aos estudantes experiências que ampliem as possibilidades de ações coletivas e
individuais.”
Segundo Sousa e Silva (2010): Atualmente o cenário de ensino da Educação Física
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escolar, possui uma política melhor estruturada, onde as suas fundamentações de amparo ao
plano pedagógico de ensino escolar em todo o Brasil se encontram na Lei de Diretrizes e
Bases de 1996 (LDB), e no Plano Nacional de Educação (PNE), que até então revigorava por
10 anos, e visava à qualidade na educação de todas as disciplinas que fazem parte das
formações básicas no contexto da escola.
Ao contrário do que muitos pensam, educar vai além do que a simples transmissão de
conteúdo. O professor assume o papel de intermediador, com a função de fazer com que seus alunos
compreendam\apreendam\integrem à conhecimentos anteriores, da melhor forma possível o
conteúdo que lhes são ensinados e isso não é diferente na Educação Física.
Dessa forma a Educação Física Escolar também tem grande importância na formação do
aluno, pois é uma área ampla na qual são desenvolvidos os aspectos cognomotores, socioafetivo e
psicossociais. Possibilitando assim a formação integral do aluno, preparando-o para a vida em
sociedade. (PAITAN; ALIAGA, 2014) e (BRASIL, 1998)

2.2 Práticas Corporais de Aventura (PCA) em Escolas Brasileiras

No Brasil durante as décadas de 1980 e 1990 pouco se ouvia sobre as PCA, sendo restritas a
poucos praticantes e com uma mínima exposição nos meios midiáticos. Contudo, a partir dos anos
2000 as atividades de aventura passaram a ter um maior número de praticantes e destaque social.
Pensar, então, neste período em uma inclusão dessas vivências nas escolas seria um tanto quanto
utópico, porque não seria comum os alunos praticarem esse tipo de atividade nas aulas de Educação
Física, e, possivelmente, os pais não teriam uma boa reação diante de tais práticas (TAHARA;
FILHO, 2013).
Atualmente, observa-se que as PCA vêm se destacando na sociedade brasileira e ganhando
espaço entre esportistas profissionais e amadores. Pessoas que viram nessa modalidade a
oportunidade de saírem da rotina realizando atividade física junto à natureza; oportunizando a
formação de comportamentos de respeito e de preservação do meio natural.
As PCA são compreendidas como as diferentes práticas esportivas manifestadas
principalmente nos momentos de lazer, com características inovadoras e diferentes dos esportes
tradicionais (futsal, handebol, voleibol e basquetebol), pois as condições de prática, os objetivos, a
própria motivação e os meios utilizados para o seu desenvolvimento são outros. Além disso, há
também a presença de equipamentos tecnológicos inovadores permitindo uma facilidade do contato
entre o praticante e o espaço destinado a essas práticas: terra, água ou ar. É crescente o acervo
científico sobre pesquisas relacionadas às PCA. Profissionais, professores e amantes desta
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modalidade têm envidado esforços para aprofundar os conhecimentos acerca desta área.
(MARINHO; SCHWARTZ, 2005) e (PAIXÃO, 2017).
De acordo com Tahara e Filho (2013) as atividades de aventura apresentam três âmbitos
distintos de atuação, sendo eles o turístico-recreativo, o de rendimento-competição e o educativopedagógico. No que tange a este último, estas vivências constituem um bloco de atividades capaz
de proporcionar às crianças e adolescentes variadas situações de relevada importância pedagógica
por conta da transmissão eficiente de valores, atitudes e normas; da aprendizagem de conceitos
integrados em diferentes âmbitos do conhecimento (processo interdisciplinar) e da realização de
diversas experiências motoras de grande impacto emocional, pelas características intrínsecas dessas
práticas em contato com o meio natural.
A estratégia utilizada nesta pesquisa é transformar as PCA em atividades lúdicas.
Desta forma, se faz totalmente adequada a análise de Caillois (1990) quando o autor classifica
os jogos de acordo com sua natureza social e apresenta a categoria Ilinx, sendo jogos que se
assentam na busca de vertigem, com o intuito de destruir a estabilidade de percepção do corpo
humano, ou seja, busca-se atingir uma espécie de espasmo, transe, afastamento súbito da
realidade. Essa atividade pode ser realizada tanto para crianças, como para adultos, em
ambientes naturais ou controlados.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), instituída pela Portaria MEC nº
790/2016, sugere que as PCA sejam estruturadas nas vertentes urbana e na natureza. Assim,
de acordo com as práticas corporais de aventura na natureza, temos: Arvorismo, Slackline,
Tirolesa, Escalada, Hiking, Corrida de Orientação, dentre outros; e como práticas corporais
urbanas, temos: Skate, Parkout, Patins, Ciclismo, dentre outros.
É importante conceber que as PCA na escola sejam organizadas com base na
compreensão do caráter lúdico das atividades, no entanto, tais vivências devem transcender o
universo da ludicidade e possibilitar aos alunos conhecimentos diversos sobre regras, códigos,
rituais, sistemáticas de funcionamento, procedimentos de segurança, organização,
planejamento, etc. Assim, perpassando, de acordo com a BNCC (2017), por 8 dimensões do
conhecimento que irão privilegiar desempenho escolar dos estudantes: Experimentação, Uso e
apropriação, Fruição, Reflexão, Construção de valores, Análise, Compreensão e Protagonismo
comunitário. (BRASIL, 2017)
Cabe ressaltar que o professor de Educação Física não deve se limitar a negar o
desenvolvimento das PCA por alegação de inexistência de espaço adequado e materiais
específicos. Nesse sentido o professor poderá utilizar a criatividade e adaptar as PCA de modo
que possibilite aos estudantes o sentimento das mesmas sensações de esportes como o rapel, o
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surf, o salto de paraquedas, dentre outras de maior grau de risco.
Não obstante, o professor de Educação Física deve ainda utilizar metodologias
inovadoras, atrativas e estimulantes, a fim de provocar nos estudantes o desejo de praticar
atividade física por meio da autoidentificação com as práticas corporais vivenciadas. Nesse
sentido, o professor deve se apoderar de conhecimentos sobre os novos conteúdos da
Educação Física Escolar, para que seja possível ampliar o “leque” de opções de práticas
corporais em suas aulas.
As aulas de Educação Física devem promover propostas que visem fortalecer os
conhecimentos e práticas de lazer, esporte e meio ambiente. O professor ao desenvolver atividades
de aventura nas aulas de Educação Física deve apresentar uma boa didática, contemplando assim as
três dimensões do conhecimento (conceitual, procedimental e atitudinal), possibilitando o
conhecimento integral do aluno (CÁSSARO, 2011).
A temática das atividades de aventura constitui um conjunto de práticas relativamente
recentes dentro da área da Educação Física e podem acontecer sem diferenciação de gênero,
habilidades motoras, questões culturais e/ou interesses competitivos. Para Tahara e Filho (2013) tal
temática pode constituir-se como práticas de elevado poder formativo e, se tratadas de forma
pedagógica, podem auxiliar de maneira eficaz na tarefa de educar os alunos coerentemente para
com os assuntos ligados à educação ambiental e à aprendizagem de algumas modalidades ligadas às
atividades de aventura.
Coadunando com Tahara e Filho (2013) tais atividades podem gerar motivações e interesses
diversificados entre os alunos ao participarem das aulas de Educação Física, existindo curiosidade e
satisfação naquilo que a prática possa proporcionar em termos de sensações e emoções individuais
que podem ser compartilhadas com o grupo, como a percepção de liberdade, o ineditismo na
vivência, a questão dos riscos sob controle, entre outros.
Segundo Darido (2012) na Educação Física escolar a preocupação do professor geralmente
concentra-se apenas no desenvolvimento de conteúdos procedimentais, devido de sua trajetória
histórica. Contudo, é preciso superar esse ponto de vista fragmentado, envolvendo, também, as
dimensões atitudinais e conceituais.
Nas práticas corporais de aventura como em outros conteúdos da Educação Física e nas
demais disciplinas, o professor deve também trabalhar os conteúdos nas três dimensões orientandose pelas seguintes indagações: o que se deve saber? (Dimensão conceitual), o que se deve saber
fazer? (Dimensão procedimental) e como se deve ser? (Dimensão atitudinal).
De acordo com Pereira e Armbrust (2010) na dimensão conceitual podem ser
desenvolvidos os aspectos históricos das modalidades, os locais de prática, os equipamentos,
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os objetivos e motivos de se praticar, bem como o entendimento do fator risco presente nas
diferentes modalidades. No que se refere à dimensão procedimental podem ser desenvolvidas
as técnicas de movimentos, as técnicas e princípios relacionados à segurança e bem-estar do
praticante, os processos pedagógicos e as adaptações necessárias do esporte para cada faixa
etária e condições da escola. Finalmente, a partir da dimensão atitudinal, podem ser
desenvolvidas a noção de regras, a ética dos esportes, o respeito às normas de segurança, a
relação com situações de risco, a importância da cooperação entre praticantes no decorrer da
prática de uma dada modalidade.
Portanto, as PCA devem ser trabalhadas fielmente nas três dimensões e para isso o
professor deve ter um olhar crítico de maneira a transformá-las em propostas pedagógicas,
tendo sempre como pressuposto básico as competências a serem desenvolvidas pelos alunos.
Destaca-se atualmente o discurso sobre a possibilidade do desenvolvimento
cognomotor a partir das PCA, devido à mesma trabalhar, além das capacidades físicas
inerentes em cada modalidade (flexibilidade, equilíbrio, força, resistência, dentre outras)
(PEREIRA; ARMBRUST, 2010), possibilita ainda o aprimoramento de funções executivas
(atenção, controle inibitório e flexibilidade mental) (MORTON, 2013), importantes para
desenvolvimento de crianças.
Nesse sentido, surge uma indagação: com qual propósito os professores de Educação
Física estão desenvolvendo PCA nas escolas? e elas realmente já estão realmente sendo
desenvolvidas? Com o intuito de responder tais questões, utilizou-se um sistema de síntese de
evidências que analisa e, de forma crítica, interpreta todos os estudos importantes disponíveis
para esta questão específica. Este estudo, denominado Revisão Sistemática, teve por objetivo
analisar como as práticas corporais de aventura estão sendo desenvolvidas nas aulas de
Educação Física escolar no arco temporal dos últimos 10 anos.
Segundo as Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Revisão Sistemática e
Metanálise de Ensaios Clínicos Randomizados, este é um tipo de estudo secundário que
utiliza um processo abrangente de revisão da literatura, de forma imparcial e reprodutível,
para localizar, avaliar criticamente e sintetizar o conjunto de evidencias disponível na
literatura cientifica para obter uma visão geral sobre determinada questão de pesquisa.
(BRASIL, 2014)
As Revisões Sistemáticas são projetadas para serem metódicas, nítidas e capaz de
reprodução. Considerada estudo primário retrospectivo, portanto pesquisa empírica, trata os
estudos como se fossem os sujeitos da investigação. Esse tipo de metodologia serve para
conduzir o desenvolvimento de projetos, indicando novos rumos para futuras investigações e
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identificando quais métodos de pesquisa foram utilizados em uma área. Uma revisão
sistemática necessita de uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de busca, a criação
de critérios de inclusão e exclusão dos artigos e, uma análise criteriosa da qualidade da
literatura selecionada. O processo de desenvolvimento desse modo de pesquisa de revisão
inclui definir cada estudo selecionado, avaliando a qualidade deles, identificando os conceitos
relevantes, comparando as análises estatísticas apresentadas e concluindo sobre o que a
literatura informa em relação a determinada intervenção, indicando questões que necessitam
de novos estudos. (SAMPAIO; MANCINI, 2007).
Leitura de revisões devem ser uma constante rotina para os pesquisadores, haja vista
mostrarem o panorama das investigações na área pretendida, sintetizando bons estudos e
economizando assim o tempo dos mesmos, evidenciando as lacunas e as necessidades de
novas pesquisas., pois segundo Medina e Pailaquilén (2010, p.7) "os pesquisadores precisam
da Revisão Sistemática para resumir os dados existentes, refinar hipóteses, estimar tamanhos
de amostra e ajudar a definir agendas de trabalho futuro considerados como seus sujeitos".
Quadro 1: Fluxograma discricional metodológico

Fonte: Sampaio e Mancini (2006). (Adaptado)

A pesquisa foi iniciada no mês de abril de 2018 com a definição dos descritores e suas
possíveis conjugações: esportes, aventura, práticas corporais, natureza, meio ambiente,
professores de educação física; nas seguintes bases de dados: Scielo (Scientific Electronic
Library Online); Google Acadêmico, Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe, España y Portugal) e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde); cuja busca às cegas entre os 2 pesquisadores ocorreu ainda durante o mês
de abril entre os dias 20 à 30, considerados\lidos apenas títulos e resumos do estudo.
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Para seleção dos estudos definiu-se os seguintes critérios:
I.

De inclusão: publicações em português, estudos publicados entre 2008 e 2018 e

realizados exclusivamente no ambiente escolar; e
II.

De exclusão: estudos de revisão bibliográfica e documental, com outras

práticas conjugadas.
Após essa etapa foi realizada análise dos estudos lendo-os integralmente, com o
objetivo de sintetizar as informações pertinentes.
A busca inicial detectou 122 estudos; tendo sido excluídos 111 estudos sendo: 59 de
outros desenhos de estudo (revisão bibliográfica e revisão documental), 28 de outras
intervenções conjugadas e 24 estudos repetidos. Destacaram-se 11 estudos científicos com
potencial de inclusão, no entanto 6 foram excluídos por serem não escolares (dependentes
químicos, instrutores e praticantes dos esportes de aventura), chegando-se no total de 5
estudos incluídos nesta revisão, conforme fluxograma abaixo.
Quadro 2: Fluxograma de seleção dos estudos

Busca nas bases de dados
Google Acadêmico
Lilacs
Redalic
Scielo

122
59
27
25
11
Excluídos
Repetidos
Bibliográficos\documentais
Intervenções conjugadas

Com potencial de inclusão

111
24
59
28
11

Excluídos
Não escolares
Incluídos

06
06
05

Fonte: Dados da pesquisa

Após leitura integral dos artigos inclusos nesta revisão, foi possível sistematizar as
informações com base no instrumento de coleta de dados, tipo de estudo, tipo e quantidade
amostral, objetivo e resultados, gerando o quadro seguinte:
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Quadro 3: Síntese dos estudos da revisão sistemática sobre esportes de aventura nas escolas brasileiras nos
últimos 10 anos
Nº
Referência
Instrumento
Estudo
Amostra
Objetivo
Resultado
1 TERUEL,
Ana Paula.

Questionário

Qualitativo

20
Licenciados
em Educação
Física

Analisar
a
utilização das
AFAN3
nas
escolas
do
município
de
Rio Claro, na
visão
dos
profissionais de
Educação
Física.

2 CAPAVERDE,
Mariane Rech;

Questionário
semiaberto

Quantiqualitativo

18
professores,
de 5º
8º ano do
Ensino
Fundamental
e do 1º ao 3º
ano do Ensino
Médio

Investigar se os Os
professores
esportes
de pretendem
aventura
são trabalhar
com
abordados nas PCA, mas alegam
aulas
de inviabilidade
Educação
financeira, falta
Física.
de
qualificação
profissional
e
desinteresse em
buscar
capacitação.

Vivências ao ar Qualitativo
livre\ reflexões
Discussões

Alunos de 4º e
5º ano do
Ensino
Fundamental

Investigar
as
possibilidades e
os desafios no
processo
de
inclusão
e
aplicação dos
esportes
de
aventura
nas
aulas
de
Educação
Física, no ciclo
II, do ensino
fundamental.

Os
resultados
apontam
mudanças
de
comportamentos
nos alunos em
relação
ao
respeito
à
natureza,
aos
colegas e aos
espaços
físicos
escolares,
demonstrando
melhor percepção
quanto ao tema
meio ambiente.

(Grupo
de Qualitativo
estudos\ formação
continuada)
Diário de Campo
Registro
fotográfico

Uma turma do O
objetivo
2º ciclo
central
foi
desenvolver e
analisar as PCA
enquanto
conteúdo
da
educação física
a
partir
da
abordagem
CríticoSuperadora.

As
PCA
contribuíram para
a formação de
alunos
mais
críticos
e
conscientes
da
realidade em que
estão inseridos, e
na transmissão de
valores
fundamentais no
processo
de
aprendizagem.

MEDEIROS,
Tiago Nunes;
ALVES,
Sérgio
Chaves.

Luiz

3 FRANÇA,
Dilvano Leder;
DOMINGUES,
Soraya Corrêa.

4 MAGALHÃES,
Josy Cristina.

3

AFAN: “Atividades Físicas de Aventura na Natureza” (BETRAN, 1995)

Professores
motivados
reconhecedores
do valor das
AFAN para seus
alunos. Porém, a
falta
de
preparação tem
impedido
o
trabalho.
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5 FREITAS,
Tamires
Alvarado;

Execução
e Qualitativa
monitoramento de (exploratório)
um programa de
PCA
RUFINO, Luiz (Entrevista
Gustavo Bonatto; semiestruturada e
questionário
TAHARA,
posterior
para
Alexander Klain; avaliação)

18 alunos de
12 a 13 anos
do 6° ano do
ensino
fundamental

DARIDO, Suraya
Cristina.

Analisar
a
implementação
de um programa
de
práticas
corporais
de
aventura (PCA)
nas aulas de
Educação Física
em uma escola

Os
resultados
demonstram que
o processo foi
importante
por
apresentar
um
novo
conteúdo
possível de ser
desenvolvido nas
aulas, uma vez
que os alunos e o
professor
comentaram que
desconheciam até
então as PCA,
mas ao mesmo
tempo
mostraram-se
bastante
motivados.

Fonte: Dados da pesquisa

No estudo 1 - Atividades de aventura no contexto escolar na visão de professores de
Educação Física (TERUEL, 2011) o questionário com perguntas abertas foi aplicado a uma
amostra intencional com professores licenciados em Educação Física. Sendo 11 mulheres e 9
homens, totalizando 20 participantes. Os participantes possuíam em média, 39,9 anos de
idade, sendo que o mais novo tem 24 anos e o mais velho, 51.
A autora elegeu dois eixos para a investigação da pesquisa, o que aborda a Aplicação
da AFAN (Atividades Físicas de Aventura na Natureza) foi dividido em três eixos
secundários: 1. Motivos de aceitação sobre a aplicação; 2. Preparo para a aplicação e; 3.
Dificuldades da aplicação. Já o Segundo eixo foi discutido sobre Interesses, ocorreu também
uma divisão em dois eixos secundários: 1. Condições na escola; 2. Interesses dos alunos.
Dos 20 professores questionados, 15 (75%) aplicam ou aplicariam as AFAN nas aulas
e 5 (25%) não aplicam ou aplicariam essas atividades. Dentre os motivos para tal aplicação
está o interesse dos alunos sobre as AFAN, a diversificação que o tem proporciona nas aulas
em relação com a natureza, o desenvolvimento da coragem e do autodescobrimento. A
principal justificativa para não aplicação está na falta de experiência do professor com essa
prática, escassez de materiais adequados e a preocupação com a segurança, pois as escolas
não oferecem condições que favoreçam tais práticas.
De acordo com estudo de Teruel (2011), as práticas das AFAN são abordagens que
favorecem a educação ambiental, por meio das vivências práticas trabalha-se a
interdisciplinaridade. Levantando questões sobre a preservação da natureza, promovendo a
relação ser humano-natureza e estimulando os conhecimentos geográficos, matemáticos e
físicos.
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O estudo 2 - Esporte de Aventura nas Aulas de Educação Física: Uma Alternativa ao
Alcance dos Profissionais? (CAPAVERDE; MEDEIROS E ALVES, 2012) foi realizado nas
escolas da rede de ensino estadual, municipal e particular na cidade de Osório/RS, analisando
se o professor possuía qualificação profissional na área, as dificuldades encontradas por eles e
a viabilidade das modalidades dos esportes de aventura. Os autores relataram a partir das
respostas que o esporte de aventura vem crescendo aos poucos dentro das escolas, havendo
um interesse dos professores nessa área, tendo como principais modalidades mais citadas no
questionário a trilha, corrida orientação e a caminhada longa.
Quanto à possibilidade de inserção das modalidades, 44% (8 sujeitos) dos professores
acreditam ser viáveis e 56% (10 sujeitos) acreditam não ter viabilidade para serem realizadas.
Foram constatados que 39% (7 sujeitos) dos professores já estão aplicando alguma
modalidade durante o ano letivo como “Trilha no morro”, “Caminhada longa”, “Trilha e
corrida orientada”, “Caminhada longa, trilha, falsa baiana e corrida orientada” e; 61% (11
sujeitos) ainda não aplicam nenhuma modalidade do esporte de aventura nas aulas de
Educação Física.
Alguns professores demostraram interesse em aplicar algumas modalidades do esporte
de aventuras em suas aulas, mas, os mesmos justificam motivos de não aplicarem pela por
razões econômicas e físicas. Segundo os autores o que ainda está faltando é a qualificação
profissional, o interesse de buscar o novo para seus alunos e, isso deve partir de cada
professor.
O estudo 3 - Esportes de Aventura nas Aulas de Educação Física, de França e
Domingues (2015) foi realizado escola da rede municipal de Curitiba/PR, sendo a produção
dos dados nas aulas de Educação Física, visando à prática corporal das atividades de esporte
de aventura por meio das modalidades de: corrida de orientação, slackline, arvorismo e skate.
Os dados foram analisados durante e após o desenvolvimento das atividades realizadas nas
aulas.
A primeira modalidade explorada foi a corrida de orientação, adaptada em suas regras
para atender e adequar as capacidades prévias dos alunos. O slackline foi a segunda
modalidade desenvolvida, a iniciação dessa atividade se deu em dupla, enquanto um
participante se equilibrava na corda o outro segurava sua mão. À medida que os alunos iam se
sentindo confiáveis soltavam aos poucos as mãos dos colegas.
A terceira modalidade aplicada foi o arvorismo, que aconteceu em espaços alternativos
da escola, utilizando colunas da quadra e árvores no pátio usando cordas para fazer a travessia
de um para o outro. ‘Foram desenvolvidas aulas em parques da cidade a fim de reproduzir as
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atividades já vivenciadas na escola durante as aulas de Educação Física. Na quarta e última
modalidade foi elaborado um circuito com o skate, no qual ao final das aulas os alunos
tiveram a autonomia de modificá-lo criando suas próprias manobras e variando o grau de
dificuldade.
Na última semana de atividades de aventura aconteceu a aula de campo em um parque
próximo da escola, onde foram realizadas as modalidades de slackline, arvorismo e corrida de
orientação. Neste momento o objetivo foi realizar as atividades que já tinham sido
vivenciadas na escola, porém, com a finalidade da experimentação dessas práticas em contato
com o meio natural (árvores, rios, terra, etc.).
No decorrer desse processo os alunos foram submetidos a discussões e reflexões a
respeito dos assuntos: esporte de aventura, prática corporal e consciência ambiental. De forma
a promover atitudes de respeito, preservação e cuidado com o corpo, com os outros e com os
espaços, levando-os a uma ação consciente.
Em conformidade com o autor os esportes de aventura quando inseridos nas aulas de
Educação Física escolar, favorecem em grande medida o desenvolvimento da interação social,
construído por meio da cooperação, do respeito à natureza. Além da prática estimular o
trabalho em equipe, a criticidade sobre a relação do corpo/movimento, corpo/meio ambiente,
movimento/sociedade e gera a motivação para realização de atividades físicas; tendo assim
grande contribuição no desenvolvimento pedagógico.
O estudo 4 - O Ensino das Práticas Corporais de Aventura a Partir da Abordagem
Pedagógica Crítico-Superadora: Experiência em uma Escola Municipal de Goiânia - de
Magalhães (2016) cuja pesquisa acerca foi iniciada em agosto de 2013 por meio de um grupo
de estudos onde a autora participava, foi retomado o projeto no primeiro semestre de 2015. As
intervenções ocorreram na Escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles, com
duração de 2 meses, os horários foram escolhidos de acordo com a disponibilidade da autora.
As aulas eram ministradas na maioria das vezes pelo professor de Educação Física da escola,
entretanto, a autora também tinha seus momentos como ministrante.
Para a coleta de dados eram utilizados diários de campos, e com registros fotográficos
sendo que a autora participava ativamente das intervenções. O planejamento das aulas
acontecia de forma coletiva entre os professores, por meio de reuniões e trocas de e-mails. No
grupo de estudos, primeiramente foi introduzido o tema Práticas Corporais de Aventura,
mapeamento da escola por meio de desenho, dos possíveis lugares para realizar as práticas
corporais de aventura, vídeos de práticas corporais de aventura em diferentes meios de acordo
com a sua classificação, sistematização das possíveis práticas corporais de se realizar na
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escola, vivências das atividades criadas pelos alunos e algumas criadas pelos professores,
avaliação da aula anterior e explicação teórica do conteúdo corrida de orientação e Slackline.
As aulas foram planejadas de acordo com as capacidades sociocognoscitivas dos
alunos. O ponto alto das aulas foi o grande interesse que os alunos demonstravam e a
participação nas atividades. Os alunos também ajudavam nas aulas com sugestões de
atividades e também a partir de seus feedbacks. Ao longo das aulas foi procurado trabalhar
conceitos fundamentais no processo de formação social dos alunos.
Segundo os autores as práticas corporais de aventura contribuíram de maneira
significativa na formação pedagógica dos alunos, pois se apropriaram de conteúdo novo,
pouco trabalhado nas escolas.
O estudo N° 5 - Avaliação da Implementação de um Programa de Práticas Corporais
de Aventura na Educação Física Escolar de Freitas et al. (2016) foi realizado em uma escola
da rede pública estadual de ensino do interior de São Paulo. Participou, também, da pesquisa
o professor da referida turma.
Foi realizada a execução do programa das PCA organizada de quatro encontros
durante um mês. Cada encontro foi referente a uma modalidade pertencente às PCA, sendo
elas o le parkour (primeiro encontro), o skate (segundo encontro), a corrida de orientação
(terceiro encontro) e o surfe (quarto encontro), possibilitando aos alunos diversas vivências
dos conteúdos propostos.
Um quinto encontro foi realizado com intenção de coletar os dados para o estudo por
meio da entrevista e questionários. Cada aula foi dividida em três momentos onde se
trabalhou as dimensões do conhecimento: conceitual (histórico e evolução, os equipamentos,
as vestimentas, os movimentos, técnicas básicas, interpretação de mapas e manuseio de
bússolas), procedimental (vivências sobre as PCA, em que foram propostas atividades de
maneira adaptada) e atitudinal (discutir sensações, percepções e valores acerca das
experiências vividas junto aos demais).
Após a realização das aulas sobre os conteúdos de PCA, professor e alunos
responderam a uma entrevista e a um questionário. A entrevista semiestruturada foi aplicada
ao professor de Educação Física da escola, baseada nos seguintes eixos: considerações sobre o
processo, possibilidades das PCA na escola, considerações sobre a didática e a prática de
ensino desenvolvida, principais pontos positivos e negativos. O questionário aplicado aos
alunos foi elaborado com questões discursivas, dirigidas pelos eixos: aulas de PCA,
dificuldades oriundas das intervenções e possibilidades para as aulas de Educação Física na
escola. Na entrevista e no questionário os participantes destacaram a falta de materiais na
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escola e falta de espaço físico adequado para a execução das práticas.
Os autores concluem que as PCA apresentaram uma enorme possibilidade de inserção
na escola, mesmo que de maneira adaptada, por ser uma manifestação que faz parte da cultura
corporal de movimento; creem que é necessário que essas práticas sejam introduzidas de
forma adequada nas aulas de Educação Física, ampliando as possibilidades pedagógicas dessa
componente curricular, além de aumentar a variedade de conteúdos da Educação Física,
proporcionando aos alunos sensações e emoções diversificadas e, ainda, possibilitando a
formação de valores ligados a elas (FREITAS et al., 2016).
De acordo com a análise dos estudos científicos incluídos nesta Revisão Sistemática
foi possível verificar que alguns professores utilizam as PCA como conteúdo nas aulas de
Educação Física Escolar explorando as dimensões do mesmo. Entretanto, alguns professores
relataram dificuldades ao inserirem esse conteúdo em suas aulas. Dentre essas dificuldades os
maiores desafios citados vêm sendo encontrados desde a formação acadêmica, pois muitos
professores relataram que não tiveram essa disciplina em sua grade curricular de graduação. A
falta de espaço e a carência de materiais específicos também foram empecilhos para aplicação
das práticas corporais de aventura na escola.
Contudo Cássaro (2011, p. 15) diz que "o espaço adequado e equipamento específico
não necessariamente a escola precisa oferecer e ter, pois, a ação da educação não se restringe
a uma prática pela prática, mas a vivência oferece inúmeros conhecimentos, tanto esportivo,
cultural, social."
Por meio da análise dos estudos desta revisão sistemática pode-se observar que ao
trabalharem as PCA em suas aulas os professores tiveram como intuito principal atrair o olhar
dos alunos para uma prática inovadora pouco explorada no contexto escolar. Portanto ao
aplicarem as PCA os professores de Educação Física, tem como propósito explorá-la no
âmbito didático-pedagógico, contemplando assim as três dimensões dos conteúdos,
desenvolvendo nos alunos além das valências físicas, as capacidades de relacionamentos
socioafetivo e seus reflexos atitudinais capazes de promover a relação ser humano-natureza, já
citada, favorecendo dessa forma a educação ambiental.
Levando em conta a diversificação que o tema proporciona nas aulas em relação com
a natureza, os professores ao desenvolveram tais práticas trabalham de forma interdisciplinar,
que ao favorecer a educação ambiental estimula os conhecimentos geográficos, matemáticos,
físicos etc.
Entretanto, alguns professores ainda relatam muitas dificuldades ao inserirem esse
conteúdo em suas aulas. Entre estas as maiores dificuldades encontradas têm a origem na
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formação acadêmica, visto que muitos professores citam que não tiveram essa disciplina em
sua grade curricular. A falta de espaço e a carência de materiais específicos também são
empecilhos para aplicação das PCA na escola.
Não foram encontradas alusões ao desenvolvimento cognomotor (funções executivas e
motoras) dentro das valências físicas trabalhadas pelas PCA.
Ao analisar como as práticas corporais de aventura estão sendo desenvolvidas nas
aulas de Educação Física escolar no arco temporal dos últimos 10 anos, foi possível verificar
que os professores têm como objetivo atrair o olhar dos alunos para uma práxis inovadora
que, infelizmente, não é muito explorada no ambiente escolar. Prática esta, que, de acordo
com os autores consagrados com os quais corroborou a revisão sistemática, possibilita o
desenvolvimento de coragem, autoconhecimento, autonomia, liberdade, superação de
desafios, emoção e prazer pelas práticas de aventura.
Pelos poucos estudos encontrados com a prática das PCA exclusivamente em ambiente
escolar, podemos inferir que as PCA ainda estão apenas no discurso e nos documentos da
BNCC, não fazendo parte ainda da cultura escolar, realizá-las. Cabe aos professores da
Educação Física promoverem mais este tipo de prática, bem como as secretarias de educação
promoverem formação específica para este eixo, haja vista haver formação incipiente tanto ao
nível da graduação, quanto da pós-graduação no país, destacando-se os estudos existentes na
maioria pertencentes somente ao eixo sul-sudeste do país; exceto Goiás.
Tendo em vista as formas de abordagem das PCA nas escolas, destaca-se o trabalho
com enfoque no meio ambiente. Na temática versam basicamente sobre a relação natureza e
sociedade; interdisciplinaridade; saber ambiental desde o conhecimento ambiental até o
diálogo de saberes, e o pensar acerca da complexidade ambiental.
Conclui-se esta Revisão Sistemática lembrando que o potencial das PCA para o
desenvolvimento cognomotor não foi contemplado nos estudos, nas suas dimensões das
funções executivas e motoras interconectadas, fazendo-nos inferir que o paradigma atual para
os autores que se dedicam a prática da PCA nas escolas, ainda não é o embodied cognition
onde corpo e mente estão indissociavelmente juntos (DAMÁSIO, 1996), e para o qual,
práticas que melhorem o desempenho motor, como slackline (equilíbrio), le parkour
(agilidade), corrida de aventura (resistência), arvorismo (coordenação motora) dentre outras,
são ao mesmo tempo fundamentais para o desempenho cognitivo. (PEREIRA e ARMBRUST,
2010)
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2.3

Compreendendo o desenvolvimento cognomotor pelas contribuições da

neurociência

Ao dar início a este item é importante ressaltar que o objetivo aqui não é de explorar os
campos da mente, nem mesmo aprofundar investigação sobre o funcionamento do cérebro e
sim correlacionar sua atuação em consonância com o desenvolvimento motor durante uma
atividade física, possibilitando assim maior rendimento durante a prática motora em prol de
melhorias no desempenho escolar.
É importante iniciar falando um pouco sobre os aspectos da aprendizagem. Para
Fonseca (2008), apesar de existirem diversas definições na literatura, todas elas consideram a
aprendizagem um processo que ocorre através da integração de diversas funções do sistema
nervoso, promovendo melhor adaptação do indivíduo ao meio. Na aprendizagem ocorre a
interação entre o indivíduo e o meio através da experiência, promovendo mudanças.
Rotta, et al. (2006) explica que o meio fornece as informações que deverão ser
processadas pelo indivíduo. De forma didática, a aquisição e o processamento da informação
podem ser divididos em 3 partes: entrada (input4), processamento e saída (output5).
O input ocorre através das vias aferentes - visão, audição e somatossensitiva (tato,
gustação, olfato), constituindo a percepção sensorial da informação pelo cérebro.
O processamento ocorre em áreas corticais perceptivas (gnósicas) e motoras
(práxicas). Este processamento exige integração de áreas corticais e subcorticais, onde a
informação é organizada, integralizada e armazenada.
O output, ou resposta efetora, ocorre pelas vias eferentes motoras que possibilitam a
realização dos mais variados movimentos.
Para Fóz (2014) e Fonseca (2014) as Funções Cognitivas referem-se à capacidade de
aquisição, processamento, memorização e execução de estímulos informativos presentes em
todo indivíduo. Essas funções são divididas em: memória, atenção, linguagem, percepção e
funções executivas.
Morton (2013) diz que as habilidades associadas às funções executivas são
extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, pois, ao longo do tempo
ocorrem alterações significativas no desenvolvimento, incluindo o desempenho escolar, os
comportamentos relativos à saúde e o ajustamento social. O desenvolvimento do potencial
máximo das funções executivas é um processo que exige tempo e isso se explica, em parte,
4
5

Input: Expressão da língua inglesa que significa entrada.
Output: Expressão da língua inglesa que significa saída.

33

pela lentidão do amadurecimento do córtex pré-frontal.
O mesmo autor apresenta as funções executivas sendo as habilidades cognitivas
necessárias para controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações podendo ser
divididas em três grandes categorias de competências:
Memória de Trabalho: armazenamento e atualização das informações enquanto o
desempenho de alguma atividade relacionada com elas.
Controle Inibitório (autocontrole): a inibição da resposta prepotente ou automatizada
quando o indivíduo está empenhado na execução de uma tarefa. Controle de ações impulsivas.
Flexibilidade Mental: capacidade de se adaptar ao momento, observando as situações como
um todo e em cada uma das suas partes, realizando julgamentos isentos de críticas para saber
o que deve ser feito.
Costa (2016) contribui dizendo que um bom funcionamento executivo permite ao
indivíduo refletir antes de agir, trabalhar diferentes ideias mentalmente, solucionar desafios
inesperados, pensar sob diferentes ângulos, reconsiderar opiniões e evitar distrações.
Nota-se que existe um complexo envolvimento entre pensamentos, emoções e ações
que, na perspectiva das neurociências atuais, o corpo e o cérebro indissociavelmente
integrados (DAMÁSIO, 1996; HERCULANO-HOUZEL, 2009); criam uma unidade
inseparável, que é o sujeito que aprende em seu meio; cujo desenvolvimento das habilidades
motoras facilitará o funcionamento cognitivo (PIEK, DAWSON, SMITH e GASSON, 2008);
com o que colabora a Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (1999); bem como
estudos atuais da neurociência, que também afirmam que o corpo e sua participação são
componentes cruciais da cognição, devido à presença fundamental de neurotransmissores comunicação bioquímica entre corpo e mente já referida, com os quais concordam Diamond y
Scheibel (2014); Damásio (1996); Herculano-Houzel (2009); Yzquierdo (2009).
Entende-se então que o cérebro não faz nada sozinho, o seu funcionamento é
condicionado a um conjunto de outros sistemas interconectados que, por sua vez, respondem a
estímulos neurossensoriais capazes de provocar, por via eferente, os movimentos corporais.
Desta forma, discutir desempenho escolar passa por discutir desenvolvimento
cognomotor. Nesse sentido, de acordo com Becker, et al. (2004), é possível compreender as
causas do BRE como sendo basicamente bi-fatoriais originando-se dois grupos: fatores
extrínsecos (ambientais) ou intrínsecos (individuais). Nesta linha de pensamento, destacam-se
os fatores relacionados às características individuais do estudante (fatores intrínsecos),
problemas de atenção, motivação e ansiedade, bem como questões envolvendo modificações
antropométricas e à auto percepção da imagem corporal.
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No que concerne aos fatores extrínsecos apontados por Becker, et al (2004), Perrenoud
(2000) corrobora dizendo que a própria organização escolar do trabalho pedagógico gera o
insucesso escolar, isto significa que o aluno encontra na escola um ambiente bem diferente do
que esperava, por este motivo, em algumas realidades acaba sendo reprovado ou obtendo
baixo desempenho escolar. Assim, é de extrema importância que se crie novas ferramentas de
aprendizagem que sejam capazes de trabalhar, ao mesmo tempo, a informação e sua
aplicabilidade no campo prático, fazendo com que os alunos se situem no tempo e no espaço,
ampliando assim a capacidade de operacionalização dos conteúdos trabalhados em sala,
fazendo com que, de fato, os alunos aprendam mais e melhor o que foi proposto pelo
professor.
Assim sendo, considerando os fatores de acometimento do BRE, no universo escolar,
o professor deve estimular os alunos à práxis6 motora, valorizando aquilo que o aluno já
possui enquanto conhecimento (conhecimento prévio), para então delinear sua ação
pedagógica. (MOREIRA, 1999) O professor deve propor atividades que causem nos alunos o
prazer pela prática, buscando a formação de valores, afim de que isso reflita nos aspectos
sociais, culturais e de saúde de cada aluno.
Para Terres, et al. (2006) o professor de Educação Física tem a grande tarefa de unir os
conhecimentos dos determinantes sociais, econômicos, políticos e ambientais aos seus
conteúdos, com o objetivo de tornar as pessoas autônomas, não só para praticar exercícios
físicos no decorrer de suas vidas, mas também para refletir sobre a realidade em que vivem.
Cabe ao professor analisar as particularidades de cada aluno e, ao perceber qualquer
distúrbio relacionado à aprendizagem, proporcionar ações para minimizar esta problemática.
O professor pode instruir a família a buscar profissionais da saúde especializados, atuando
assim de forma coadjuvante com a escola e a família, prevenindo, desta forma, maiores
transtornos. (HONZAWA, et al. 2012)
Sabe-se que baixo desempenho escolar pode ter diversas origens e se apresentar nas
mais diversas formas. Tal qual sua complexidade, faz-se necessário abordagem
multidisciplinar, envolvendo várias áreas dos saberes. A ação educativa de alunos com baixo
desempenho escolar não deve ser entendida como responsabilidade única e exclusiva da
escola, é uma ação que deve ser conduzida de forma conjunta, envolvendo família, escola e
sociedade.

6

Práxis: palavra com origem no termo em grego praxis que significa conduta ou ação.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi estabelecida por meio de um estudo longitudinal, de caráter quantiqualitativo, com abordagem quase-experimental tendo a inclusão de testes pré-programa,
programa e testes pós-programa com follow up7 após 03 meses. (THOMAS, et al. 2012).
Os critérios de inclusão utilizados para esta pesquisa permearam no rigor na idade
cronológica das amostras, sendo inclusas apenas os estudantes entre 07 e 09 anos completos
até a data de aplicação dos testes no pré-programa e matrícula devidamente realizada junto a
secretaria da referida escola.
Os critérios de exclusão estabeleceram que estudantes que apresentassem traços de
deficiência física e/ou sensorial e indícios de absenteísmo na escola estariam inaptos a
participar da pesquisa.
O programa teve duração de 30 sessões de 50 minutos, realizadas 03 (três) vezes na
semana, num período de 03 meses. Neste período foram realizados testes para levantar as
características individuais de cada aluno, mensurar a capacidade de memória operacional,
rapidez de resposta e desenvolvimento motor das amostras.
3.1. Amostra
Foram previamente considerados como amostra 155 estudantes entre 07 e 09 anos de
idade pertencentes às turmas: 2C, 2D, 3C, 3D, 4C e 4D do ensino fundamental do período
vespertino. Contudo, considerando a perda amostral de 42 estudantes submetidos os critérios
de exclusão, foram utilizados os dados de apenas 113 estudantes, sendo 64 meninas e 49
meninos, devidamente matriculados em uma escola da rede pública municipal de ensino de
Cuiabá/MT.
As tabelas abaixo apresentam o perfil das amostras participantes da pesquisa,
realizando também uma análise inicial das características dos alunos de acordo com o Índice
de Massa Corporal.
Tabela 1: Perfil amostral de acordo com o sexo e a idade
Sexo

N
Masculino
49 (43,4%)
Feminino
64 (56,6%)
Fonte: Dados da pesquisa
7

7 anos
7 (6,2%)
10 (8,8%)

Idade
8 anos
22 (19,5%)
32 (28,3%)

9anos
20 (17,7%)
22 (19,5%)

Follow up: acompanhamento intersticial com a finalidade de identificar alterações significativas durante um
dado tempo.
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A amostra utilizada para esta pesquisa consistiu em 113 indivíduos com idade entre 7 e
9 anos, sendo 49(43,4%) do sexo masculino e 64(56,6%) do sexo feminino.
Observa-se que as amostras utilizadas se encontram em franco desenvolvimento
cognomotor, não apresentando deficiências físicas e/ou sensoriais, todas devidamente
matriculadas no ensino fundamental de uma escola pública municipal de Cuiabá/MT.
Tabela 2: Caracterização das amostras de acordo com o IMC
N
Mínimo
Máximo
IMC - Índice de Massa Corporal
113
12,8
30,7
Fonte: Dados da pesquisa

Média
17,3

Desvio Padrão
±3,182

Gráfico 1: Classificação das amostras de acordo com o IMC

Fonte: Dados da pesquisa

Com relação ao Índice de Massa Corporal das amostras, nota-se que 67% dos
participantes se encontram com IMC dentro dos padrões normais. Considerando a média de
idade das amostras, sendo em sua maioria de característica sexual feminina, é possível inferir
que, por classificação geral, as amostram encontram-se com IMC médio (17,3) normal dentro
dos padrões básicos estabelecidos pela idade, denotando assim um grupo com características
predominantemente eutrófica.
Todos os alunos participaram do programa ludomotor e tiveram garantidos seus
direitos individuais, sendo respeitados os preceitos éticos mediante Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
(TALE) (Apêndice C) aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de
Cuiabá – UNIC no dia 04 de julho de 2018, mediante parecer consubstanciado registrado sob
CAAE: 84252418.8.1001.5165 – Parecer nº 2.755.102. (Anexo A)

3.2. Instrumentos de Pesquisa

Os instrumentos utilizados para coleta de dados tiveram como escopo levantar as
características sociodemográficas específicas das amostras selecionadas, verificar o seu nível
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de desenvolvimento motor, avaliar sua capacidade de rapidez de resposta e avaliar sua
capacidade de memória operacional.

3.2.1. Questionário Sociodemográfico

O questionário sociodemográfico (Apêndice D) foi elaborado com o objetivo de
identificar as características específicas de cada criança. Este instrumento foi composto por 18
questões fechadas acerca das características físicas, alimentares, familiares, sociais, esportivas
e de percepção pessoal sobre o desempenho escolar. Os alunos foram orientados a preencher
cada pergunta, sendo ainda submetidos à antropometria básica para verificação do Índice de
Massa Corporal (IMC).

3.2.2. TGMD-2 (Test of Gross Motor Development - 2)

Para verificar o nível de desenvolvimento motor foi utilizado o TGMD-2 (Test of
Gross Motor Development - 2). Este é um teste padronizado que mede as primeiras
habilidades motoras a se desenvolverem em um indivíduo.
O estudo do Desenvolvimento Motor busca compreender as mudanças no
comportamento motor ao longo da vida e os processos que envolvem estas mudanças
(CLARK, 1994).
O TGMD-2 fora projetado para avaliar desempenho motor bruto em crianças de 3 a 10
anos, tendo por finalidade:


Identificar as crianças que estão com um atraso significativo no desenvolvimento de
habilidades motoras fundamentais;



Planejar um programa educativo para um melhor desenvolvimento de habilidade
motora fundamental



Avaliar o progresso individual do desenvolvimento de habilidade motora fundamental



Avaliar se houve sucesso desse determinado programa; e



Servir como um instrumento de medição em pesquisas envolvendo o desenvolvimento
motor.
Os subtestes do TGMD-2 consistem em uma análise de 12 tarefas motoras básicas,

sendo 6 tarefas locomotoras e 6 tarefas de controle de objeto.
O subteste locomotor, conforme anexo C, consiste na análise dos seguintes critérios:
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Corrida – Através de uma breve corrida em linha reta. Deve ser observado por um
breve período, onde ambos os pés estão fora do chão, se os braços estão em oposição às
pernas e os cotovelos flexionados, se os pés seguem uma linha imaginária, e se a perna de não
suporte está flexionada em aproximadamente 90º. (Anexo E)
Galope – Executa um saltito com elevação de ambos os pés. Observa se é executado
com um passo para frente e seguido por um passo com pé arrastado para a posição adjacente
ou para a lateral do pé condutor, se há um breve período onde os dois pés estão fora do chão,
se os braços estão flexionados e suspensos ao nível da cintura, e se possui habilidade em
conduzir os mesmos movimentos com o pé direito e esquerdo. (Anexo F)
Saltito – São executados três saltitos com uma perna. Deve-se observar se a perna de
suporte está flexionada e é trazida para trás do corpo, se a perna de não suporte balança em
movimento pendular para conduzir a força, os braços flexionados ao nível do cotovelo e
balanço para frente na partida. Verificar se possui habilidade para saltar no pé direito e
esquerdo. (Anexo G)
Salto Sobre Obstáculo – Um salto com extensão e troca de pernas. Observa se a
avaliada parte de um pé e aterrissa no pé oposto, se ocorre um período onde ambos os pés
estão fora do chão e observar se alcança a frente com o braço oposto ao pé de impulsão.
(Anexo H)
Salto Horizontal – Um salto para frente com ambos os pés. Observa se o movimento
preparatório incluindo flexão de ambos os joelhos com braços estendidos atrás do corpo, os
braços devem estar estendidos forçadamente para frente e para cima, alcançando a máxima
extensão acima da cabeça. Iniciar e aterrissar em ambos os pés, simultaneamente, e se os
braços são trazidos para baixo durante a aterrissagem. (Anexo I)
Deslizamento Lateral – Um deslizar lateral com afastamento das pernas seguidas de um
saltito. Observa se o corpo vira-se lateralmente para desejar a direção do movimento. Deve ter um
passo lateral, seguido da outra perna arrastada para um ponto próximo ao pé de impulsão, seguido
por um curto período, onde ambos os pés estão fora do solo, verificando-se se há habilidade para
deslizar com a perna direita e esquerda. (Anexo J)

O subteste de controle de objeto, conforme anexo D, consiste na análise dos seguintes
critérios:
Rebater – Com as duas mãos e com o auxílio de um bastão e uma bola pequena, o
aluno deve golpear a bola. Deve observar se a mão dominante segura o bastão acima da mão
não dominante, se o lado não dominante do corpo volta-se para o arremessador, se o quadril e
a coluna estão em rotação, e se o peso é transferido com um passo dado para frente do pé que
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se encontra a frete. (Anexo K)
Quicar – Com o auxílio de uma bola média, o aluno deve quicar a bola seguidamente.
Observa-se o contato da bola com uma mão sobre a altura do quadril, se a bola é empurrada
com os dedos e não com um tapa, se o contato da bola com o solo é na frente ou para fará do
pé, ao lado da mão que está sendo usada. (Anexo L)
Receber – O professor deve lançar uma bola para o aluno receber. Deve-se observar a
fase de preparação, onde os cotovelos devem ser flexionados e as mãos estar na frente do
corpo, se os braços se entendem na preparação para o contato com a bola, se a bola é recebida
e controlada somente pelas mãos, e se os cotovelos são flexionados para absorver a força.
(Anexo M)
Chutar – O aluno deve chutar uma bola parada. Observa-se o alcance rápido e
contínuo à bola, se o tronco está inclinado para trás durante o contato com a bola, se o balanço
do braço para frente é oposto à perna de chute, e se finaliza com um salto no pé que não
chuta. (Anexo N)
Arremessar – Com o auxílio de uma bola pequena, o aluno deve lançá-la. Observa-se
o aluno executa um arco decrescente de braço de arremesso para iniciar o movimento, se há
rotação do quadril e do ombro na direção de um ponto imaginário, se o peso é transferido ao
pé oposto da mão de arremesso, e se finaliza o movimento depois que a bola for solta,
diagonalmente em direção ao lado oposto do braço de arremesso. (Anexo O)
Rolar: A criança deve rolar uma bola pequena por baixo próximo ao solo. Observar se
a mão preferida oscila para baixo e atrás do tronco com o mesmo voltado para os cones, se o
aluno realiza um passo à frente com o pé oposto à mão preferida em direção ao cone, se há
flexão do joelho para abaixar o corpo e se a soltura da bola próxima ao solo ocorre de modo
que a mesma não quique mais do que 10 centímetros de altura. (Anexo P)
O desempenho de cada criança nos subtestes do TGMD-2 foi devidamente gravado
em vídeo conforme prevê o protocolo estabelecido pelo autor, para posterior análise. Cada
tarefa possui certo número de critérios de desempenho referentes à análise qualitativa do
movimento. As crianças receberam um (1) ponto ao atender ao critério e (0) ponto se não o
atendeu. Cada criança realizou as 12 tarefas motora 2 vezes. A partir disso, obtém-se o
somatório dos pontos alcançados em cada subteste, denominados de escores brutos. Após
obter o escore bruto, considerando o sexo e a idade centesimal de cada criança, os dados
obtidos nos subteste foram convertidos em Standard Score (escore padrão). (Anexos Q, R e S)
O passo seguinte consiste somar o Standard Score dos subteste locomotores e de
controle de objetos para em seguida estabelecer Quociente Motor Grosso (QMG). (Anexo T)
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Finalizando a análise do TGMD-2 realizou-se a verificação da classificação descritiva
do QMG com base nos valores standardizados obtidos nos subtestes. (Anexo U)

3.2.3 DMCPT (Dual Mental Choice Processing Test)

Para avaliar a capacidade de atenção e rapidez de resposta foi utilizado o teste
denominado DMCPT (Dual Mental Choice Processing Test), teste de processamento mental
de dupla escolha. Este teste avalia o tempo de reação de discriminação simples e complexa
através de formato digital. O teste consiste em um software denominado Speed Cube,
desenvolvido pela Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão (CENSUPEG)
de São Fidelis/RJ.
Ao acessar o software uma tela suge com as seguintes orientações básicas de
configuração: configure o nome, a idade e o nome do arquivo que será salvo em “.DOC” e o
tempo em que as luzes amarela e verde irão aparecer. O arquivo será salvo na pasta
“RESULTADOS” que se encontra dentro da pasta “Speed Cube_Data”, e poderá se aberto
com qualquer programa que consiga ler a extensão “.DOC”. O documento gerado irá conter o
nome, a idade, quantidade de pontos, horário de término do teste e velocidade média de
acertos. (Anexo V)
A página seguinte é composta pelos campos a serem configurados, sendo determinado
1.0 como sendo o tempo em que as luzes amarela e verde irão aparecer e estabelecido a
quantidade de 10 ciclos de respostas. (Anexo W)
Ao iniciar o teste um dos quadrados estará posicionado no centro superior da tela para
acender como luz de alerta. Quando a luz de alerta se apaga um dos dois quadrados inferiores
irá acender. (Anexo X)
Quando o quadrado inferior direito acender o aluno deve pressionar a tecla A do
teclado do computador (Anexo Y)
Quando o quadrado inferior esquerdo acender o aluno deve pressionar a tecla L
(Anexo Z), fechando assim um ciclo.
O ciclo seguinte será iniciado no momento em que o aluno pressionar a tecla Space do
teclado do computador. Para cada participante foram realizados 10 ciclos, sendo registrados o
número de acertos e o tempo médio de resposta de cada ciclo. (Anexo AA)
A velocidade de processamento de informações é um dos elementos principais de um
processo cognitivo e, por isso, é uma das habilidades mais importantes para a aprendizagem.
No paradigma de Hick (1952), avalia-se o tempo de reação a estímulos auditivos ou
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visuais em função da quantidade de informação transmitida. São calculados tempos de reação
simples ou com duas escolhas, envolvendo 0 e 1 unidades (bits) de informação
respectivamente (JENSEN, 1979).
Nesse sentido, a velocidade de processamento de informações é uma habilidade
cognitiva que poderia ser definida como o tempo que uma pessoa demora para realizar uma
tarefa mental. Está relacionada à velocidade que uma pessoa entende e reage a uma
informação recebida, seja visual, auditiva ou um movimento e diretamente relacionada às
funções executivas. Em outras palavras, a velocidade de processamento é o tempo que existe
entre o recebimento e a resposta a um estímulo.

3.2.4 RAN (Rapid Automatized Naming).

Para avaliar a capacidade de memória operacional utilizou-se o teste RAN (Rapid
Automatized Naming). O RAN foi administrado individualmente dividido em 2 provas: letras
e números. Os estímulos apresentam alta frequência na língua portuguesa e são repetidos
randomicamente 10 vezes em cada uma das 5 linhas, totalizando um total de 50 estímulos por
ficha. Em todas as fichas, o professor pergunta o nome de cada estímulo e solicita que o aluno
nomeie cada item o mais rápido possível sem cometer nenhum erro. São computados o tempo
total de nomeação para todos os itens de cada ficha. (DENCKLA E RUDEL. 1974)
 Identificação de Letras
As letras foram impressas conforme versão original, em tamanho médio, minúsculo e
estilo Times New Roman. São formadas por vogais e consoantes sendo apresentadas de
maneira aleatória e não seguindo a sequência alfabética. São as letras: o, a, d, p, s. (anexo AB)
 Identificação de Números
Os números foram impressos igualmente a versão original do teste. São eles: 7, 4, 2, 9
e 6. (Anexo AC)
Para a correta administração dos subtestes o professor deve ter em mãos os
instrumentos necessários (cronômetro, caneta, fichas de nomeação e planilha de registro
individual de desempenho no teste RAN). O professor deve garantir que os itens são
conhecidos pelos alunos, a fim de garantir que os resultados estejam ligados à dificuldade ou
não de nomeação e não por falta de reconhecimento do estimulo. Assim, caso o aluno não
reconheça todos os itens de uma ficha, o subteste não deverá ser administrado, passando para
o subteste seguinte.
Após a instrução do aluno, ao iniciar a nomeação do primeiro item é disparado o
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cronometro para início da contagem do tempo total de nomeação. Foi considerado o tempo
máximo de 2 minutos para nomeação de cada ficha. O aluno que não concluir a nomeação
dentro do tempo máximo previsto foi registrado pelo professor a sigla NN (Não Nomeou).
Para fins estatísticos aos registros NN foram atribuídos o tempo máximo do teste.
A nomeação correta dentro do tempo máximo previsto foi registrada em minutos e
segundos.

3.3 Produção de Dados

Antecedendo o início do estudo, foi firmado Convênio de Cooperação Técnicocientífica entre a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (SME) e a Universidade de
Cuiabá (UNIC) para o desenvolvimento mútuo de atividades de pesquisa e pós-graduação
stricto sensu (anexo B). Para iniciar o processo de coleta de dados obteve-se a concessão do
diretor da escola mediante Carta de Autorização para Realizada de Pesquisa (Apêndice A).
Na fase de coleta de dados foram utilizadas estratégias importantes para sistematizar a
pesquisa. De início, definiu-se uma periodicidade de aplicação da pesquisa (Apêndice E),
sendo subdividida em três etapas: Pré-Programa – Programa – Pós-Programa.
A definição do desenho do estudo, conforme quadro 4, foi também outro tópico de
extrema importância, pois foi por meio desta heurística que se tornou possível idealizar todo o
percurso a ser seguido.
Quadro 4: Desenho do Estudo.

Fonte: Dados da pesquisa
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3.4 Tratamento Estatístico

Os resultados quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva,
apresentados em números absolutos (N) e porcentagem (%). As análises estatísticas foram
realizadas no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão
20.0. (DANCEY e REIDY, 2006)
Para todas as análises estatísticas foi estabelecido grau de confiabilidade de 95%. Para
os indicadores sociodemográficos e escolares se procederá a análise qualitativa do estudo em
descrição analítica das situações de risco apresentadas.
Por meio de análise estatística, verificou-se que os dados são homogêneos e
apresentam alto nível de dependência, haja visto que foram derivados de uma mesma
população.
Para verificar se os dados diferem de uma distribuição normal foi utilizado o teste de
normalidade Shapiro Wilk. Para os dados de distribuição normal será utilizado o teste T
pareado, sendo este um teste paramétrico para amostras dependentes. Para os dados com
distribuição não normal será utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon. Para todos os testes
de análise estatística, considerou-se o p-valor ≤0,05 para o nível de significância estatística.

3.5 Riscos

Durante a pesquisa os estudantes foram orientados quanto aos riscos mínimos de sua
participação como: enfadar-se da disposição de tempo, constrangimento e inconveniente em
situação de realização dos testes e do questionário sociodemográfico. Foi concedido que o
participante, a qualquer momento, deixasse de participar da pesquisa sem nenhum problema
caso sentisse desconfortável com a pesquisa. Os protocolos de segurança para
operacionalização do slackline foram seguidos, considerando a faixa etária e o baixo
conhecimento dos alunos sobre a atividade, evitando assim que qualquer criança se
lesionasse. Vale ressaltar que as PCA (slackline) são práticas recomendadas pelas novas
orientações curriculares do país (BNCC) e, como tal, a exemplo de lutas, ginásticas, esportes,
jogos e danças, está inserida no rol de práticas corporais a serem desenvolvidas no ambiente
escolar.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Pré-programa
O pré-programa contemplou a aplicação do questionário sociodemográfico e dos testes

TGMD-2, DMCPT e RAN, a fim de verificar o nível de desenvolvimentos dos alunos no que
tange as capacidades de velocidade de resposta, memória operacional e controle motor.
Com a aplicação do questionário sociodemográfico foi possível verificar, além dos
indicadores antropométricos (características físicas), as características familiares, alimentares
e esportivas dos alunos. Dentre as características familiares observou-se que 95(84,07%)
possuem um ou mais irmãos e 18(15,93%) são filhos únicos. Ao considerar com quem os
alunos residiam, o questionário demonstrou que 87(77%) residiam com seus pais e 26(23%)
residiam com outros familiares (tios, avós ou primos).
A grande maioria dos alunos, 93(82,3%), fazem as 3 refeições básicas do dia (café da
manhã, almoço e jantar), 17(15%) relataram que realizam apenas 2 refeições por dia (almoço
e jantar) e 3(2,7%) disseram que não tomam café da manhã, mas comem o lanche oferecido
pela escola em substituição ao almoço e, ao chegar em casa, jantam.
Durante a aplicação do programa ludomotor, foi notório que todos os alunos gostam
muito das aulas de Educação Física e isso também foi constatado pelo questionário. Contudo,
a pesquisa também revela que 18(15,93%) não participam regularmente das aulas práticas
(atividades físicas) e preferem realizar atividades paralelas como pinturas, desenhos ou
trabalhos com baixo dispêndio energético. Dentre as atividades físicas mais realizadas pelos
alunos estão: jogar bola, correr e brincar.
Ao indagar sobre os esportes de aventura todos demarcaram no questionário que
sabiam ou que conheciam uma modalidade dos esportes de aventura. Porém, a grande maioria
dos alunos 98(86,7%) não conheciam ou nunca praticaram o slackline.
As aulas da Sala de Apoio, realizadas no contra turno escolar, aos alunos que
apresentavam-se com nível de aprendizagem abaixo do esperado pela idade, foi a alternativa
encontrada para definir as amostras com baixo desempenho escolar. A tabela 3 apresenta a
descrição quantitativa dos alunos com Baixo Desempenho Escolar considerando a idade das
amostras.
Tabela 3: Amostras com Baixo Desempenho Escolar
Idade
N
7
17
8
54
9
42
Fonte: Dados da pesquisa

BRE
7
28
18

%
41%
52%
43%
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De acordo com as indicações realizadas pelos professores titulares que acompanham o
desenvolvimento cognomotor dos alunos nas Salas de Apoio, foi possível inferir que 7(41%)
dos alunos com 7 anos, 28(52%) dos alunos com 8 anos e 18(43%) dos alunos com 9 anos
apresentavam-se com baixo desempenho escolar. Esses índices demonstram uma grande
quantidade de alunos que necessitam de atenção especial para melhoria do desempenho
escolar que, de acordo com Moreira (1999), trata-se da intersecção entre os aspectos
comportamentais, cognitivos e humanísticos existentes no universo cultural de cada alunos.
Nesse sentido, a intervenção pedagógica em Educação Física demonstra-se uma importante
ferramenta de aprendizagem, visto que, durante as aulas de Educação Física ao indivíduo
proposto oportunidades para desenvolvimento de dimensões conceituais (cognitivas),
procedimentais (físicas) e atitudinais (comportamentais e humanísticas), preparando o aluno
para além do universo escolar, capacitando-o para o convívio em sociedade.
Para análise amostral verificou-se a normalidade dos dados através do teste ShapiroWilk das variáveis TGMD-2, DMCPT e RAN, onde foi possível constatar o tipo de a
distribuição amostral e, posteriormente, determinar o teste de análise estatística a ser utilizado.
Procedendo-se o teste Shapiro-Wilk para os dados dos testes TGMD-2, DMCPT e
RAN aplicados no pré-programa, tem-se os resultados da tabela 4.

Tabela 4: Teste de normalidade Shapiro-Wilk para os dados dos testes TGMD-2, DMCPT e RAN no préprograma
Shapiro-Wilk
Estatística df
p-valor
TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) - Pré-programa
0,922 113
0,000
DMCPT (Dual Choice Mental Processing Test) Acertos - Pré-programa

0,911

113

0,000

DMCPT (Dual Choice Mental Processing Test) Tempo Médio - Pré-programa

0,835

113

0,000

RAN (Rapid Automatized Naming) - Letras - Pré-programa

0,700

113

0,000

0,755

113

0,000

RAN (Rapid Automatized Naming) - Números - Pré-programa
Fonte: Dados da pesquisa

Considerando um nível de significância de 5%, através da Tabela 4, percebe-se que
todas as amostras analisadas no teste Shapiro-Wilk rejeitam a hipótese de normalidade,
apresentando p-valor <0,05, sendo possível constatar que os dados do TGMD-2, DMCPT
(Acertos e Tempo Médio) e RAN (Letras e Números) aplicados no pré-programa, apresentam
distribuição não normal e, por isso será utilizado o teste de análise estatística não-paramétrico
Wilcoxon para comparação entre amostras pareadas.
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4.2 Programa Ludomotor

A pesquisa foi desenvolvida entre os dias 20 de agosto de 2018 a 29 de novembro de
2018, no período vespertino, contemplando as fases do pré-programa, programa e pósprograma, sendo estruturada semanalmente de acordo com os objetivos previamente
propostos.
Todas as atividades foram desenvolvidas no ambiente escolar com a supervisão do
professor de Educação Física da escola, acompanhado por 6 estagiários e 2 pesquisadores.

4.2.1. 1ª Semama

O primeiro encontro com o universo da pesquisa foi realizado por meio de uma
reunião com os pais de todos os alunos da escola. Neste momento o diretor concedeu a
palavra e foi possível esplanar todo o projeto de pesquisa e sanar duvidas que surgiram de
acordo com o transcorrer da explicação. Foram distribuídos os TCLE aos pais, que
concederam a permissão para que seus filhos participassem da pesquisa. Apesar de obter um
grande número de TCLE assinados neste primeiro encontro, não foi possível conseguir o
número ideal de participantes da pesquisa.
Para ampliar o número de adeptos ao estudo, no dia seguinte, os alunos foram
orientados a levar o TCLE e entregar à seus pais para que eles tomassem conhecimento da
pesquisa e autorizassem a participação de seu filho.
Na 1ª semana os alunos conheceram e foram orientados sobre como ocorreria a
pesquisa. Em sala de aula, foi realizada a leitura do TALE para que todos os alunos podessem
entender tudo o que iria acontecer nos próximos dias.
Nesta mesma semana foi aplicado o questionário sociodemográfico. O preenchimento
do questionário foi conduzido tranquilamente e os alunos foram seguindo as orientações sobre
cada pergunta realizada. Em todas as turmas houveram alunos que apresentaram dificuldades
em saber o que seria o slackline.

4.2.2. 2ª Semana

Nesta semana o TGMD-2 foi aplicado com o escopo de verificar o nível de
desenvolvimento motor dos alunos. Na aplicação dos subtestes foi possível contar com o
auxílio dos acadêmicos de Educação Física de uma faculdade de Cuiabá. Os acadêmicos
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foram previamente capacitados para aplicar os subtestes, aprendendo ainda técnicas de
registro de imagem por meio de filmagem. É importante lembrar do inestimável apoio do
professor Austrogildo Hardman, mestrando em ensino no programa PPGEn da UNIC/IFMT,
pesquisador parceiro que ajudou imensamente neste processo.
O TGMD-2 foi aplicado em quadra poliesportiva coberta no período vespertino, o que
dificultou um pouco a aplicação do teste devido o intenso calor. Antes da aplicação do teste,
em sala de aula, os alunos foram orientados sobre como os subtestes seriam aplicados, em
seguida foram conduzidos para a quadra da escola e alocados em sua lateral. Os professores
de Educação Física da escola acompanharam a aplicação dos subtestes e em dados momentos
auxiliaram na sua aplicação.
Ao concluir todos os subtestes o aluno era orientado a permanecer em uma parte da
quadra disponibilizada para realização de atividades recreativas, enquanto os demais alunos
realizavam os subtestes.
Tendo em vista o grande número de vídeos e a baixa capacidade de memória de
armazenamento de dados dos equipamentos de filmagem utilizados, foram utilizadas também
câmeras fotográficas e celulares de todos os acadêmicos, para registro. No momento do
intervalor (recreio) as filmagens foram transferidas para um notebook, local onde foram
armazenadas para posterior análise.
Os materiais utilizados para realização dos subtestes foram adquirido com recursos
próprios, avitando fazer uso de materiais da escola.

4.2.3. 3ª Semana

A terceira semana de pesquisa contemplou o teste DMCPT (Dual Mental Choice
Processing Test), teste de processamento mental de dupla escolha, que tem como objetivo
verificar a capacidade concentração e rápida resposta dados aos estímulos provocados por um
software desenvolvido pela Faculdade CENSUPEG/RJ.
Este teste foi realizado em sala de aula. Contudo, para criar um ambiente tranquilo e
silencioso, favorecendo maior concentração e atenção, os alunos foram conduzidos para a
quadra poliesportiva da escola e, aos poucos, foram chamados para realizar o teste.
Para realização do DMCPT foram montadas duas estações de testagem, cada uma
contendo 1notebook e um pesquisador/orientador.
É importante dizer que o aluno parmanecia sentado aguardando cerca de 5 minutos
antes de iniciar o teste. Este tempo se fez necessário para que o aluno pudesse restabelecer os
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níveis basais de adrenalina corporal, produzida pelas atividades recreativas realizadas em
quadra. Cada aluno foi orientado sobre como realizar o teste de acordo com os protocolos
estabelecidos. Os arquivo gerado por cada aluno foi armazenado em pastas diferentes de
acordo com a turma a qual pertence.

4.2.4. 4ª Semama

Nesta semana foi realizado o teste RAN (Rapid Automatized Naming), cujo objetivo
permeou em avaliar a capacidade de memória operacional dos alunos, mediante estímulos
visuais compostos por letras e números.
Com os alunos ainda em sala de aula o pesquisador orientou a todos sobre os
estímulos que iriam nomear, explicando e nomeando quais eram as letras e os números
contidos no teste, utilizado como recurso didático o quadro da própria sala. É importante
ressaltar que, o que importa neste teste não é surpreender os alunos com estímulos
inesperados e sim possibilitar que os alunos nomeassem os estímulos já conhecidos.
O teste foi realizado em sala de aula e seguiu a mesma metodologia do teste aplicado
na semana anterior, sendo os alunos conduzidos para a quadra poliesportiva da escola e aos
poucos sendo chamados para realização do teste.
Foram estabelecidas 3 estações de testagem compostas por um acadêmico de
Educação Física e 2 fichas (letras e números).
Os alunos eram chamados sempre em número superior à quantidade de examinadores,
para que, desta forma, pudessem aguardar a sua vez e, aguardando, os níveis basais de
adrenalina fossem reestabelecidos.
Durante a aplicação do teste alguns alunos se absteram em realizar este teste sob a
alegação que seria um teste difícil e que não conseguiriam nomear todos os estímulos.
Foi registrado o tempo total de nomeação de cada ficha, não ultrapassando o limite de
2 minutos. Os alunos que não conseguiram nomear os estímulos propostos ou ultrapassaram o
tempo máximo, foram registrados como NN (Não Nomeou). Os dados foram registrados em
planilha Excel para posterior análise.

4.2.5. 5ª Semama

A 5ª semana contemplou a aplicação de atividades recreativas com a utilização do
slackline como elemento gerador de conhecimentos. Nesta semana o objetivo foi conhecer e
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se apropriar das particularidades inerentes ao slackline, no que concerne aos procedimentos
básicos para sua prática, no tocante ao posicionamento corporal, técnicas de locomoção,
equilíbrio, concentração e controle motor.
Seguindo a metodologia proposta por Perreira e Armbrust (2010), na perspectiva da
pedagogia da aventura, os alunos passaram por 3 momentos muito bem definidos
(Experimentação, Resolução de Problemas e Organização), o que possibilitou apropriação de
conhecimentos importantes para o seu desenvolvimento cognomotor.
No primeiro momento os alunos passaram pela experiência do primeiro contato com o
material, onde a curiosidade gerou o desafio. Neste ato o pesquisador possibilitou que os
alunos tocassem a fita e percebessem as características do material, sua maleabilidade e
flexibilidade. Como método de iniciação à atividade, o pesquisador orientou os alunos para
que formassem uma grande fila e caminhassem sobre as linhas brancas da quadra
poliesportiva. Com o pesquisador caminhando à frente e os alunos seguindo-o, foram
passadas informações sobre como os alunos deveriam andar sobre a fita para desenvolver o
equilíbrio corporal, que consistiu em:
1. Posicionar os pés com os dedos voltados para frente;
2. Semiflexionar os membros inferiores;
3. Com os membros superiores abduzidos, posicionar as mãos acima dos ambros;
4. Olhar fixamente para a extremidade oposta da fita;
5. Focar um objeto que não se move;
6. Centrar o peso corporal na perna posterior;
7. Andar calmamente com passos curtos e lentos;
8. Utilizar os braços de forma pendular para compensação do desequilíbrio;
Após o período de ambientalização com a atividade e conhecimento dos
procedimentos técnicos para andar sobre a fita, os alunos passaram a experimentar os
primeiro passos sobre o slackline, sendo conduzidos pelo pesquisador. O slackline foi
instalado a 50 centímetros de altura do solo, a uma distância de 12 mestros de uma
extremidade a outra, sendo ainda posicionados diversos colchonetes sobre a fita, para que
proporcionasse maior segurança aos alunos.
No segundo momento os alunos começaram a se conduzir de forma mais autonoma.
Sob a orientação do pesquisador, os alunos foram divididos em duplas e, enquanto um
caminhava, o outro auxiliava, estendendo a mão para que o seu colega se apoiasse, revezando
entre eles. Neste momento surgiu alguns problemas que foram solucionados pelos próprios
alunos. No início alguns tiveram dificuldade em ficar em pé sobre a fita, outros apresentaram-
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se receiosos em caminhar e ainda tiveram aqueles que não conseguiam estabilizar o corpo.
Notou-se ainda uma certa competição estabelecida entre alguns alunos a fim de realizar os
movimento da melhor forma possível para conseguir caminhar o mais longe sobre a fita.
No terceiro momento, conforme iam ampliando as possibilidade de prática, observouse um leve refinamento dos movimento corporais em busca da melhoria da capacidade de
equilíbrio, onde foi possivel colaborar com a estrutura da organização das habilidades
cognitivas, motora, afetivos e sociais, bem como orientar quanto as posturas corporais
adequadas, capacidade de consentração e conscientização sobre as questões de segurança.

4.2.6. 6ª Semana

Na 6ª semana as atividades ganharam requites aprimorados, o slackline foi
ressignificado e transformado em elemento de aprendizagem mediante estímulos
cognomotores.
Nesta semana os alunos foram submetidos a experienciar atividades que auxiliariam
no aprimoramento das funções executivas, exprimindo o máximo de suas habilidades
cognitivas, sendo capazes de regular os pensamentos, emoções e ações.
O trabalho desenvolvido com o slackline possibilitou o estímulo da memória de
trabalho, sendo esta uma função executiva importante para o armazenamento e atualização
das informações enquanto os alunos andavam sobre a fita. Possibilitou ainda que os alunos se
autorregulassem em situações de desafios, inibindo respostas prepotentes ou automatizada
durante a prática, articulando a capacidade de se adaptar aos desafios propostos, observando
as situações como um todo e em cada uma das suas partes, pensando e decidindo o que
deveria ser feito.
Os alunos foram conduzidos para a quadra poliesportiva e foram previamente
orientados sobre a importância do slackline para o desenvolvimento das habilidades físicas e
cognitivas, explicando que não era somente andar sobre a fita, mas que os alunos deveriam ter
também atenção, concentração, equilíbrio e controle corporal para participar das atividades.
Para implementar o desafio, foram criadas placas de nomeação semelhantes ao teste
RAN, com organização em sequência aleatória sendo placa de cores (azul, amarelo, vermelho
verde e preto), letras (vogais, consoantes, dissílabas e trissílabas), números (1 a 9, junção de 2
números) e formas geométricas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo e losango).
As placas foram apresentadas durante a prática do slackline, neste momento os alunos
deveriam olhar e nomear de acordo como iriam sendo apresentadas e, ao mesmo tempo, se
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locomover equilibrando-se sobre a fita. Com isso, foi possível inferir que o slackline
contribuiu para que os alunos pensassem antes de agir, articulando corpo e mente para
solucionar desafios.

4.2.7. 7ª Semana

Potencializando as capacidades cognomotoras, principalmente aquelas que afetam o
desenvolvimento das funções executivas, nesta semana as atividades foram pensadas de forma
a extrair o máximo dos alunos.
Os alunos foram orientados a dar o seu máximo, prestar bastante atenção e se esforçar
para concluir as atividades da melhor forma possível.
Além da instalação da fita do slackline a 50 centímetros de altura, o pesquisador
instalou ainda barreiras durante o percurso. Foram instaladas ainda cordas para que os alunos
segurassem e conseguissem transpor os obstáculos. Os obstáculos consistiam em 2 bambolês
posicionados sobre a fita no qual os alunos deveriam passar por dentro sem cair do slackline.
Num segundo momento o nível de complexidade dos desafios foi ampliado. Os alunos
deveriam realizar o percurso carregando uma bola de handebol e ainda transpor todos os
obstáculos sem deixar a bola cair.
Ampliando ainda mais o nível de complexidade da atividade, o pesquisador
posicionou um aluno em cada extremidade da fita e os orientou a passar sobre a fita ao mesmo
tempo, fazendo com que eles decidissem quais as melhores estratégias para solucionar este
problema. Esta semana foi bastante intensa e causou extrema euforia entre as crianças, os
desafios propostos estimularam ainda mais à participação dos alunos e motivou os mesmos a
darem o seu melhor.

4.2.8. 8ª Semama

Na 8ª semana os alunos foram orientados a utilizar o slackline de forma diferente. A
fita foi utilizada para aprimoramento do equilíbrio estático, favorecido pela força isométrica.
Esta modalidade do slackline recebe o nome de iogaline pois mescla exercícios da Ioga sobre
a fita do slackline.
Os alunos foram orientados a estar extremamente concentrados para conseguir se
equilibrar, permanecendo atentos, agindo de forma menos impulsiva e concentrada em se
manter sobre a fita. Nota-se nesse sentido uma grande influência do controle inibitório,
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também chamado de autocontrole, uma função executiva que faz com que o aluno seja capaz
de resistir contrafazer algo tentador para privilegiar a ação desejada.
Nesta semana os alunos desenvolveram posições diversas com e sem o apoio do
colega ou do pesquisador. Também realizaram equilíbrio com dois alunos sobre a fita ao
mesmo tempo, potencializando o nível de complexidade da atividade.
A aula transcorreu tranquila com revezamento entre os alunos para realização da
atividade.

4.2.9. 9ª Semama

Na 9ª semana ocorreu a reaplicação do teste TGMD-2. Os protocolos de aplicação do
teste foram obedecidos de acordo com a fase do pré-programa deste estudo.
Nesta etapa da pesquisa obteve-se maior celeridade na aplicação dos subtestes. O
registro das filamgens também ocorreu de forma mais dinâmica e rápida. Contudo, nem todos
os alunos que realizaram o pré-programa realizaram o pós-programa. Dentre os motivos pela
não realização do TGMD-2 consta: falta no dia de aplicação do teste, alunos com indisposição
física e impecíclios referentes à saúde do alunos.
Mesmo com as perdas amostrais foi possível obter numero de amostra suficiênte para
compor este estudo, não prejudicando a continuidade da pesquisa.

4.2.10. 10ª Semana

A última semana da da pesquisa concluiu-se com a reaplicação dos testes RAN e
DMCPT. Os testes foram aplicados nos mesmos moldes da aplicação primeira. Contudo, a
reaplicação destes testes foi também bastante dinâmica, com grande participação dos alunos.
O testes RAN foi aplicado em consonância com o teste DMCPT. Após realizar o RAN
o aluno já era encaminhado para a realização do DMCPT, isso deu maior celeridade na
obtenção dos dados.

4.3 Pós-programa

O pós-programa contemplou a reaplicação dos testes TGMD-2, DMCPT e RAN, a fim
de verificar alterações do nível de desempenho dos alunos no que tange as capacidades de
velocidade de resposta, memória operacional e controle motor.
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Para análise da normalidade dos dados utilizou-se o teste Shapiro-Wilk onde foi
possível constatar o tipo de a distribuição. Assim, se a hipótese H0 for confirmada, a variável
testada possuirá distribuição normal. Caso a hipótese H1 for confirmada, a variável testada
possuirá distribuição diferente da distribuição normal
Tabela 5: Teste de normalidade Shapiro-Wilk para os dados dos testes TGMD-2, DMCPT e RAN no pósprograma
Shapiro-Wilk
Estatística df
p-valor
TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) - Pós-programa
0,978 113
0,000
DMCPT (Dual Choice Mental Processing Test) Acertos - Pós-programa
0,834 113
0,000
DMCPT (Dual Choice Mental Processing Test) Tempo Médio - Pós-programa
0,724 113
0,000
RAN (Rapid Automatized Naming) - Letras - Pós-programa
0,788 113
0,000
RAN (Rapid Automatized Naming) - Números - Pós-programa
0,745 113
0,000
Fonte: Dados da pesquisa

Considerando um nível de significância de 5%, através da Tabela 5, percebe-se que
todas as variáveis analisadas no teste Shapiro-Wilk rejeitam a hipótese H0 de normalidade,
apresentando p-valor <0,05, sendo possível constatar que os dados do TGMD-2, DMCPT
(Acertos e Tempo Médio) e RAN (Letras e Números) aplicados no pós-programa, apresentam
distribuição não normal e, por isso será utilizado o teste de análise estatística não-paramétrico
Wilcoxon para amostras pareadas.
Wilcoxon é um teste de hipóteses não paramétrico utilizado quando se deseja comparar
duas amostras relacionadas, amostras emparelhadas ou medidas repetidas em uma única
amostra para avaliar se os postos médios populacionais diferem. (ZAR, 1999)
Para Zar (1999), o teste de Wilcoxon provavelmente é o teste não-paramétrico de
contraste de médias com dados relacionados de maior utilidade em pesquisa educativa. O
objetivo do teste é comparar as performances de cada sujeito (ou pares de sujeitos) no sentido
de verificar se existem diferenças significativas entre os seus resultados nas duas situações
(antes e depois). Admitindo-se que o p-valor ≤0,05 reflete o menor total de ordens, quanto
menor for o valor(p) mais significativas serão as diferenças entre as duas situações.
Tabela 6: Desempenho motor das amostras no teste TGMD-2 (Test of Gross Motor Development)
Classificação
Muito Superior
Superior
Acima da Média
Médio
Abaixo da Média
Pobre
Muito Pobre
Fonte: Dados da pesquisa

Pré-Programa
0
0
0
72
21
12
8

Pós-Programa
0
1
14
78
13
7
0
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A tabela 6 apresenta o desempenho motor das amostras no teste TGMD-2 do pré e
pós-programa, sendo possível verificar que a maioria dos alunos (72) se encontravam com
desempenho motor médio de acordo com o Quociente Motor Grosso (QMG) estabelecido
pelo teste TGMD-2. Entretanto, 21 alunos encontravam-se com desempenho motor abaixo da
média, 12 com desempenho motor pobre e 8 muito pobre. O TGMD-2 não apresentou
amostra com desempenho motor acima da média no pré-programa.
Já no pós-programa houve uma significativa evolução do desempenho motor das
amostras, com 78 alunos classificados com QMG médio, 14 alunos evoluíram para a
classificação acima da média e 1 alunos apresentou desempenho motor com QMG
classificado como superior. O TGMD-2 não apresentou amostra com desempenho motor
muito pobre no pós-programa.
Gráfico 2: Classificação das amostras de acordo com o Quociente Motor Grosso (QMG) no teste TGMD-2
(Test of Gross Motor Development).

Fonte: Dados da pesquisa

Em análise ao gráfico 2 verifica-se que a maioria dos alunos estão com QMG dentro
da média estabelecida pelo TGMD-2. Contudo, é possível inferir que, no pré-programa, as
amostram estavam distribuídas em classificações descendentes, apresentando desempenho
motor passivo de melhorias. No pós-programa fica evidente a evolução do desempenho motor
das amostras com crescimento de 5% das amostras com QMG médio, ascensão de 12 alunos
para a classificação Acima da Média e 1% com QMG Superior.
Com a notória melhoria do desempenho motor das amostras é possível inferir que os
estímulos motores proporcionados pela prática recreativa do slackline mostrou-se eficiente
para o desenvolvimento motor das amostras.
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Tabela 7: Resultado do teste Wilcoxon para o Quociente Motor Grosso (QMG) no TGMD-2 (Test of Gross
Motor Development) pré e pós programa.
N
Média Desvio padrão Mínimo Máximo
Z
p-Valor
QMG - TGMD-2 - Pré-programa

113

91,11

12,297

55

109

QMG - TGMD-2 - Pós-programa
Fonte: Dados da pesquisa

113

99,04

10,136

76

121

-8,178

0,000

Com a tabela 7 é possível comparar o desempenho motor das amostras no pré e pósprograma e verificar de antemão que, por meio da média do QMG, existe uma diferença entre
o desempenho das amostras no teste TGMD-2. Contudo, fica mais contundente ao constatar
que é possível rejeitar a hipótese nula e confirmar que existe expressiva diferença entre o
QMG do TGMD-2 pré e pós-programa.
Assim, é possível concluir que o teste de Wilcoxon mostrou que o QMG dos alunos no
teste TGMD-2 do pós-programa é superior ao QMG dos alunos no teste TGMD-2 do préprograma (Z= -8,178; p-valor < 0,000).
Pode-se dizer que, com base no resultado da comparação entre o pré e pós-programa
do TGMD-2, é possível entender que a intervenção realizada por meio do programa lúdico,
com base na prática recreativa do slackline, possibilitou melhorias no desempenho motor dos
alunos, demonstrado pela ascendência do nível do Quociente Motor Grosso determinado pelo
teste TGMD-2 no pós-programa.
Diante disto, Barros (2015) relata que com a prática do slackline a musculatura
esquelética é solicitada e que os músculos estabilizadores auxiliam no processo de equilíbrio
sobre a fita, o que permite ao indivíduo melhora das habilidades motoras básicas e da
coordenação motora, além de, conforme Santos (2013), produz estímulos proprioceptivos,
percepção de espaço e tempo, aumento da concentração e foco, desenvolvimento das
capacidades cognitivas e melhorias de disciplina e determinação.
Contudo, há de se analisar também outros fatores que influem no desempenho
observado. Tal análise merece inclusive que sejam realizados estudos científicos sobre os
problemas

de

comportamentos

internalizantes

e

externalizantes

que

contribuem

significativamente para o sucesso do indivíduo em uma atividade cognomotora.
Os problemas de comportamento internalizantes se caracterizam como distúrbios
pessoais, a saber, ansiedade, retraimento, depressão e sentimento de inferioridade, enquanto
os problemas externalizantes envolvem características de desafio, impulsividade, agressão,
hiperatividade, favorecendo os conflitos com o ambiente e interferindo diretamente no
sucesso ou não em atividades propostas. (ACHENBACH et al., 2008).
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Tabela 8: Resultado do teste Wilcoxon para o Número de Acertos e Tempo Médio no DMCPT (Dual
Choice Mental Processing Test) pré e pós-programa.
DMCPT

N

Média

Desvio padrão Mínimo Máximo

Acertos - Pré-programa

113

7,73

1,609

4

10

Acertos - Pós-programa

113

8,94

1,112

6

10

Tempo Médio - Pré-programa

113

0,1888

0,04796

0,13

0,38

Tempo Médio - Pós-programa
Fonte: Dados da pesquisa

113

0,1743

0,03338

0,14

0,31

Z

p-valor

-6,598

0,000

-5,142

0,000

O DMCPT tem como intuito de avaliar o tempo que decorre da apresentação de um
estímulo não-antecipado ao início da resposta. Ao analisar a tabela 8 é possível verificar
previamente que entre as médias das variáveis, tanto para o número de acertos quanto para o
tempo médio de respostas no pré e pós-programa, existe uma significativa diferença.
Assim, é possível concluir que o teste de Wilcoxon mostrou que o número de acertos
dos alunos no teste DMCPT do pós-programa é superior ao número de acertos do préprograma (Z= -6,598; p-valor < 0,000), enquanto o tempo médio de resposta dos alunos no
teste DMCPT do pós-programa é inferior ao tempo médio de resposta do pré-programa (Z= 5,142; p-valor < 0,000). Em ambas variáveis a hipótese nula é negada e é possível constatar
que realmente existe uma diferença significativa entre as variáveis analisadas. Em outras
palavras, no pós-programa os alunos foram mais eficientes, demonstrando maior atenção e
concentração para reduzir o tempo de resposta e aumentar o número de acertos.
Isso significa que, muito provavelmente, a prática recreativa do slackline possibilitou
uma melhora na capacidade de concentração e rápida resposta durante a execução de uma
tarefa motora, sustentando a ideia da existência da relação entre a melhoria em funções
cognitivas e um maior tempo de prática de atividades motoras. (CHANG, KLATZKY &
POLLARD, 2010)
Tabela 9: Resultado do teste Wilcoxon para a Nomeação de Letras e Números no RAN (Rapid Automatized
Naming) pré e pós-programa.
RAN
N
Média
Desvio padrão Mínimo Máximo
Z
p-valor
Letras - Pré-programa

113

0,7125

0,42148

0,33

2,00

Letras - Pós-programa

113

0,6504

0,31546

0,28

2,00

Números - Pré-programa

113

0,7080

0,34598

0,35

2,00

Números - Pós-programa
Fonte: Dados da pesquisa

113

0,6386

0,28823

0,32

2,00

-2,834

0,005

-5,050

0,000

O teste RAN (Rapid Automatized Naming) verifica a velocidade de nomeação de
estímulos visuais (Letras e Números) e possibilita mensurar a capacidade de memória
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operacional dada a necessidade de reconhecer tais estímulos visuais e nomeá-los o mais
rápido possível. (DENCKLA E RUDEL, 1974)
Em análise inicial à tabela 9 é possível verificar que, com base nas médias das
variáveis RAN - Letras pré e pós-programa, existe uma sensível diferença amostral. O mesmo
se aplica às variáveis RAN – Números pré e pós-programa, com redução aparente da média
do tempo de nomeação no pós-programa.
Conclui-se que, de acordo com o teste de Wilcoxon, o tempo de nomeação de letras no
teste RAN do pós-programa é inferior ao o tempo de nomeação do pré-programa (Z= -2,834;
p-valor < 0,005), assim como o tempo de nomeação de números no pós-programa é também
inferior ao tempo de nomeação do pré-programa (Z= -5,050; p-valor < 0,000). Em ambas
variáveis a hipótese nula é rejeitada e é possível constatar que realmente existe uma diferença
significativa entre as variáveis analisadas. Em outras palavras, no pós-programa os alunos
demonstraram maior capacidade de processamento de informações, utilizando de forma mais
eficiente a capacidade de memória operacional para reduzir o tempo de nomeação de letras e
números no teste RAN.
A memória operacional é uma função executiva que pressupõe não só o
armazenamento temporário, mas também a manipulação de informações, de modo a permitir
que as pessoas executem atividades complexas como raciocínio, aprendizado e a compreensão
(BADDELEY, 2011).
A redução do tempo de nomeação no teste RAN pode-se atribuir também aos
estímulos proporcionados pelo programa lúdico com a prática recreativa do slackline.
Considerando que durante o desenvolvimento do programa, o slackline foi trabalhado
como uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, com o propósito de condicionar
corpo e mente, admite-se então que o slackline assumiu atributos de um exercício físico,
assim, de acordo com Castro, Mohapel e Brocardo (2017), o exercício físico leva a
uma melhora na postura e no aumento estrutural e funcional do hipocampo, uma área do
cérebro responsável pela memória. Com isso, considerando que o hipocampo é também uma
estrutura cerebral responsável pela aquisição de novos conhecimentos, é possível dizer que
o slackline é uma atividade física que melhoras as capacidades cerebrais e auxilia no processo
de aprendizagem.
Neste ponto da discussão dos resultados apresenta-se as tabelas 10 e 11 buscando
analisar o nível de desenvolvimento motor de estudantes e seu desempenho escolar, além de
verificar as diferenças qualitativas entre os grupos amostrais.
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Tabela 10: Estatística descritiva e Teste de Wilcoxon para as amostras com BOM desempenho escolar
Variáveis

N

Média Desvio padrão Mínimo Máximo

TGMD-2 - Pré-programa

60

90,55

13,197

55

109

TGMD-2 - Pós-programa

60

98,15

10,320

76

115

DMCPT - Acertos - Pré-programa

60

7,82

1,692

4

10

DMCPT - Acertos - Pós-programa

60

8,92

1,239

6

10

DMCPT - Tempo Médio - Pré-programa

60

0,1922

0,04844

0,13

0,34

DMCPT - Tempo Médio - Pós-programa

60

0,1768

0,03753

0,14

0,31

RAN - Letras - Pré-programa

60

0,5625

0,16431

0,33

1,23

RAN - Letras - Pós-programa

60

0,5520

0,17007

0,28

1,00

RAN - Números - Pré-programa

60

0,6488

0,28646

0,35

1,88

RAN - Números - Pós-programa
Fonte: Dados da pesquisa

60

0,5675

0,17897

0,32

1,20

Z

p-valor

-5,665

0,000

-5,170

0,000

-3,739

0,000

-0,713

0,476

-4,032

0,000

Tabela 11: Estatística descritiva e Teste de Wilcoxon para as amostras com BAIXO desempenho escolar
Variáveis

N

Média Desvio padrão Mínimo Máximo

TGMD-2 - Pré-programa

53

91,74

11,285

61

109

TGMD-2 - Pós-programa

53

100,06

9,924

79

121

DMCPT - Acertos - Pré-programa

53

7,64

1,520

4

10

DMCPT - Acertos - Pós-programa

53

8,96

0,960

7

10

DMCPT - Tempo Médio - Pré-programa

53

0,1849

0,04758

0,13

0,38

DMCPT - Tempo Médio - Pós-programa

53

0,1715

0,02804

0,14

0,28

RAN - Letras - Pré-programa

53

0,8823

0,54466

0,33

2,00

RAN - Letras - Pós-programa

53

0,7617

0,39715

0,38

2,00

RAN - Números - Pré-programa

53

0,7749

0,39511

0,35

2,00

RAN - Números - Pós-programa
Fonte: Dados da pesquisa

53

0,7191

0,36078

0,37

2,00

Z

p-valor

-5,934

0,000

-4,168

0,000

-3,590

0,000

-3,134

0,002

-3,116

0,002

Com base nas tabelas acima é possível inferir que, de acordo com as médias das
variáveis do grupo amostral que apresenta bom desempenho escolar, houve uma sensível
melhoria entre os testes aplicados no pré e pós-programa, com ressalva apenas no teste RAN
de nomeação de letras, haja vista que as médias apresentadas encontram-se bastante
semelhantes. Já no grupo amostral que apresenta baixo desempenho escolar, as médias das
variáveis analisadas apresentam diferença significativa ao relacionar o pré e pós-programa.
Conclui-se que, de acordo com o teste Wilcoxon, para as amostras com bom
desempenho escolar, apenas o teste RAN de nomeação de letras não apresentou diferença
estatisticamente significativa, (Z= -0,713; p-valor < 0,476), pois, neste caso o p-valor foi
maior que o nível de significância de 5%, não rejeitando assim a hipótese nula para as
variáveis comparadas. As demais variáveis apresentam diferença significativamente
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satisfatória, com p-valor <0,05, rejeitando a hipótese nula e comprovando evolução positiva
no desempenho das amostras.
Sendo assim, com base no desempenho dos alunos nos testes TGMD-2, DMCPT e
RAN, é possível concluir que o programa lúdico com base na prática recreativa do slackline
demonstrou-se mais eficiente para as amostras com baixo desempenho escolar ao serem
comparadas com as amostras com bom desempenho escolar. Contudo, fatores paralelos
(aspectos psicossociais) também devem ser considerados para análise mais profícua.
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5 CONSIDERAÇÕES

Com o findar da pesquisa foi possível traçar análises importantes sobre o
desenvolvimento de crianças ao serem submetidas à estímulos cognomotores proporcionados
pela prática recreativa do slackline na escola.
Faz-se necessário dizer que o programa lúdico com base na prática recreativa do
slackline se demonstrou um elemento importante no desenvolvimento dos alunos. Diversos
estímulos cognomotores foram propostos a fim de potencializar melhorias dos fatores
biopsicossociais. O slackline foi empregado por possuir diversas possibilidades de utilização e
ressignificação no universo escolar, para suprir a necessidade de inovação para as aulas de
Educação Física e estruturar um programa lúdico de atividades experienciais que
potencializaram o desenvolvimento dos alunos e, consequentemente, possibilitará melhorias
do desempenho escolar.
Também foi possível verificar que, dada a significante diferença entres os resultados
dos testes aplicados antes e depois do programa, a capacidade de concentração e rápida
resposta, memória operacional e desempenho motor melhoraram significativamente, como
mostrou o teste estatístico de Wilcoxon.
Ao constatar que houve melhorias estatisticamente significativas das habilidades
cognitivas e motoras dos alunos, podemos concluir que o paradigma embodied cognition foi
contemplado, demonstrando que o programa lúdico com prática recreativa do slackline foi
eficiente para o desenvolvimento do corpo e da mente. Assim sendo, pode-se inferir que as
funções

executivas

também

foram

aperfeiçoadas,

admitindo-se

que

houve

bom

desenvolvimento da memória de trabalho, aprimorando a capacidade de conservação das
informações na mente, permitindo utilizá-las para fazer o vínculo entre as ideias, calcular
mentalmente e estabelecer prioridades; evolução da flexibilidade cognitiva, sendo esta a
capacidade de pensar de forma criativa e de se adaptar às demandas inconstantes, permitindo
utilizar a imaginação e a criatividade para resolver problemas; e ampliação do controle
inibitório (autocontrole), sendo capaz de resistir contra fazer algo tentador para privilegiar a
ação desejada, permanecendo atentos, agindo de forma menos impulsiva e concentrada em
seu trabalho.
É importante deixar claro que a intervenção pedagógica realizada por esta pesquisa
não está distante da realidade de uma aula de Educação Física comum. Cabe aos professores
se investirem de responsabilidade para com o desenvolvimento integral dos alunos e
proporem aulas com didática adequada, ricas em estímulos cognomotores diferenciados,
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possibilitando a experiência de novas atividades, ampliando ainda mais o repertório
cognomotor dos alunos e, por consequência, resultando no melhoramento do desempenho
escolar.
A abordagem realizada por este estudo possibilita que novas pesquisas sejam
realizadas no âmbito das práticas corporais de aventura. Apesar de possuir crescente acervo
científico, no Brasil, as práticas corporais de aventura apresentam-se ainda de forma inibida,
carentes de abordagens pedagógicas com competências e habilidades focadas no
desenvolvimento integral dos alunos e desprovida de aplicabilidade da didática que contempla
o trabalho das dimensões do conteúdo.
Finalizo dizendo que o professor de Educação Física não deve se abster em realizar
práticas corporais de aventura nas escolas. Contudo, é importante que sejam realizadas
capacitações periódicas para atualizações de técnicas, procedimento de segurança e
ressignificação das PCA para o ambiente escolar, a fim de proporcionar, além de um ambiente
seguro, rico em possibilidades de desenvolvimento cognomotor.
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ANEXOS
ANEXO A – Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética em Pesquisa (UNIC)
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ANEXO B – Convênio de Cooperação Técnica-científica UNIC/SME
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ANEXO C – Test of Gross Motor Development – 2ª ed (TGMD-2) – Subteste de Locomoção
ALUNO:________________________________________________________________ IDADE:_______
TURMA:____________
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ANEXO D – Test of Gross Motor Development – 2ª ed (TGMD-2) – Subteste de Controle de Objetos

76

ANEXO E – Teste de Corrida

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO F: Teste de Galope

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO G: Teste de Saltito

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO H: Teste de Salto Sobre Obstáculo

Fonte: Ulrich (2000)
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ANEXO I: Teste de Salto Horizontal

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO J: Teste de Deslizamento Lateral

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO K: Teste de Rebater

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO L: Teste de Quicar

Fonte: Ulrich (2000)
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ANEXO M: Teste de Receber

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO N: Teste de Chutar

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO O: Teste de Arremessar

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO P: Teste de Rolar

Fonte: Ulrich (2000)
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ANEXO Q: Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores
standardizados. Subteste de locomoção - Sexo feminino e masculino

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO R: Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores
standardizados. Subteste de controle de objetos - Sexo feminino

Fonte: Ulrich (2000)
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ANEXO S: Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores
standardizados. Subteste de controle de objetos - Sexo masculino

Fonte: Ulrich (2000)
ANEXO T: Conversão das somas dos valores standardizados dos subtestes em percentil e quociente motor

Fonte: Ulrich (2000)
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ANEXO U: Avaliações descritivas para valores standardizados dos subtestes e quociente motor grosso

Fonte: Ulrich (2000)

ANEXO V: Página inicial do teste DMCPT

Fonte: Faculdade CENSUPEG

ANEXO W: Campos a serem configurados do teste DMCPT

Fonte: Faculdade CENSUPEG
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ANEXO X: Quadrado indicando a luz de alerta no teste DMCPT.

Fonte: Faculdade CENSUPEG

ANEXO Y: Quadrado inferior direito aceso no teste DMCPT.

Fonte: Faculdade CENSUPEG

ANEXO Z: Quadrado inferior esquerdo aceso no teste DMCPT.

Fonte: Faculdade CENSUPEG
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ANEXO AA: Arquivo gerado pelo teste DMCPT.

Fonte: Faculdade CENSUPEG
ANEXO AB – Teste Rapid Automatized Naming (RAN) – Identificação de Letras

a
p
s
o
d

d
s
o
s
a

o
d
a
d
p

s
a
p
a
o

p
o
d
p
s

a
p
s
o
d

d
s
o
s
a

o
d
a
d
p

s
a
p
a
o

p
o
d
p
s

7
9
7
4
2

6
7
4
6
7

Fonte: DENCKLA e RUDEL. (1974)
ANEXO AC – Teste Rapid Automatized Naming (RAN) – Identificação de Números

2
4
9
7
4

4
6
2
9
9

9
2
6
2
6

7
9
7
4
2

Fonte: DENCKLA e RUDEL. (1974)

6
7
4
6
7

2
4
9
7
4

4
6
2
9
9

9
2
6
2
6
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Carta de Autorização para Realização de Pesquisa
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TCLE
____________________________________________________pelo qual o(a) senhor(a) é responsável, está
sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: SLACKLINE: UMA FITA COMO PONTE PARA O
DESENVOLVIMENTO COGNOMOTOR DE ESTUDANTES, que pretende avaliar o desenvolvimento
cognitivo-motor de estudantes com faixa etária entre 7 e 9 anos, aplicando um programa lúdico com base no
slackline (uma fita semi-flexivel de nylon, com aproximadamente 50mm de largura, fixadas entre dois pontos
fixos (ancoragem) a cerca de 50cm de altura, por onde os alunos terão que passar e equilibrar-se).
Ao participar deste estudo o Sr(a) permitirá que o pesquisador Héliton Jânio Gomes Rosa, realize os
procedimentos necessários para a realização de testes motores (andar, correr, saltar, chutar...) e de um programa
lúdico com o slackline com seu filho(a).
Sempre que necessitar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone (65) 9 92359350 ou pelo e-mail: vipesportesdeaventura@gmail.com
Caso a participação nesta pesquisa venha ocasionar qualquer desconforto, será oportunizado o direito de
retirar-se a qualquer momento do processo. Somente os pesquisadores terão acesso e conhecimentos dos dados.
Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais respeitando os preceitos
estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá - UNIC.
O participante poderá ter riscos de passar por pequenos incômodos ou desconfortos como, por exemplo,
gastar seu tempo com as atividades e/ou ficar entediado durante a aplicação dos testes e do questionário
sociodemográfico, mas ressaltamos que a participação dele contribuirá com benefícios futuros para melhor
desenvolvimento de crianças e jovens.
O Sr.(a) não pagará e nem receberá nenhum dinheiro por participar desta pesquisa. Estando ciente deste
esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir que seu filho (a) participe desta
pesquisa, preenchendo os itens que seguem abaixo. Este documento será assinado pelo pesquisador e pelo senhor
(a) em duas vias, sendo que uma ficará em sua posse.
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me foi dada à
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Declaro ainda que, recebi cópia deste termo de
consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.
Eu, ___________________________________________________________,declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou responsável, sendo que:
( ) aceito que ele(a) participe
( ) não aceito que ele(a) participe
Cuiabá-MT, ______ de _____________________ de 2018

___________________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa

___________________________________
Assinatura do Pai/Mãe/Responsável

Comitê de Ética - Seres Humanos (CEP) – Universidade de Cuiabá (UNIC) - Unidade Beira Rio.
Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do mestrado.
Bairro Jardim Europa CEP: 78.065-900 Cuiabá/MT - Fone: (65)3363 1271
E-mail: cep.unic@kroton.com.br
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TALE
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa com o tema: SLACKLINE: UMA
FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO COGNOMOTOR DE ESTUDANTES. Seus pais
permitiram que você participasse.
Nesta pesquisa você participará de atividades parecidas com aquelas das aulas de Educação
Física. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se
desistir. A sua participação será de graça.
A pesquisa será feita na escola em que você estuda, no espaço onde pratica as aulas de
Educação Física, não precisará vir fora do horário de aula. Você terá que dedicar uns 30 a 40 minutos, para
realizar os testes e ainda participar de brincadeiras com o slackline (um esporte de aventura em que você irá
andar sobre uma fita colocada uns 50 centímetros de altura tendo que se equilibrar sobre ela).
Ninguém estranho saberá o resultado dos seus testes e nem suas informações particulares.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser desistir de participar, poderá pedir para deixar as
atividades a qualquer momento, sem problema nenhum.
Eu ______________________________________________________________ aceito participar da
pesquisa com o tema: SLACKLINE: UMA FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO
COGNOMOTOR DE ESTUDANTES.
O professor Héliton Jânio Gomes Rosa me explicou tudo sobre a pesquisa. Entendi que posso dizer
“sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e ninguém vai ficar bravo por isso.
O professor Héliton também me informou que existe risco de ficar entediado e/ou constrangido com a aplicação
dos testes, mas que os benefícios por minha participação nas atividades serão de grande importância para o meu
desenvolvimento.
Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa, antes consentido por
meu responsável.

Cuiabá, ____de __________________de 2018.

_________________________________
Assinatura do pesquisador

______________________________
Assinatura do menor

Pesquisador responsável: Mestrando Héliton Jânio Gomes Rosa
E-mail: vipesportesdeaventura@gmail.com
Fone: (65) 9 9235-9350
Comitê de Ética - Seres Humanos (CEP) – Universidade de Cuiabá (UNIC) - Unidade Beira Rio.
Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do mestrado.
Bairro Jardim Europa CEP: 78.065-900 Cuiabá/MT - Fone: (65)3363 1271
E-mail: cep.unic@kroton.com.br
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APÊNDICE D – Questionário Sociodemográfico

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016
SLACKLINE
UMA FITA COMO PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO COGNOMOTOR DE ESTUDANTES
Héliton Jânio Gomes Rosa
QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO
1. ALUNO(A):
2. NOME DA ESCOLA:
EMEB FRANCISVAL DE BRITO
3. SÉRIE/ANO:
4. QUANTOS ANOS VOCÊ TEM: _______ANOS
5. SEXO:
( )MASCULINO

( )FEMININO

6. ESTATURA:

7. PESO:

8. VOCÊ TEM IRMÃOS:
( )SIM
( )NÃO
QUANTOS: (
)
9. QUEM MORA COM VOCÊ:
( )PAI
( )MÃE ( )IRMÃOS ( )PADRASTO/MADRASTA ( )TIO/TIA ( )AVÔ/AVÓ
( )PRIMOS
( )AMIGOS
10. COMO VOCÊ SE ALIMENTA:
( )CAFÉ DA MANHÃ
( )ALMOÇO
( )LANCHE DA TARDE
( )JANTAR
11. ONDE VOCÊ COSTUMA BRINCAR:
( )PARQUES ( )PRAÇAS ( )CASA ( )PLAYGROUND ( )ESCOLA ( )GINÁSIOS
( )CLUBE
( )ACADEMIA
12. VOCÊ PARTICIPA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
( )SEMPRE ( )AS VEZES ( )NÃO PARTICIPO
13. VOCÊ GOSTA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
( )SIM
( )NÃO
14. O QUE VOCÊ FAZ NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
( )JOGA BOLA ( )CORRE
( )DANÇA
( )BRINCA ( )GINÁSTICA ( )NATAÇÃO
( )LUTAS
( )ANDA DE BICICLETA
( )PULA CORDA
( )ESPORTES DE AVENTURA
15. VOCÊ SABE O QUE É ESPORTE DE AVENTURA?
( ) SIM ( )NÃO
16. VOCÊ SABE O QUE É SLACKLINE?
( ) SIM ( )NÃO
17. VOCÊ JÁ BRINCOU NO SLACKLINE?
( ) SIM ( )NÃO
18. VOCÊ SE CONSIDERA UM(A) ALUNO(A):
( )RUIM ( )REGULAR ( )BOM
( )ÓTIMO
____________________________
Assinatura do Estudante
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APÊNDICE E – Periodicidade de Aplicação da Pesquisa
PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO DA PESQUISA
2ª FEIRA
4ª FEIRA
5ª FEIRA
3º C (13:00 - 14:45)
4º C (13:00 - 15:10)
2º C (15:10 - 17:00)
TURMAS
3º D (15:10 - 17:00)
4º D (15:30 - 17:00)
2º D (13:00 - 14:45)
SEÇÕES
DATA
CONTEÚDO
OBJETIVOS
20/08
TCLE – TALE - Questionário
1
SEG
Sociodemográfico (3º C – 3ºD)
 Conhecer, verificar e
22/08
TCLE – TALE - Questionário
assinar o TCLE e TALE.
2
QUA
Sociodemográfico (4º C – 4ºD)
 Preencher o Questionário
Sociodemográfico
23/08
TCLE – TALE - Questionário
3
QUI
Sociodemográfico (2º C – 2ºD)
27/08
TGMD-2 (3º C – 3ºD)
4
SEG
29/08
 Verificar o Quociente
TGMD-2 (4º C – 4ºD)
5
QUA
Motor Grosso (QMG)
30/08
TGMD-2 (2º C – 2ºD)
6
QUI
03/09
DMCPT (3º C – 3ºD)
7
SEG
 Verificar a capacidade
05/09
DMCPT (4º C – 4ºD)
8
concentração e rápida
QUA
resposta
06/09
DMCPT (2º C – 2ºD)
9
QUI
10/09
RAN (3º C – 3ºD)
10
SEG
12/09
 Verificar a capacidade de
RAN (4º C – 4ºD)
11
QUA
memória operacional
13/09
RAN (2º C – 2ºD)
12
QUI
Programa/Slackline –
17/09
Ambientalização e Conhecimento
13
SEG
da Atividade. (3º C – 3ºD)
Programa/Slackline –
 Conhecer e se apropriar
19/09
Ambientalização e Conhecimento
14
dos conhecimentos
QUA
da Atividade. (4º C – 4ºD)
inerentes ao slackline.
Programa/Slackline –
20/09
Ambientalização e Conhecimento
15
QUI
da Atividade. (2º C – 2ºD)
Programa/Slackline –
 Desenvolver a memória de
24/09
Identificação de Letras, Números,
16
trabalho, aprimorando a
SEG
Figuras e Cores. (3º C – 3ºD)
capacidade de conservação
Programa/Slackline –
as informações na mente,
26/09
Identificação de Letras, Números,
17
permitindo utilizá-las para
QUA
Figuras e Cores. (4º C – 4ºD)
fazer o vínculo entre as
ideias, calcular
Programa/Slackline –
27/09
mentalmente e estabelecer
Identificação de Letras, Números,
18
QUI
prioridades.
Figuras e Cores. (2º C – 2ºD)
Programa/Slackline – Desafios
 Desenvolver a capacidade
01/10
com Bolas, Arco, Cordas e
19
de flexibilidade cognitiva,
SEG
Trabalhos em Grupo. (3º C – 3ºD)
a capacidade de pensar de
20

03/10
QUA

Programa/Slackline – Desafios
com Bolas, Arco, Cordas e
Trabalhos em Grupo. (4º C – 4ºD)

21

04/10
QUI

Programa/Slackline – Desafios
com Bolas, Arco, Cordas e
Trabalhos em Grupo. (2º C – 2ºD)

forma criativa e de se
adaptar às demandas
inconstantes, permitindo
utilizar a imaginação e a
criatividade para resolver
problemas.
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22

08/10
SEG

Programa/Slackline – Adaptações
da Modalidade Iogaline.
Equilíbrio Estático. (3º C – 3ºD)

23

10/10
QUA

Programa/Slackline – Adaptações
da Modalidade Iogaline.
Equilíbrio Estático. (4º C – 4ºD)

24

11/10
QUI

Programa/Slackline – Adaptações
da Modalidade Iogaline.
Equilíbrio Estático. (2º C – 2ºD)

17/10
QUA
18/10
QUI
22/10
SEG

TGMD-2 (3º C – 3ºD)

28

24/10
QUA

RAN – DMCPT (4º C – 4ºD)

29

25/10
QUI

RAN – DMCPT (2º C – 2ºD)

30

29/10
SEG

RAN – DMCPT (3º C – 3ºD)

25
26
27

TGMD-2 (4º C – 4ºD)
TGMD-2 (2º C – 2ºD)

 Desenvolver o controle
inibitório (autocontrole),
sendo capaz de resistir
contra fazer algo tentador
para privilegiar a ação
desejada. Permanecendo
atentos, agindo de forma
menos impulsiva e
concentrada em seu
trabalho.
 Identificar nível de
desenvolvimento do
quociente motor grosso
(QMG)
 Identificar nível de
desenvolvimento da
capacidade de memória
operacional
 Identificar o nível de
desenvolvimento da
capacidade concentração e
rápida resposta
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