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EDITORIAL 

 
A Revista Knesis tem por objetivo disseminar para a comunidade cientifica os 

conhecimentos que emergem dos projetos acadêmicos desenvolvidos nas Faculdades Network 

e demais campos de pesquisa que ofertam ascensão, quanto ao conhecimento relacionado à 

Educação Física e áreas afins.  

Nesta edição de 2018, a Revista Knesis publica 7 artigos, todos produzidos com a 

participação da comunidade acadêmica (Professores e Alunos) das Faculdades Network.  

O primeiro trabalho, procura verificar quais os aspectos motivacionais dos praticantes 

de dança de salão. O segundo artigo, procura estabelecer relação entre o perfil nutricional e a 

pratica de atividade física para crianças obesas. Na terceira pesquisa, é verificado como a 

capoeira pode ser utilizada como fator motivacional e físico. O quarto estudo, verifica os 

benefícios do treinamento de força para atletas de Taekwondo.  No quinto trabalho, a proposta 

é verificar se há relação entre a prática de exercícios físicos, os hábitos alimentares e os níveis 

bioquímicos na obesidade infantil. Na sexta pesquisa, é verificada a importância da prática de 

exercícios físicos no tratamento de dependentes químicos de uma comunidade terapêutica. 

Por fim o sétimo, verifica os efeitos do exercício físico no diabetes Mellitus tipo 2. 

Ao final, deixamos nossos agradecimentos aos leitores e autores, que dispõem de seus 

valiosos tempos para produzir conhecimento e contribuir para o engrandecimento qualitativo 

da Educação Física, pois a publicação de mais uma edição é muito comemorada por ser a 

consagração daqueles que dedicam grande parte de suas vidas ao trabalho intelectual, a 

construção do conhecimento e ao mais importante a disseminação da sapiência.  

Ótima leitura! 

 

Prof. Me. Thiago Augusto Costa de Oliveira 
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ASPECTOS MOTIVACIONAIS DOS PRATICANTES DE DANÇA DE 

SALÃO DO MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA/SP 
 

Tatiane Moreira Palhoto
1
 

Simone Thiemi Kishimoto
2
 

 

RESUMO 

A expressão “dança de salão”, refere-se a diversos tipos de danças executadas por um par de 

dançarinos, sendo considerada como forma de entretenimento, integração social, além de uma 

importante atividade física.  Neste sentido, este estudo teve como objetivo avaliar os aspectos 

emocionais dos praticantes de dança de salão do município de Hortolândia, interior de São 

Paulo. Os resultados mostraram que o sertanejo universitário é o estilo de dança mais 

apreciado pelos praticantes e que a maior motivação é relacionada á satisfação pessoal e bem 

estar. Através deste estudo concluímos que a dança é uma atividade extremamente prazerosa e 

motivacional para os seus praticantes, sendo uma área de atuação muito importante aos 

profissionais de educação física. 

 

Palavras-Chave: Dança. Educação Física. Motivação. 

 

 

ABSTRACT 
The term “ballroom dance” refers to several types of dances performed by a pair of dancers, 

and is considered as a form of entertainment, social integration, and an important physical 

activity. In this sense, this study aims to evaluate the emotional aspects of ballroom dancing 

practitioners in the city of Hortolândia, state of São Paulo. The results showed that the 

university sertanejo is the dance style most appreciated by practitioners and that the highest 

motivation is related to personal satisfaction and well being. Through this study we conclude 

that dance is an extremely pleasurable and motivational activity for its practitioners, being a 

very important area of action for physical education professionals. 

 

Keywords: Dance, Physical Education, Motivation. 

 

 

1 Introdução 

Considerada uma prática prazerosa, a dança de salão tem sido cada vez mais 

procurada, em uma busca do bem estar físico, psicológico e social, ou seja; uma melhor 

qualidade de vida. 

Segundo Hass e Garcia (2006), entende-se a dança como uma arte que significa 

expressões gestuais e faciais através de movimentos corporais, emoções sentidas a partir de 

determinado estado de espírito. 

A dança de salão possui um papel muito positivo na vida do ser humano, 

relacionando-se com diversos aspectos como: comunicação, sentimentos, crenças religiosas, 

culturais. Além disso, a dança de salão tem a capacidade de proporcionar muitos benefícios 

como melhora de força muscular, equilíbrio, ânimo, diminuição do risco de quedas e declínio 

cognitivo em idosos (VERGHESE, 2006). 

                                                           
1
 Graduanda em Educação Física (Bacharelado), Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-

000, Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: taty_moreira_2009@hotmail.com) 
2
 Professora e Mestre em Educação Física. Docente do curso de Educação Física, Faculdades Network - Av. 

Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: kishimoto.simone@gmail.com). 
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Além dos benefícios físicos, psicológicos e sociais, na dança de salão, podemos 

verificar dentre as muitas vivências, “o respeitar o outro e “o dançar a dois”, são práticas que 

tornam-se necessário o corpo individualizado trocar sentimentos, a fim de construir uma única 

linguagem corporal (FONSECA et al., 2012). O homem, através da iniciativa da condução, 

inicia sua intenção de movimento visando com que a mulher, deixando-se conduzir, responda 

ao estímulo oferecido. Para Ried (2004), sem a interação do homem e da mulher, a Dança de 

Salão não funciona. 

O objetivo deste estudo foi identificar os principais aspectos motivacionais dos 

praticantes de dança de salão do município de Hortolândia, estado de São Paulo. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 A História da dança 

O ser humano tem como um dos maiores prazeres: a dança. Esta ação que trás 

uma sensação de bem estar e principalmente um sentimento de inquietação interna, faz com 

que esse indivíduo busque superar seus limites (BARRETO, 2003). Uma explosão de 

emoções e ritmos é o que se vê quando uma pessoa dança sem pensar em passos corretos ou 

regras, não descartando os sentimentos das pessoas que dançam segundo as regras ou 

coreografias. (BARRETO, 2003). 

A dança teve seu início ainda na Pré-História, nesta época os homens utilizavam a 

batida das mãos e dos pés como forma de comunicação (BARROS, 2013). Com o passar do 

tempo, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que seriam capazes de criar 

outros ritmos, conciliando os passos com as mãos, através das palmas (BARROS, 2013). 

Arqueólogos e outros historiadores constataram que o homem primitivo dançava 

como sinal de exuberância física e como tentativa de uma comunicação rude. A dança como 

forma de ritual, era realizada desde a antiguidade, em torno de fogueiras e na frente de 

cavernas, com gestos rítmicos e repetitivos, sendo utilizada como aquecimento antes da caça 

ou combates (PORTINARI, 1989). 

Ao longo dos anos a dança foi sofrendo mudanças e incorporando elementos de 

outras áreas, como por exemplo, as artes, mais especificamente nas artes cênicas, na imagem 

corporal, artes circenses, entre outras (BARROS, 2013). O movimento intitulado de danças 

cênicas representa uma mudança de significação dos propósitos artísticos através do tempo 

(BARROS, 2013). 

No Brasil, a vertente da dança ligada à Educação Física surge por volta da década 

de XX, por agregação de movimentos ginásticos às suas bases elementares, constituindo 

práticas ofertadas pelas então denominadas “academias”, geralmente conduzidas por 

bailarinas vindas do exterior (RANGEL, 2002). Nas décadas seguintes, tal procedimento 

incorporou-se à formação de professores de Educação Física e de suas consequentes práticas 

docentes (RANGEL, 2002). 

 

2.2 A Dança de salão 

No universo da dança encontra-se a dança de salão, cuja principal característica é 

a prática aos pares (PERNA, 2005). Esta característica isoladamente, já reforça o fato de que 

nesta modalidade o fator social é muito importante (PERNA, 2005). A dança de salão possui 

objetivos claros de sociabilização e diversão entre casais, o que propicia o estreitamento de 

relações, romance e amizade (FREIRE, 2001). 

A dança de salão pode ser praticada por pessoas comuns, em festas de 

confraternização, propiciando o estreitamento de diversas relações sociais, como a de 

amizade, de romance e de parentesco entre outras (PERNA, 2001). 
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O nome “de salão” aparece atrelado à dança, porque estas modalidades requerem 

salas amplas para os dançarinos evoluírem livremente, e porque foi através da sua prática nos 

salões das cortes reais europeias, que este estilo de dança foi valorizado e disseminado pelo 

mundo ao ser levado para as colônias da América, Ásia e África, transformando-se em um 

divertimento popular para diversos povos (GOMES, 2007). 

Em seu início, as Danças de Salão não eram realizadas a dois, de pares enlaçados 

independentes, como conhecemos hoje, mas sim em grupos formando filas de pares de 

dançarinos (PERNA, 2001). 

Com o passar do tempo pode-se observar que sem a interação do homem e da 

mulher, a Dança de Salão não funciona, o homem, através da iniciativa da condução, inicia 

sua intenção de movimento visando com que a mulher, deixando-se ser conduzida, responda 

ao estímulo oferecido (RIED, 2004). 

Após tantas mudanças foram observadas diversas modalidades de dança de salão, 

que foram moldando-se conforme a religião e culturas dos indivíduos que a praticava (RIED, 

2004). 

Neste momento, surgem então diversas vertentes da dança de salão conhecidas 

como estilos, sendo elas; rumba, jive, passo-doble, cha-cha, samba rock, samba de gafieira, 

forro, sertanejo universitário, valsa, slow foxtrote, quickstep, tango, vanera, salsa, etc (RIED, 

2004). 

 

2.3 Motivação 

Segundo Nuttin (1994), a motivação é uma sequência de processos que determina 

um comportamento, além dos estímulos externos como a aprendizagem. É um “processo que 

leva o individuo para um objetivo concreto”. Determinando o nível de ativação, intensidade, 

consequência e direção geral do comportamento. Entende-se, então, que motivação é um 

estado em que um indivíduo se encontra “Motivado”. A motivação tem a função de explicar o 

comportamento, através dos fatores que determinam o grau de ativação, excitação e vigilância 

do organismo, sempre querendo saber “por que” o individuo age de uma forma ou outra. 

De acordo com Thomas (1983) motivo e motivação são fenômenos que não 

podem ser reconhecidos e medidos diretamente, mais que, baseado nas observações de 

comportamentos e na teoria do comportamento, pode-se supor. Afirma-se ainda que a 

motivação são os interesses, desejos, instintos, ímpeto e necessidades do individuo. 

Mostrando assim, que a ação de uma pessoa se baseia em múltiplos motivos e objetivos. 

Thomas (1983) afirma ainda que: 
 

O comportamento de pessoas diversa em dadas situações depende em boa parte de 

condições especiais de estimulo desta situação. São as possibilidades vividas dos 

possíveis resultados da ação. Assim como a expectativa das demais consequências 

ligadas aos mesmos, que motivam o comportamento adequado á situação. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Foi realizada uma pesquisa experimental/campo, que segundo Gil (2002) é 

“tipicamente, o estudo de campo que focaliza uma comunidade, que não é necessariamente 

geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para 

qualquer outra atividade humana”. 

As coletas de dados aconteceram em uma Cia de Dança, do município de 

Hortolândia/São Paulo. Foram entrevistados 40 alunos de dança com a faixa etária de 18 á 58 

anos. A escolha da unidade foi de forma intencional (não probabilística), por ser uma unidade 

com quantidade suficiente de amostragem. 

Os dados foram obtidos através de um questionário pré-elaborado pelo próprio 

pesquisador, contendo: dados pessoais (nome, idade, telefone, etc), tempo de prática, estilo de 
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dança preferido, objetivo da prática de dança, prática de atividades físicas de um modo geral e 

perguntas relacionadas a aspectos motivacionais. 

Para a coleta de dados, inicialmente foi realizado o contato com a direção da 

unidade onde foi desenvolvida a pesquisa, para a obtenção da autorização. Em seguida, foi 

realizado o contato com os professores de dança, sendo assim foram prestados 

esclarecimentos sobre a pesquisa. Na etapa seguinte, foram coletados as assinaturas do termo 

de consentimento para a realização da pesquisa de todos os participantes. 

A aplicação do questionário aconteceu em dois dias e sempre no final das aulas. 

Os dados foram coletados em uma sala disponibilizada pela Cia De Dança e as 

entrevistas foram realizadas individualmente. 

 

4 Resultados e Discussões 
Os questionários foram aplicados em 40 voluntários de 18~58 anos (média 37 

anos), recrutados de uma companhia de dança do município de Hortolândia/Sp. O 

questionário foi composto de 9 perguntas, referentes a prática de dança de salão. 

Os resultados apresentados mostraram que o estilo de dança preferido dos 

voluntários é o sertanejo universitário (42%), seguido do Forró (35%) e da Vanera (19%). 

Somente 3 pessoa, citaram o tango como a opção outros. Salientamos que, os voluntários 

tiveram a opção de assinalar mais de 1 alternativa. Como mostra o gráfico 1. 
 

 
Gráfico 1: Estilo de dança preferido. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Um estudo realizado por Rezende (2015) em Buriti/MG, identificou que o estilo 

preferido dos entrevistados foi o forró e em segundo a valsa. Este estudo demonstrou que os 

alunos desejavam entender e aprender tais estilos pela sua beleza e oportunidade de 

interagirem entre si, além de poderem aplicar tais conhecimento no seu ambiente extra-

escolar, permitindo a socialização por meio da dança com pessoas de seu meio social. 

Ao serem questionados sobre o tempo de prática, observamos através dos dados 

que 17 pessoas (43%) praticam há mais de 1 ano, 12 pessoas (30%) praticam de 6 meses a 1 

ano, e 11 pessoas (27%) possuem tempo de prática abaixo de 6 meses. Como mostra o gráfico 

2. 
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27%

30%

43%

Menos de 6 meses

De 6 meses a 1 ano

Mais de 1 ano

 
Gráfico 2: Tempo de prática de dança de salão. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Lara (1998) afirma que a dança é uma forma de expressão da humanidade, que 

desde os povos primitivos era utilizada em manifestações, e que quanto maior o tempo de 

prática da dança, melhor os movimentos corporais e inovações dos mesmos. 

A pergunta 3, era referente a motivação para a prática de dança, observamos 

através dos resultados que satisfação pessoal foi apontada por (33 pessoas), seguido do bem 

estar (32 pessoas), melhora da saúde (13 pessoas), perda de peso (11 pessoas), somente (1 

pessoa) optou por outros e citou “lazer” como objetivo de fazer dança. Salientamos que, os 

voluntários tiveram a opção de assinalar mais de 1 tópico. Como mostra o gráfico 3. 
 

 
Gráfico 3: Motivação para a prática de dança. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Segundo Almeida (2005) a prática da dança pode ser vista sob a ótica do 

desenvolvimento da comunicação entre os participantes e como prioridade para desenvolver 

as relações interpessoais, bem estar e satisfação pessoal. 

Foi solicitado aos voluntários que apontassem em uma escala de 0 a 10, onde zero 

significava “nada” e 10 “totalmente”, o quanto a dança mudou a sua vida. A média calculada 

foi de 9,61, sendo considerada muito positiva. 
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Uma pesquisa realizada por Santana et al. (2009) na cidade de Campinas com 50 

indivíduos de 49 a 60 anos de idade, todos praticantes de dança de salão, identificou que 30% 

dos alunos relataram ficar mais felizes e com mais disposição e 20% obtiveram melhora de 

autoestima, corroborando com os resultados do nosso estudo. 

Ao serem questionados sobre o estilo de música que “julgam” dançar melhor, 

dentre as 40 respostas observamos que 4 cantores tiveram suas músicas escolhidas, sendo 

eles: Felipe Araújo com a música “A male é falsa”, Jorge e Mateus com a música “Nocaute”, 

Simone e Silmara com a música “Violão e o nosso Cachorro” e Marilia Mendonça com a 

música “Infiel”. Cada cantor citado acima, teve 4 votos.  Os demais cantores citados 

receberam somente 1 voto, não sendo considerado expressivo. 

Com relação ás dores durante e após a prática, somente 1 pessoa citou sentir dores 

na coluna. Os demais relataram não sentir dor nem mal estar, durante e nem depois da dança.  

Como mostra o gráfico 4. 
 

 
Gráfico 4: Presença de dores, antes, durante e após a prática. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Silva et al. (2012) afirmam que a dança é uma atividade que proporciona vários 

benefícios, pois melhora a capacidade respiratória, ajuda a perder peso, fortalece os músculos 

e diminui as dores, além de ajudar no convívio social das pessoas. 

Na pergunta de número sete buscou-se saber se as pessoas entrevistadas gostariam 

de aprender outro estilo de dança, além do que eles já estavam praticando. No total, 10 

pessoas (25%) disseram querer aprender o etilo de dança “samba rock”, 15 pessoas (37,5%) 

gostariam de aprender o estilo de dança “Zuck”, e 15 pessoas (37,5%) não tem interesse em 

aprender outro estilo de dança. Thomas (1983) explica que é viável observar as diferenças 

quanto às escolhas dos diversos estilos existentes dentro da dança de salão, uma vez que cada 

um tem um nível de ativação da intensidade do conhecimento, comportamento e jeito de 

viver. 

A pergunta referente á prática de atividade física, além das aulas de dança, 

mostrou que 80% dos entrevistados não praticam nenhuma atividade física e 20% praticam 

futebol e corrida. Apesar deste resultado, poucos entrevistados praticam outra atividade física, 

porém a dança em si já é considerada uma atividade física, e no caso deste estudo foi 

identificado como a principal prática. Um estudo realizado por Almeida (2005) confirma esta 

ideia e cita também que a dança é uma atividade saudável, proporcionando uma melhora da 

capacidade física e redução dos estados depressivos. 
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A última pergunta era referente ao que a “dança representa para você”. Observou-

se que 15% responderam “bem estar”, outros 15% disseram que a dança representa “tudo”, e 

os últimos 10% responderam que a dança representa “qualidade de vida”. Um estudo de Hass 

e Garcia, (2006) afirmam que a dança promove melhora na qualidade de vida das pessoas, 

principalmente nos sentido da busca por energia, harmonia e estímulos positivos. 

 

5 Considerações Finais 

A partir dos dados apresentados neste estudo, concluímos que a dança além de ser 

uma atividade física extremamente prazerosa, tem a capacidade de proporcional diversos 

benefícios á saúde, como melhora do condicionamento físico, integração social, além de 

promover a melhora da autoestima e a qualidade de vida de seus praticantes. Destacamos 

também a dança como atividade física motivacional. 

Sendo a dança uma atividade física motivacional, como mostrado no nosso 

estudo, destacamos a necessidade de mais pesquisas nesta área, para que sejam 

disponibilizados conhecimentos mais aprofundados, sobre os benefícios desta prática. Assim, 

a dança cada vez mais poderá ser utilizada como instrumento para melhora da saúde e 

qualidade de vida da população, sendo considerada uma importância área de atuação para os 

profissionais de educação física. 
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PERFIL NUTRICIONAL, OBESIDADE E PRÁTICA DE ATIVIDADES 

FÍSICAS DE CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA/SP 
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3
 

Simone Thiemi Kishimoto
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RESUMO 

A obesidade infantil está entre um dos maiores problemas de saúde pública segundo a 

Organização Mundial da Saúde. Na obesidade ocorrem alterações no organismo que 

contribuem para o aparecimento de diversas doenças como o diabetes e a hipertensão arterial. 

Estima-se que no ano de 2025, 25 milhões de criança sofram com este problema. Neste 

sentido, o objetivo do presente estudo, foi realizar uma pesquisa de revisão bibliográfica 

envolvendo o tema perfil nutricional, obesidade infantil e atividade física. Foram 

entrevistadas também 40 crianças na faixa etária de 8 a 14 anos. Os resultados identificaram 

um alto consumo de alimentos que não são considerados saudáveis, presença de obesidade ou 

sobrepeso em 55% das crianças e 65% praticavam algum tipo de atividade física. Concluímos 

através deste estudo, uma alta taxa de obesidade infantil e consumo alimentar inadequado, 

apesar de um índice considerável de prática regular de atividade física. Salientamos a 

importância ao incentivo á prática de atividades físicas e de medidas preventivas no combate 

a obesidade. 

 

Palavras-Chave: Atividade física. Educação Física. Perfil alimentar. Obesidade infantil. 

 

 

ABSTRACT 

Child obesity is among one of the biggest public health problems the according to the World 

Health Organization. In obesity there are changes in the body that contribute to the 

appearance of various diseases such as diabetes and hypertension. It is estimated that by the 

year 2025, 25 million children will suffer from this problem. In this sense, the objective of the 

present study was to perform a bibliographic review research involving the topic nutritional 

profile, childhood obesity and physical activity. We also interviewed 40 children aged 8 to 14 

years. The results identified a high consumption of foods that are not considered healthy, 

presence of obesity or overweight in 55% of the children, 65% practiced some type of 

physical activity. We concluded through this study, a high rate of childhood obesity and 

inadequate food consumption, despite a considerable index of regular physical activity. We 

emphasize the importance of encouraging physical activities and preventive measures in the 

fight against obesity. 

 

Keywords: Physical Activity. Nuticional Profile. Physical Education. Child Obesity. 

 

 

1 Introdução 

Atualmente a obesidade e o excesso de peso é um dos maiores problemas de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) 

o Brasil tem hoje cerca de 45% da população acima do peso, ficando muito próximo dos 

Estados Unidos que tem 53% de sua população afetada por esta patologia. 
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O combate à obesidade tanto na fase adulta como infantil envolve diversos 

fatores. Um estudo realizado por Giugliano e Carneiro (2004) aponta que o controle à 

obesidade, precisa ser incentivado desde a infância, influenciando deste modo na diminuição 

dos problemas na vida adulta e na terceira idade, uma vez que; bons hábitos alimentares e 

uma boa qualidade de vida ao longo dos anos, reduzem os riscos das pessoas tornarem-se 

obesas. 

Carvalho et al. (2016) afirmam que para o controle da obesidade as autoridades de 

saúde pública, devem incentivar a população à pratica de hábitos saudáveis como a prática de 

atividades físicas e melhor alimentação. Trabalhando também com a conscientização da 

população, em relação aos males provocados pela obesidade e pelo sedentarismo. 

Durante a infância, fatores psicossociais podem influenciar diretamente nas 

experiências alimentares do bebê desde o nascimento (BIRCH, 1998). Uma adequada 

introdução alimentar principalmente nos primeiros anos de vida, a disponibilização de 

alimentos saudáveis e um ambiente alimentar saudável, permite a criança iniciar a aquisição 

das preferências alimentares responsáveis pela determinação do seu padrão de consumo 

(BIRCH, 1998). 

Há muitos motivos que causam os maus hábitos alimentares dentre eles estão: a 

falta de tempo para comer; a preferência pela utilização de produtos industrializados; a má 

mastigação e alimentação em horários irregulares; a utilização de produtos com elevada 

quantidade de sal; a indisciplina alimentar; dentre outros (CARVALHO et al., 2016). 

Nos dias atuais o aumento da jornada de trabalho dos pais, a violência de forma 

geral, á falta de saneamento e limpeza das ruas e as novas tecnologias afetaram o “brincar” 

das crianças (GIUGLIANO; CARNEIRO, 2004). Os pais tem receio de deixar as crianças 

brincarem nas ruas, e por conta disso, acabam passando muito tempo dentro de casa, em um 

espaço limitado e com pouca convivência com outras crianças (GIUGLIANO; CARNEIRO, 

2004). Esta situação mostra que muitas crianças tem pouco contato com as atividades físicas, 

que acabam sendo praticadas somente durante as aulas de educação física na escola. Sendo 

assim, a escola torna-se um espaço, de práticas educativas de promoção à saúde com o 

incentivo a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares (GIUGLIANO; 

CARNEIRO, 2004). 

Este estudo de revisão bibliográfica e experimental, identificou as principais 

pesquisas envolvendo o perfil nutricional, obesidade infantil e prática de atividades físicas em 

crianças e adolescentes. Foram entrevistadas 40 crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 

14 anos, do município de Nova Odessa, interior de São Paulo. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

A obesidade ocorre basicamente quando a quantidade de energia ingerida excede 

o gasto energético (LOPES et al., 2016).  Esta patologia é considerada uma Doença Crônica 

não Transmissível (DCNT) e dados estatísticos apontam que seus índices estão aumentando 

mundialmente, tornando-se uma epidemia. Deste modo, tornou-se preocupação das 

autoridades mundiais, visto que a obesidade pode ocasionar outras doenças graves, tornando-

se um risco para a saúde pública (LOPES et al., 2016). 

Segundo Miziara (2014), a obesidade trata-se do acúmulo excessivo de gordura 

corporal que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos (tais como dificuldades respiratórias, 

problemas dermatológicos, distúrbios do aparelho locomotor, além de favorecer o surgimento 

de enfermidades potencialmente letais como dislipidemias, doenças cardiovasculares, 

hipertensão, aterosclerose, Diabetes Tipo II e certos tipos de câncer), cuja etiologia envolve 

vários fatores, principalmente ambientais, comportamentais e genéticos. 
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Recentemente Pozzo et al. (2017) afirmou que os países em desenvolvimento 

estavam fadados a vivenciar as mesmas taxas de mortalidade causadas pelas doenças crônicas 

não transmissíveis, tanto quanto os países desenvolvidos. 

Pimenta e Palma (2001) realizaram um estudo que investigou a prevalência da 

obesidade em 56 crianças entre 10 a 11 anos, de ambos os sexos. Mais da metade das crianças 

apresentaram sobrepeso e obesidade. As crianças apresentaram alto grau de sedentarismo com 

média semanal de 476,25 minutos para a prática de atividades físicas enquanto a média de 

tempo destinado a assistir televisão foi de 1.103,03 minutos. Os autores salientam que o 

elevado tempo despendido com aparelhos eletrônicos e em frente a TV, agravam os casos de 

obesidade infantil, levando-os a desenvolver possíveis doenças ao longo da vida relacionadas 

ao excesso de peso. 

Um estudo realizado por Mello et al. (2004) que teve como objetivo realizar um 

levantamento bibliográfico sobre as medidas preventivas e de diagnóstico na obesidade 

infantil. Os resultados mostraram que os programas de intervenção tem pouco consenso e 

aplicabilidade comprovada, sendo as medidas preventivas o mais indicado. Diante disso, os 

autores concluem que deve-se prevenir a obesidade infantil com medidas de prescrição de 

dieta bem elaborada desde de a infância, já que os hábitos alimentares influenciam 

diretamente na obesidade infantil, salientando a necessidade de uma educação alimentar, com 

a ingestão de nutrientes, proporção de consumo e gasto calórico de maneira equilibrada. 

O estudo de Giugliano e Carneiro (2004) avaliou a obesidade em 452 crianças, 

além da prática de atividades físicas e escolaridade e obesidade dos pais. Foram identificados 

neste estudo que 23% das crianças tinham sobrepeso ou obesidade e a maioria dos pais deste 

grupo tinha baixa escolaridade e eram sedentários. 

Nobre et al. (2006) realizou um estudo com o objetivo de avaliar a prevalência do 

risco cardiovascular associado ao estilo de vida em 2125 estudantes de 5º a 8º série. Os dados 

apontaram que 24% das crianças tinham sobrepeso ou obesidade, 53,3% tinham hábito 

alimentares inadequados, 15,4% eram sedentários, 62,6% consumiam álcool, e 23,1% cigarro. 

Assim, os autores identificaram diversos fatores que levam ao risco cardiovascular nestes 

adolescentes. 

Celestrino e Costa (2006) realizam um estudo com objetivo verificar a relação 

entre 42 crianças (11 e 12 anos) e a prática de atividade física nas aulas de educação física 

escolar e em seu tempo livre. Foi identificado que 33% das meninas e 23% dos meninos eram 

obesos. A prática de atividades físicas dentro e fora da escola foi menor nos adolescentes com 

sobrepeso e obesidade. Os autores destacam a importância de adequar á intensidade e o tipo 

de atividade física as características fisiológicas e motoras dessa população. 

Um estudo de revisão bibliográfica realizado por Teixeira e Destro (2010) sobre a 

obesidade e as aulas de educação física, identificou que a prevalência de obesidade infantil 

vem aumentando nos últimos anos e está sendo considerado um problema de saúde pública. 

As principais causas da obesidade são a alta ingestão energética e a inatividade física. Assim, 

os autores salientam que em vista do crescimento e dos riscos associados à obesidade, ações 

são necessárias no combate e prevenção á obesidade. 

Uma pesquisa recente realizada na cidade de Lages no Rio Grande do Sul, com 

crianças de 2 a 4 anos, identificou que a alimentação fornecida nas escolas do estado é 

saudável e rica em vitaminas, as crianças também praticam atividade física com frequência, 

não foram identificadas nenhuma criança com obesidade (VIEIRA, 2017). 

Outro estudo realizado na região sul do Brasil, com crianças de 5 a 10 anos, 

aplicou um programa de atividades físicas lúdicas, com duração de 4 meses. Foram 

identificados neste estudo, uma redução de peso em 43% das crianças, além de melhoria na 

qualidade de vida (FANTI et al., 2014) 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Para a identificação dos artigos para a revisão bibliográfica, foram utilizadas as 

bases de buscas: Medline/Pubmed, Bireme, SciELO, Periódicos Capes e Google Acadêmico. 

As palavras utilizadas para a busca foram: perfil nutricional, obesidade infantil, obesidade em 

adolescentes e atividade física; sempre na língua portuguesa. Foram selecionados 10 artigos 

entre os anos de 2004-2017. 

Para a pesquisa de experimental/campo foram entrevistadas 40 

crianças/adolescentes na faixa etária de 8 a 14 anos, do município de Nova Odessa. Para a 

coleta de dados, foi elaborado um questionário pelo próprio pesquisador contendo perguntas 

sobre dados pessoais, IMC (peso e altura), consumo alimentar, prática de atividades físicas e 

palestras informativas nas escolas. 

Para a coleta de dados, inicialmente foi feito o primeiro contato com os 

responsáveis pelos menores participantes para esclarecimentos sobre o estudo. Após esta 

etapa, foram coletados as assinaturas do termo de consentimento livre e esclarecido, para a 

realização da pesquisa. Os questionários foram preenchidos pelas crianças em suas próprias 

residências. 

 

4 Resultados e Discussões 

Foram entrevistadas 40 crianças, com idade entre 8 a 14 anos (média de 

idade±desvio padrão: 11,5±4,5 anos), sendo 20 meninas e 20 meninos. 

Com relação à prática de atividades físicas, foram identificados que 26 (65%) 

crianças praticavam algum tipo de atividade física (2 ou mais vezes na semana) e 14 (35%) 

não praticavam nenhum tipo de atividade (sedentárias). As atividades mais praticadas foram: 

futebol, natação e aulas de educação física escolar. Como mostra o gráfico 1. 
 

 
Gráfico 1: Prática de atividades físicas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Uma pesquisa realizadas por Carvalho et al., (2017) avaliou 168 alunos de escolas 

públicas e privadas com média de idade de 12 anos. O estudo identificou que 71,3% 

realizavam algum tipo de atividade física 2 ou mais vezes por semana, com resultado 

semelhante ao apresentado no nosso estudo. 

Sobre o consumo alimentar foi identificado que somente 20% consumem com 

frequência (mais de 3 vezes na semana) frutas, verduras e legumes. E 80% das crianças 

consomem petiscos (salgadinhos e frituras), doces e refrigerantes, acima de 3 vezes na 

semana. Como mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2: Consumo alimentar. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

O alto consumo alimentar de doces e refrigerantes também foi identificado no 

estudo de Carvalho et al. (2017) que entrevistou 78 crianças e 95% dela consumiam tais 

produtos 2 ou mais vezes na semana, corroborando com os resultados mostrados neste estudo. 

Das 40 crianças entrevistadas, 22 (55%) foram identificadas com sobrepeso ou 

obesidade (média de IMC 26,3). Neste grupo, 14 (63%) eram sedentárias e 20 (90%) 

consumiam petiscos, frituras doces e refrigerante, mais de 3 vezes por semana. 

Um estudo realizado por Costa (2012) identificou que crianças obesas apresentam 

com frequência pais também obesos, o autor enfatiza a importância do diálogo entre pais e 

filhos sobre o tema, além de mudanças na alimentação em casa e a prática de exercícios 

regulares. 

Ao serem questionados se já tiveram alguma palestra informativa na escola sobre 

a obesidade, das 40 crianças entrevistadas, 37 (92%) disseram que nunca ouviram falar do 

assunto na escola. Somente 3 crianças relataram ter escutado sobre o assunto alimentação e 

obesidade na aula de ciências, porém as 3 estudavam na mesma escola. 

Os dados encontrados neste estudo são semelhantes aos resultados apresentados 

por uma pesquisa realizada em Goiás, que identificou que das 168 crianças entrevistadas 96% 

nunca tinham tido palestras sobre o assunto dentro das escolas (Carvalho et al., 2017). 

Teixeira e Destro (2007) salientam a importância dos professores de educação 

física atuarem na conscientização dos alunos sobre o quanto uma alimentação saudável e a 

prática de exercícios podem ser importantes na prevenção a obesidade. Davis (2015) destaca a 

importância do envolvimento das escolas no tema, com a capacitação dos profissionais e 

orientação de pais e responsáveis. 

 

5 Considerações Finais 

Através deste estudo identificamos o alto índice de obesidade ou sobrepeso entre 

crianças e adolescentes no município de Nova Odessa/Sp. Foi identificado também o baixo 

consumo de alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes, apesar de um índice 

positivo relacionado a prática de atividades físicas. 

Salientamos através deste estudo a importância de medidas preventivas e de 

combate á obesidade infantil, principalmente através de palestras informativas dentro das 

escolas e ambientes frequentados por esta população. 
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O profissional de educação física possui um papel de extrema importância, através 

do incentivo a prática de atividades físicas regulares e a um estilo de vida saudável, para a 

promoção de uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO 

A capoeira é uma luta desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, que 

mistura esporte, arte marcial, música e cultura popular. É caracterizada por movimentos ágeis 

e complexos, baseados em chutes, rasteiras, acrobacias em solo e aéreas. Estudos mostram os 

benefícios da prática de capoeira nos aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Neste sentido, 

este estudo teve como objetivo verificar a influência da prática de capoeira nos aspectos 

físicos e psicológicos em praticantes adultos das modalidades competitivas, em cidades do 

interior de São Paulo. Os resultados apresentaram que houve melhora no equilíbrio, 

resistência aeróbica e muscular, flexibilidade, velocidades, força, agilidade, coordenação, 

além de melhoras nos aspectos psicológicos relacionados á autoestima, socialização, 

motivação e qualidade de vida. Concluímos através deste estudo, a importância da prática de 

capoeira nos aspectos físicos e psicológicos e salientamos a importância do acompanhamento 

de um profissional de educação física, para uma orientação adequada. 

 

Palavras-Chave: Aspectos motivacionais. Atividade física. Capoeira. Qualidade de vida. 

 

 

ABSTRACT 

Capoeira is a struggle created in Brazil by descendants of African slaves, which mixes sport, 

martial art, music and popular culture. It is characterized by agile and complex movements, 

based on kicks, creeps, ground and aerial acrobatics. Studies show the benefits of capoeira 

practice in physical, cognitive and emotional aspects. In this sense, this study aimed to verify 

the influence of the practice of capoeira in the physical and psychological aspects in adults of 

the competitive modalities, in cities of the interior of São Paulo State. The results showed that 

there was improvement in balance, aerobic and muscular resistance, flexibility, speed, 

strength, agility, coordination, as well as improvements in psychological aspects related to 

self esteem, socialization, motivation and quality of life. We concluded through this study the 

importance of the practice of capoeira in the physical and psychological aspects and we 

emphasize the importance of the accompaniment of a professional of physical education, for 

an appropriate orientation. 

 

Keywords: Motivational aspects. Physical activity. Capoeira. Quality of life. 

 

 

1 Introdução 

A capoeira reúne características da luta, do jogo e da dança, esta é fundamentada 

em nossas tradições culturais e é um complexo cultural riquíssimo o qual possui uma grande 

diversidade de estímulos, destacando-se por se apresentar como modalidade desportiva única 

originariamente brasileira. As qualidades atribuídas á capoeira estão entre um sistema de 

autodefesa e treinamento físico (REIS, 2001). 
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É comum surgir dúvidas, sobre sua origem: a Capoeira surgiu na África ou no 

Brasil? Atualmente, considera-se esta questão como já resolvida. Tem-se hoje a convicção de 

que a capoeira é, de fato, uma manifestação cultural genuinamente brasileira (COB, 2017) 

A capoeira conta com a utilização de alguns instrumentos para compor sua roda, 

como o berimbau, atabaque, pandeiro, caxixi, baqueta, dobrado, reco-reco, agogô entre 

outros. O ritmo e as características do jogo são regidos pelo toque do berimbau, instrumento 

preponderante na orquestra de capoeira. Os cânticos muitas vezes são acompanhados por 

palmas e têm a função quanto á determinação do tipo de jogo (COB, 2017). 

O espaço em que se pratica a capoeira é a roda, composta pelos participantes que 

tocam os instrumentos, assim como os outros participantes que compõe com suas gingas, 

palmas e canções, esperando deste modo sua vez de jogar (COB,2017). 

A capoeira transcende além de seu caráter artístico e cultural, pois a mesma possui 

uma caracterização esportiva pautada por regras (PARLEBAS, 2001, p. 131), frente a sua 

faceta esportiva a Capoeira é competida de forma oficial entre capoeiristas de mesmo grupo 

ou intergrupos, seguindo as normas da Confederação Brasileira de Capoeira (CBC). As 

competições acontecem de modo regional, estadual, nacional e internacional. As principais 

vertentes para as competições da Capoeira são Regional, Angola, Iúna entre outras. 

Devido a seu caráter dinâmico segundo Nunes e Peixoto (2011) a prática regular 

da Capoeira indica trazer uma série de benefícios sendo estes; resistência aeróbica e muscular, 

flexibilidade, velocidades de reação e de deslocamento, forças dinâmica, estática e explosiva, 

agilidade, equilíbrio, coordenação, ritmo e descontração. Além disso, promove a seus 

participantes uma série de processos cognitivos, emocionais, afetivos e, principalmente, 

motores. Esta também promove o lazer e desperta outros interesses centrados na música, na 

dança, no folclore e no ritmo (CONFEF, 2001, p. 3). 

Este estudo teve como objetivo, verificar a influência da prática de capoeira em 

praticantes adultos das modalidades competitivas, dos municípios de Campinas, Americana, 

Santa Bárbara D’oeste e Piracicaba, no estado de São Paulo. 

Como objetivo específico analisamos quais foram às influências da prática regular 

de Capoeira em relação a aspectos físicos e psicológicos dos praticantes. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

A Capoeira já foi motivo de grande discussão entre os estudiosos de sua história, 

sobretudo no que se refere ao período compreendido entre o seu surgimento, supostamente 

ocorrida no século XVII, quando ocorreram os primeiros movimentos escravos de fuga e 

rebeldia e no século XIX, quando aparecem os primeiros registros confiáveis, com descrições 

detalhadas sobre sua prática (COB, 2017). Esta é uma invenção dos africanos no Brasil, deste 

modo não podemos deixar de considerar sua raiz cultural, no Brasil ela foi desenvolvida por 

seus descendentes afro-brasileiros (REIS, 2001, p.38). 

Esta prática foi por muito tempo perseguida e criminalizada, sendo incluída 

juridicamente pelo Código Penal Brasileiro de 1890, o fim de sua perseguição ocorreu na 

década de 1930 a partir de seu reconhecimento social e a sistematização do ensino, no 

Governo de Getúlio Vargas foi reconhecimento como esporte nacional (SIVLA, 2003; 

PASQUA, 2012). 

Segundo Silva (2003, p. 70) e Ferreira (2010) os percursores de sua 

sistematização foram os Mestres “Bimba” (Manoel dos Reis Machado, 18992-1974) e 

“Pastinha” (Vicente Ferreira Pastinha, 1889-1981)”. O primeiro mestre com a sua Luta 

Regional Baiana, por meio de diversas modificações na capoeira antiga, tais como: 

incorporação de elementos do batuque (luta de origem africana); alterações significativas no 

ritual; modificação na bateria de instrumentos musicais que compunha a roda); e também a 

criação de um método de ensino, passando deste modo a ser ensinada em recinto fechado e 
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legalizado. O mestre Bimba foi o principal criador da vertente da ‘capoeira regional’ praticada 

no território Baiano. 

Já o segundo mestre organizou a capoeira de outra forma, seu intuito foi praticar e 

pensar a capoeira considerando sua “pureza”, sendo denominada de ‘capoeira angola’. 

Diferenciando do estilo criado pelo Mestre Bimba. A “capoeira de angola” é praticada através 

de movimentos mais lentos e rasteiro; e a “capoeira regional” apresenta movimentos mais 

rápidos de ataque e defesa, voltada para o combate (FERREIRA, 2010). A partir de julho de 

2008 a capoeira passa a ser reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (PASQUA; BORTOLETO; PAOLIELLO, 

2012). Torna-se importante falar sobre este tema devido ao surgimento de várias vertentes da 

capoeira. 

A Confederação Brasileira de Capoeira (CBC) fundada em 1999, é vinculada ao 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e possui o Código de Competição regido pela FICA 

(Federação Internacional de Capoeira), órgão vinculado à CBC (COB, 2017). 

Iniciou-se em 1985 a primeira competição de capoeira promovida pela CBP 

(Confederação Brasileira de Pugilismo). Já no ano seguinte houve a necessidade de alterações 

no sistema de atribuição de pontos aos golpes. Adotou-se para a competição a Roda de 

Capoeira (forma original e natural de sua manifestação) e posteriormente mudanças na 

arbitragem, que então foram substituídos por Mestres experientes, passando a valorizar o 

esporte educacional e não mais a performance atlética (PASQUA; BORTOLETO; 

PAOLIELLO, 2012). 

Segundo Pasqua, Bortoleto e Paoliello (2012) existem também algumas 

competições que acontecem de modo extra oficial. Podemos encontrar alguns exemplos de 

tais competições em; ABADÁ-Capoeira (Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento 

da Arte Capoeira), em competições realizadas pela Federação Paulista de Capoeira (FICA), e 

nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. O Instituto Brasileiro de Esporte, Cultura e Arte 

(IBECA), realiza campeonatos internos visando aplicar um sistema de competição e avaliação 

nos quais os pontos são dados aos jogos e não ao capoeirista individualmente, portanto o 

capoeirista joga com e não contra um adversário (CAPOEIRA IBECA, 2017). 

Existem algumas vertentes para a competição e prática da capoeira, sendo elas: 

Angola, conhecida por seus movimentos mais baixos, realizados bem próximos ao 

chão, há muita malícia de seus participantes no momento da execução dos golpes e música 

com ritmo lento. Há uma relação de domínio corporal, ocorrendo a dominação do movimento 

(SILVA, 2003; FERREIRA, 2010; INFOESCOLA, 2017). 

Regional tem um caráter de esportividade com um ritmo mais rápido, 

demostrando o interesse na dominação de um corpo pelo outro, apresentando ataques e contra 

ataque assim como “luta e combate". Se caracteriza por apresentar golpes mais fortes, rápidos, 

requere também força e agilidade por parte dos participantes (SILVA, 2003; FERREIRA, 

2010; INFOESCOLA, 2017). 

Iúna: caracterizado por um jogo mais performático, onde o capoeirista deve 

demonstrar muita técnica e domínio, há maior ocorrência de floreios (nome dado á acrobacia 

na Capoeira). Participam deste jogo apenas capoeiristas formados, não são todas as 

competições que o jogo Iúna é permitido (PASQUA, 2012). 

Os tipos de ritmos também caracterizam o jogo, como é o caso do ritmo Benguela, 

caracterizado por um toque mais lento. Atualmente algumas esquipes também utilizam o jogo 

da capoeira Contemporânea, unindo os estilos e algumas características da Capoeira Angola e 

Regional (INFOESCOLA, 2017). 

A Capoeira, assim como indicado por Adriano (2006), é um grande facilitador do 

movimento, pois promove o desenvolvimento da imagem corporal, visto que seus exercícios 
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atuam de maneira global envolvendo todas as partes do corpo. Freitas (1997), defende a ideia 

do jogo da Capoeira utiliza apenas o peso corporal e são vivenciados de forma prazerosa. 

Segundo Neira (2003), quando se trabalha com movimento, os mesmos devem 

contemplar a multiplicidade de funções do ato motor, visando à ampliação corporal do 

indivíduo. Na Capoeira, diferentemente de outras lutas, essa multiplicidade se apresenta com 

maior naturalidade. Na participação em uma roda, por exemplo, todos se mantêm em 

movimento. 

Em estudos realizados por Sardinha (2010) onde a Capoeira foi utilizada como 

terapia (capoterapia), após a prática, o autor relata melhora na disposição para as tarefas 

domiciliares e desaparecimento de dores, referidas anteriormente à intervenção. Houve 

criação de novas amizades e relato de melhor no sentimento de alegria em viver. Este estudo 

demonstrou a capoeira como atividade física capaz de melhorar a qualidade de vida nas 

dimensões física, psicológica e social. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para a pesquisa experimental/campo foram entrevistados 20 praticantes de 

capoeira competitiva (Regional e Angola). Para coleta de dados, foi elaborado um 

questionário pelo próprio pesquisador contendo perguntas sobre dados pessoais, Índice de 

Massa Corporal - IMC (peso e altura), característica do estilo de capoeira, tempo de prática, 

percepção de melhora em capacidades físicas, em aspectos psicológicos e na qualidade de 

vida em geral. 

Para a coleta de dados, inicialmente foi feito o primeiro contato com os 

participantes para esclarecimentos sobre o estudo. Após esta etapa, foram coletadas as 

assinaturas dos termos de consentimento livre e esclarecido, para a realização da pesquisa. Os 

questionários foram preenchidos pelos participantes nos locais de treinamento. 

 

4 Resultados e Discussão 

Foram entrevistados 20 participantes, com idade entre 18 a 47 anos (média de 

idade ± desvio padrão: 27,4 ± 8,6 anos), entre homens e mulheres. O IMC dos participantes 

teve média de 23,10 caracterizando na marca do peso ideal, para ambos os sexos. 

A prática da capoeira provoca o aumento da frequência cardíaca, o 

desenvolvimento muscular e a queima de gordura e desenvolve força muscular, flexibilidade e 

resistência física (INFOESCOLA, 2017). Deste modo o resultado apresentado quanto ao IMC 

dos participantes encontra-se adequado. 

Com relação à prática da Capoeira foram identificados que 16 (80%) dos 

participantes praticam a Capoeira Regional e 4 (20%) a capoeira Angola. O tempo de prática 

se manteve entre um e 12 anos (média de tempo ± desvio padrão: 3,8 ± 3,6 anos). Apenas 8 

(40%) dos participantes realizam preparação física para a prática da capoeira. 

O Gráfico 1, informa quais foram as capacidades físicas as quais os participantes 

mais sentiram melhora. A melhora na capacidade de equilíbrio foi a mais relatada 19 

participantes (95%) e a menos relatada foi a capacidade de resistência 10 participantes (50%). 
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Gráfico 1: Capacidades Físicas com percepção de melhora selecionadas pelos participantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Com o Gráfico 2, podemos observar a percepção de melhora em aspectos 

psicológicos. A melhora na autoestima foi o mais relatada 19 participantes (95%), seguido por 

sociabilização e motivação (18;90%) e o menos relatado foi alterações nos objetivos de vida 

(3;15%). 
 

 
Gráfico 2: Aspectos psicológicos com percepção de melhora selecionados pelos participantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Sardinha et al. (2010) corrobora com os achados, afirmando que a Capoeira é um 

instrumento de grande poder de sociabilização e ajuda na melhoria da autoestima de nossos 

jovens e crianças, a musicalidade da capoeira funciona como elemento de descontração e 

interatividade (CONFEF, 2001, p. 3). 

A maior parte dos participantes relataram melhora na qualidade de vida em geral 

17 participantes (85%). 
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Gráfico 3: Percepção de melhora na qualidade de vida em geral dos participantes devido a prática da Capoeira. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Reis (2001), nos traz em seus estudos que a Capoeira por ser uma atividade 

dinâmica, artística e proporcionar condicionamento físico, se torna uma atividade que 

consequentemente leva a uma melhora na qualidade de vida, auxiliando no conjunto de 

condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. 

 

5 Considerações Finais 

A partir de estudos realizados e apoio da literatura existente, identificamos que a 

prática regular da capoeira oferece inúmeros benefícios, físicos e psicológicos, aos 

participantes, dentre eles encontra-se melhora no equilíbrio, resistência aeróbica e muscular, 

flexibilidade, velocidades, força, agilidade, coordenação e descontração. 

Promovendo também melhora em aspectos como autoestima, socialização e 

motivação. A prática da modalidade apresenta efeito positivo na promoção da qualidade de 

vida dos participantes. 

É importante ressaltar que toda atividade deve ser monitorada e/ou acompanhada 

por um profissional de educação física experiente, a fim de evitar qualquer tipo de 

contratempo. 

Antes de qualquer prática esportiva é necessário fazer uma avaliação médica para 

verificar as reais condições de saúde. O profissional de educação física tem o papel de 

orientar corretamente os praticantes para potencializar os benefícios da prática e a promoção 

de uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO 

O Taekwondo é uma arte marcial de origem Coreana há mais de mil anos. É um esporte 

competitivo, que exige do atleta grande capacidade física relacionados a força, equilíbrio, 

resistência e coordenação para uma boa execução dos movimentos. Neste sentido, este estudo 

teve como objetivo investigar a percepção dos atletas da modalidade de Taekwondo, em 

relação ao treinamento de força como complemento ao treino em relação á flexibilidade, 

potência e velocidade na execução dos movimentos. Foram entrevistados 26 atletas de alto 

rendimento. Os resultados mostraram que o treinamento de força proporcionou redução no 

número de lesões, além de aumento de flexibilidade, potência e velocidade para a execução 

dos movimentos. Salientamos através deste estudo a importância do treinamento de força para 

potencializar as capacidades físicas da modalidade, além do acompanhamento de um 

profissional de educação física para o planejamento de um treino adequado ás necessidades de 

cada atleta. 

 

Palavras-Chave: Arte marcial. Capacidade física. Musculação. Treinamento. 

 

 

ABSTRACT 

Taekwondo is a martial art that originated in Korea a thousand years ago. It is a competitive 

sport, which demands of the athlete great physical ability related to strength, balance, 

endurance and coordination for a good execution of the movements. In this sense, this study 

aimed to investigate the perception of Taekwondo athletes in relation to strength training as a 

complement to training in relation to flexibility, power and speed in the execution of the 

movements. 26 high-performance athletes were interviewed. The results showed that strength 

training provided a reduction in the number of injuries, as well as increased flexibility, power 

and velocity for the execution of the movements. We emphasize through this study the 

importance of strength training to enhance the physical capabilities of the sport, as well as 

the accompaniment of a physical education professional to plan a training appropriate to the 

needs of each athlete. 

 

Keywords: Martial art. Physical fitness. Bodybuilding. Training. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Graduado em Educação Física (Bacharelado), Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, 

Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: jorge.desouza@yahoo.com.br). 
8
 Professora e Mestre em Educação Física. Docente do curso de Educação Física, Faculdades Network - Av. 

Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: kishimoto.simone@gmail.com). 
9
 Professor Mestre em Educação Física – Professor do curso de Educação Física, Faculdades Network – Av. 

Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: tacooliveira@yahoo.com.br). 

mailto:jorge.desouza@yahoo.com.br


28 

 

  

1 Introdução  

O Taekwondo é uma arte marcial moderna que tem sua origem nas artes marciais 

coreanas como “soo bak, so bak hee, tae kyon, fung fu, kung su, tae soo do”, junto à história 

da Coreia, no período em que a península coreana era dividida em três reinos. 
 

A Coreia era dividida em três reinos: koguryo, baek e sila. Nas ruinas dos túmulos 

para os mortos pertencentes á dinastia koguryo, provavelmente construídas no ano 

209 durante o reinado de San Sang, foram encontrados desenhos nos murais que 

registram cena de prática do “soo bak (KIM; MARIANO, 2015, p. 123).  

 

Em 1909, o Japão invadiu a Coreia, proibindo a prática de todas as manifestações 

culturais, incluindo as artes marciais coreanas; sendo somente permitindo a prática do Caratê 

pelos policiais (AKILIAN, 2009, p. 20). Assim as artes marciais coreanas, sofrem influência 

de técnicas chinesas e também do Caratê (AKILIAN, 2009). 
 

Em 1945, após a libertação da Coreia, a primeira Kwan (escola) onde se ensinou 

uma arte marcial nativa coreana foi aberta em Yong Chun, Seoul. Este chamou – se 

Chung Do Kwan. No mesmo ano, o Moo Duk Kwan e o Yun Moo Kwan foram 

também abertos em Seoul. No ano seguinte, abriram o Chang Moo Kwan e o Chai 

Moo Kwan. No total foram abertas 7 novas escolas entre 1953 e os princípios dos 

anos 60. Embora todas afirmassem ensinar arte marcial, cada uma dava mais ênfase 

a diferentes aspectos do Tae Kyon e diversos nomes apareceram: Soo Bak Do, 

Kwon Bop, Tae Soo Do e Dang Doo (GOULART, 2002, p. 12). 

 

Somente no ano de 1961, o General Choi Hong Hee, assume a presidência da 

associação coreana de Tae Soo Do, conseguindo assim a união das escolas de artes marciais 

coreanas sobre o nome “Taekwondo”, sendo considerado atualmente o “pai” desta luta. 

No início do mês de junho de 1970, foi enviado ao Brasil pelo general Choi Hong 

Hee, presidente da Federação Internacional de Taekwondo, o grão-mestre Sang Min Cho (6º 

DAN). Sua missão era difundir e implantar o Taekwondo na América do Sul. (KIM; 

MARIANO, 2015, p. 124). 

No ano de 1971 o Taekwondo foi oficializado pelo presidente da coreia como 

esporte nacional (KIM; MARIANO, 2015, p. 124). Em 28 de maio de 1973 foi realizado do 

1º Campeonato Mundial de Taekwondo e fundado o WTF (WORD TAEKWONDO 

FEDERATION) na cidade de Seoul, Coreia do Sul, com isso foi definido que a Kukkiwon 

seria a sua sede (KIM; SILVA, 2000, p. 20). 

O Taekwondo como modalidade olímpica, teve sua primeira demonstração nos 

jogos olímpicos de Seul em 1988, até ser adotado como modalidade oficial em Sidney, no ano 

2000 (AVAKIAN; MORINE, 2012, p. 144). Após a inclusão nas olimpíadas esta arte marcial 

tem seu crescimento de maneira exponencial em todo o mundo o que também levou a um 

processo de esportivização, acarretando em um desnivelamento entre os praticantes, pois; 

neste esporte não há uma hierarquização do conteúdo, o currículos dos exames de faixa não 

identifica que tipo de raciocínio tático deve ser trabalhado em cada nível de graduação. 

(AVAKIAN; MORINE, 2012, p. 144). 

O treinamento do Taekwondo é dividido em algumas fases: jumbi undong 

(aquecimento), Kibon dongjalk (técnicas básicas: defesas e ataques), bal thagui (chutes), 

poomsae (formas: cronograma de movimentos), kyorugui (técnicas de combate) (AVAKIAN; 

MORINE, 2012, p. 144). 

Atualmente como esporte olímpico e para dinamizar os combates e atrair mais 

espectadores, o combate á feito usando os membros inferiores que conforme a técnica 

aplicada tem uma pontuação diferente. Um (1) ponto por ataque com soco no tronco; Dois (2) 

pontos por ataque com chute direto ao tronco; Três (3) pontos por chute giratório ao tronco; 
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Três (3) pontos por chute direto na cabeça/face; Quatro (4) pontos por chute giratório na 

cabeça/face (ONOFRE; NAVARRO, 2008). 

É um esporte no qual se utilizam prioritariamente as pernas para atacar o 

adversário, com uma variedade de chutes (curtos, longos, baixos, altos, frontais, laterais, etc). 

Durante o treinamento e luta de Taekwondo, o atleta sofre impacto repetitivo nas articulações 

do joelho devido à grande solicitação desta articulação. Caso a condição física não seja a ideal 

(algum evento de lesão ou indicio de dor) o desempenho do atleta é prejudicado, sendo seu 

rendimento baixo no treinamento e nas lutas (ONOFRE; NAVARRO, 2008). 

No entanto, uma diferença importante precisa ser destacada: o sucesso nestas 

práticas não diz respeito à vitória em uma competição ou à quebra de um recorde, mas ao 

rendimento máximo no que se refere ao “aperfeiçoamento” da forma física (HANSEN; VAZ, 

2004). 
 

O esporte é, de qualquer forma, um modelo para a sociedade contemporânea, uma 

referência de sucesso, um exemplo do protagonismo do corpo e seu rendimento. 

Como prática amplamente aceita e apoiada pelo Estado, pelo mercado e pela 

sociedade civil, ele se faz presente como expressão inequívoca da indústria cultural, 

constituindo, como espetáculo de grande público, fonte de entretenimento 

privilegiada (VAZ, 2005, p. 3). 

 

Atletas de diversas modalidades buscam o treinamento de força como 

complemento ao seu treinamento técnico específico, e com o Taekwondo não diferente. 

Muitos desses atletas e praticantes buscam trabalhar a flexibilidade juntamente com os 

treinamentos de força em adultos, oportunizando uma melhor performance e qualidade de 

vida (SATOR, 2008). 

Assim a musculação é conhecida principalmente no preparo de atletas, dentro das 

academias. A utilização dos membros inferiores no combate exige do atleta algumas 

características físicas específicas como, flexibilidade e velocidade para a execução dos 

movimentos (SATOR, 2008). 

Os atletas geralmente procuram uma academia de musculação para o ganho de 

força muscular com o objetivo de melhorar sua performance competitiva. Os índices de lesões 

relacionadas ao Taekwondo são frequentes, principalmente as lesões musculoesqueléticas de 

membros inferiores. Lesões não tratadas ou maltratadas são as maiores causadoras de 

recidivas de novas lesões, fazendo com que o atleta e a equipe tenham um grande desgaste até 

que este lutador esteja apto para retornar as competições (DOS SANTOS et al., 2015). 

Nesse sentido é necessário propor treinamento para atletas de Taekwondo com 

maior controle da intensidade do exercício e objetivando a melhora de exigência fisiológica 

requisitada por este esporte (SANT´ANA et al., 2011). 

Este estudo teve como objetivo investigar a percepção dos atletas da modalidade 

de Taekwondo, em relação ao treinamento de força como complemento ao treino em relação à 

flexibilidade, potência e velocidade na execução dos movimentos. 

 

2 Revisão Bibliográfica  

O treinamento de força é muito utilizado entre atletas que pretendem melhorar o 

desempenho físico e reduzir os riscos de lesões (SATOR, 2008). O treino de musculação é 

destinado ao desenvolvimento do sistema musculoesquelético e seu delineamento e assim 

permitir um treinamento mais isolado de cada grupo muscular (BOMPA; CORNACCHIA, 

2000). 

O propósito do treinamento de força é “estressar” o corpo, de modo que resulte 

em adaptação e com os atletas não é diferente, é comum que eles busquem novos estímulos 

para a melhora da sua performance (BOMPA; CORNACCHIA, 2000). Para o 



30 

 

  

desenvolvimento de um atleta mais completo é necessário o desenvolvimento de habilidades 

físicas e psicológicas, buscando assim o seu potencial máximo (SATOR, 2008). 

A variabilidade dos estímulos físicos pode trazer benefícios aos praticantes, como 

benefícios físicos e da performance, proporcionando também bem-estar psicológico, pois a 

variabilidade dos treinos evita a monotonia (LIMA; CHAGAS, 2008). 

A musculação possui particularidades que estão sempre vinculadas aos princípios 

do treinamento desportivo. Os princípios do treino são aplicados de maneira qualificada e, e 

respeitando a individualidade biológica, sobrecarga e a especificidade dos movimentos 

(CHIESA, 2004).  

Os praticantes de Taekwondo, tem diferentes objetivos, como mudança na 

composição corporal, aumento de força, melhora no desempenho músculos articulares, 

aperfeiçoamento motor e eficiência mecânica, assim a musculação como complemento aos 

treinos torna-se uma opção para a melhora das capacidades físicas (CORTES et al., 2002). 

No Taekwondo a flexibilidade é extremamente necessária para que o atleta 

melhore a qualidade dos movimentos, realizando com grande amplitude e reduzindo os riscos 

de lesões (FERREIRA et al., 2008). 

Flexibilidade é definida como máxima amplitude articular adquirida de uma 

determinada articulação, objetivando a melhoria das atividades esportivas de rendimento, para 

executar as diversas tarefas necessárias para o esporte praticado (SATOR, 2008). A 

flexibilidade é um dos componentes físicos mais importantes para a performance de qualquer 

atividade praticada, seja de alto rendimento ou atividades diárias como subir escadas ou 

tarefas domésticas, pois um músculo encurtado não corresponde ao rendimento esperado além 

de provocar desconforto e dores musculoesqueléticas (SATOR, 2008). 

Os atletas de Taekwondo necessitam de ter um alongamento que proporcione uma 

maior mobilidade dos membros inferiores, como o intuito de executar as mais diversas 

técnicas de ataque e defesa durante o treinamento técnico tático e combate (RAMOS et al., 

2007).  

Nesse sentido, ressalta-se que: 
 

No Taekwondo consideramos o peso do praticante como sendo a massa (M) e o 

movimento do corpo, pé ou punho como sendo a aceleração (A). Assim o peso e a 

velocidade dos movimentos estão intimamente relacionados no ataque, defesa, o 

potencial de destruição do Taekwondo (BANG, 2008). 

 

Atletas costumam procurar o treinamento de força para a melhora da performance 

uma vez que, com a musculatura mas alongada ocorre um aumento da potência para a 

execução dos golpes. Isso ocorre porque há um predomínio de fibras do tipo I, ocasionando 

uma maior potência muscular em um curto espaço de tempo, gerando uma grande quantidade 

de torque muscular, em comparação a indivíduos que possuem fibras do tipo II (RAMOS et 

al., 2007). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
Esta pesquisa é de caráter experimental/campo. Para as coleta de dados foram 

entrevistados 26 atletas de alto rendimento da modalidade olímpica Taekwondo nas cidades 

de Campinas e Sumaré, ambas no interior de São Paulo.  

Os dados foram obtidos através de um questionário pré-elaborado pelo próprio 

pesquisador, contendo: dados pessoais (nome, idade, telefone, etc), tempo de prática, tipo de 

competição que atua, grupo muscular dos treinos de força, índices de lesões, flexibilidade, 

potência e velocidade. 

Para a coleta de dados, inicialmente foi realizado o contato com os atletas onde foi 

desenvolvido o estudo, para esclarecimento e obtenção da autorização. Na etapa seguinte, 
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foram coletados as assinaturas do termo de consentimento para a realização da pesquisa de 

todos os participantes.  

 

4 Resultados e Discussão 

Os questionários foram aplicados em 26 atletas (média de idade: 24 anos) nas 

cidades de Campinas e Sumaré. O questionário foi composto de 5 perguntas, referentes ao 

treinamento de força e suas influências nas lesões, flexibilidade, força e velocidade.   

Os resultados apresentados mostram que com relação ao grupo muscular treinado, 

9 (nove) atletas treinam todos os membros, 1 (um) atleta treinam tronco e membros 

superiores, 2 (dois) atletas treinam somente os membros inferiores e 06 (seis) atletas treinam 

tronco e membros inferiores. Como mostra o gráfico 1. 
 

Gráfico 1: Grupo muscular praticado no treinamento de força. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Os atletas relataram que realizam o treino de musculação na busca de benefícios 

como: redução de lesões, fortalecimento e potência muscular, aumento da resistência física, 

melhor disposição das fibras muscular e melhora na capacidade de recuperação muscular. 

Referente á pergunta 02 sobre as alterações nos índices de lesões após o início do 

treinamento de força, observamos que 13 (treze) atletas tiveram uma redução no índice de 

lesões decorrentes do treinamento e competições, 04 (quatro) não tiveram alterações e apenas 

01 (um) atleta teve aumento de lesões. Como mostra o gráfico 2.  
 

Gráfico 2: Alteração nos índices de lesões após início do treinamento de força. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Um estudo realizado por Oliveira e Silva (2009) sobre lesões no Taekwondo, 

apresentou que a contusão é a lesão mais frequente seguida da distensão e do entorse. Os 

autores salientam que os membros inferiores são os mais afetados com lesões nos pés e dedos, 

seguido das lesões na cabeça. 

Com relação ás alterações nos níveis de flexibilidade, observamos que 08 (oito) 

atletas não tiveram alteração, 05 (cinco) obtiveram um aumento e 05 (cinco) uma redução. 

Como mostra o gráfico 3. 
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Gráfico 3: Percepção das alterações nos níveis de flexibilidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Sobre as alterações nos níveis de potência/força, observamos que 04 atletas não 

tiveram alteração da potência (força) dos golpes aplicados, 14 atletas tiveram aumento e 

nenhum registrou redução. Como mostra o gráfico 4. 
 

Gráfico 4: Percepção das alterações nos níveis de potência/força. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

A percepção sobre as alterações na velocidade de execução dos movimentos, 

identificou que 06 (seis) atletas não observaram alterações, 10 (dez) atletas observaram 

aumento e 02 (dois) perceberam redução em sua velocidade. Como mostra o gráfico 5.  
 

Gráfico 5: Percepção nas alterações de velocidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

E comum que os atletas e praticantes de Taekwondo relatem algum tipo de lesão 

em decorrência do treinamento, o mais comum são as lesões dos membros inferiores, isso 

ocorre devido ao tipo de estresse sofrido e decorrência a dinâmica do esporte. Assim os atletas 

procuram as salas de musculação, para que possam reduzir os números de lesões e melhorar 

seus resultados nas competições (TAMBORINDEGUY et al., 2011). 

Segundo Onofre e Navarro (2008) o índice de lesões dos atletas de Taekwondo é 

devido ao estresse sofrido durante os movimentos de ataque e defesa, portanto o treinamento 

muscular de forma sistemática pode proporcionar benefícios como a redução no números de 

lesões, uma vez que no treinamento de força ocorre o fortalecimento dos músculos de modo 

muito satisfatório.  
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Além da diminuição do nível de lesões, os atletas desenvolvem suas capacidades 

físicas devido ao treinamento de musculação e com isso eles obtém uma melhora durante os 

treinamentos e competições (TAMBORINDEGUY et al., 2011). 

A adaptações neuromusculares ocasionadas pelo treinamento de musculação não 

trazem significativa alteração no nível de flexibilidade dos atletas de Taekwondo conforme o 

estudo realizado, pois segundo Cortes et al. (2002) o comprometimento da flexibilidade está 

ligado a idade e a uma vida sedentária, o treino resistido com pesos promovem estímulos que 

mantem o nível de flexibilidade atual do praticante podendo até mesmo aumentá-lo, porém 

deve-se ser cauteloso ao realizar treinamento, para que não ocorra o estiramento muscular, 

além disso o treinamento de força deve ser realizado em conjunto com trabalhos de 

flexibilidade. 

Sabendo que o treino de musculação pode promover alterações na disposição do 

tipo de fibras musculares de seus praticantes, vemos que os atletas de Taekwondo do presente 

estudo realizavam treinamento resistido com pesos em complemento ao seu treinamento 

técnico tático. Assim os atletas obtiveram um aumento de potência e velocidade na execução 

de ataques e defesas durante os combates, podemos dizer que isso devido a alterações na 

disposição de tipos de fibras e o recrutamento de unidades motoras envolvidas na execução do 

movimento. É e importante ressaltar que um grande volume muscular não é interessante a 

esses praticantes, para isso é preciso que os treinos de musculação priorizem o 

desenvolvimento de força máxima em detrimento da força hipertrófica (CORTES et al., 

2002). 

A dinâmica do Taekwondo faz com que o esporte tenha predominância de 

metabolismo alático com utilização das fibras muscular do tipo II, sendo o mesmo tipo de 

fibra recrutada em esportes como: levantamento de peso e velocistas. Pois são modalidades 

que necessitam de movimentos rápidos (explosivos). Deste modo o treinamento dos atletas 

deve priorizar o desenvolvimento desse tipo de fibra muscular (ONOFRE & NAVARRO, 

2008). 

 

5 Considerações Finais 

Concluímos através deste estudo que o treinamento de força para atletas de 

Taekwondo é de extrema importância na redução de lesões, aumento de flexibilidade, 

velocidade e potência muscular.  

As lutas exigem dos seus atletas um intensivo controle do peso corporal, uma vez 

que as categorias são definidas pelo peso dos atletas, e o ganho de volume muscular de modo 

exagerado pode atrapalhar na performance do lutador.  

O treinamento de força pode ser utilizado como um importante instrumento para 

potencializar a performance de cada atleta. 

Salientamos o acompanhamento de um profissional de educação física, para o 

planejamento de um treino adequado as necessidades de cada atleta.  
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