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Associados:

Muitos colegas não se sentem encorajados para rem~
terem seus trabalhos, pois não acreditam que tenham valor para se-
rem publicados. Esta atitude não é compatIvel com as caracterIsti-
cas profissionais de nossa formação, que prima pela manutenção da
saúde fIsica e mental, que luta nas competições pela vitória e ao
ser derrotado busca reforçar seus pontos fracos para voltar nova-
mente a batalha.

Aqueles que experimentarem o prazer de um bom jogo
sabem como é importante lutar pela vitória, mesmo que o adversário
seja aparentemente mais forte.

Esta Revista é um "bom jogo". Coloque a sua equipe
em campo, o seu trabalho, demonstre a sua "garra", a força de sua
capacidade intelectual, e prove no campo adversário, as letras, que
o poder de conjunto de seus ideais se manifesta vitoriosamente pe-
la satisfação de participar.

Não deixe que os 15 minutos de tolerância se esgo-
tem, entre em campo, pois o seu trabalho merecerá a critica desta
pequena torcida que espera, por você, os aplausos e as vaias, re-
fletirão exatamente o seu desempenho, portanto não perca a tranqu!
lidade de um bom desportista e quando o jogo estiver concluIdo ex-
clame com satisfação: "Valeu pela luta, afinal foi um bom jogo!"

o Presidente
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ORGANIZAÇAO DE ESQUEMAS DE AULAS EM EDUCAÇAO PSICOMOTORA CONSIDERANDO SEUS
REAIS OBJETIVOS

Prof. Airton Negrine

1. Introdução

O presente artigo tem por finalidade focalizar as reais finalidades da E
ducação Flsica nos primeiros anos escolares como clsciplina obrigatória, cons-
tante dos currlculos de ensino.

Pretende-se, tambem, alinhar alguns parâmetros básicos que no nosso en-
tender, possam favorecer o professor que atua nas primeiras series escolares,
na organização, no planejamento e na execução de sua tarefa docente.

Ao destacar a Educação Flsica como uma disciplina curricular obrigatória,
e necessário, considerar alguns aspectos relevantes do desenvolvimento psicoffiQ
tor para que possamos enquadrã-la na dimensão exata.

Sabe-se que a comunicação entre EU-OUTRO, desde a forma mais simples a
mais complexa, se realiza sempre sobre três planos: o TÔNICO, o GESTUAL '"o VER
BAL. Estes três aspectos da comunicação, na história do desenvolvime ItO,se in~
talam sucessivamente e, se apoiam sobre os precedentes, que se mantem sempre,
e o que afirmam MAIGRE e DESTROOPER (1976). Portanto, estudos tem mostrado que
existe toda uma semântica de linguagem tônico-gestual na criança, principalme~
te, nos primeiros anos de vida.

Toda esta significação da linguagem corporal tem sido posta em evidência
por pesquisadores, para traduzir a significação de atitudes e gestos no adulto.
Entretanto, a linguagem tônico-gestual está em estreita relação com a persona-
lidade do indivlduo.

Nas considerações psicobiológicas de WALLON (1948), encontramos o movi-

mento como o centro do desenvolvimento psicológico da criança. O autor põe em
evidência que, antes de se utilizar a linguagem verbal para ser compreendida,a
criança faz uso em princlpio de gestos, isto ê, movimentos em conexão com suas
necessidades e situações surgidas de sua relação com o meio.

Convem destacar, que nesta evolução entre EU e o MEIO-EXTERIOR, o tônus
muscular desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pSicobiológico da
criança, desde a manutenção do equiztbrio ate ao domlnio pleno do próprio cor-
po.
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Portanto, pode-se afirmar que a movimentação da criança nas ações de pre~
sionar, agarrar, engatinhar, caminhar, correr, pular, etc., desenvolvem, pro-
porcionalmente, o tônus muscular, aspecto altamente relevante no desenvolvimen
to psicomotor da criança.
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I 2. A Educação F{sica e suas finaZidades nos primeiros anos escoZares

Existe falta de conhecimento cientlfico entre os professores que atuam
nas primeiras séries do primeiro grau, sobre as verdadeiras finalidades da Edu
caçio Flsica, principalmente, na fase de adaptaçio da criança ã escola.

Geralmente, a Educaçio Flsica nos primeiros anos escolares é vista como
uma atividade recreativa, que serve para fazer com que as crianças brinquem u-
mas com as outras e, nesse momento, os profess2res descansem de seus afazeres
didâtico-pedagógicos.

Muitos estudos têm mostrado que existe estreita relação entre a capacid~
de de aprendizagem escolar da criança e suas possibilidades de desempenho neu-
romuscular. Este desenvolvimento neuromuscular se adquire por meio de experiê~
cia em atividades fisicas, que provem de um programa de Educação Flsica bem es
truturado.

Podemos afirmar que o principal objetivo da Educação Flsica nos primei-
ros anos escolares, é antes de mais nada, fazer com que a criança DOMINE SEU
PRÓPRIO CORPO e ao mesmo tempo adquira uma INIBtçAO VOLUNTARIA (freio inibitó-
rio). Para que isto ocorra, destaca-se como valências flsicas fundamentais as~
r.emtrabalhadas: o equillbrio (estãtico e dinâmico), a flexibilidade e a des-
contraçio ou relaxamento.

O adestramento dessas habilidades nos parece ser o ponto importante para
qualquer outra aprendizagem motora posterior.

Pode-se dizer que a tipologia da criança determina seu comportamento,
pois para PICQ e VAYER (1968): 19) a criança flãcida é, geralmente, indiferen-
te; 29) a criança inãbil, por não ter facilidade, irrita-se fac:lmente; 39} a
criança insegura para equilibrar-se apresenta certo temor; 49) a criança ãgil,
por dominio do corpo, adapta-se mais facilmente as influências do meio.

VAYER (1973) salienta que a criança débil estã caracterizada por desequ~
llbrio do desenvolvimento psicomotor e a criança ansiosa e lenta tem alteração
da percepçio e do controle do próprio corpo.

As correlações entre motricidade e psiquismo permanecem evidentes tanto
em crianças, como em adolescentes e adultos. Por isso não se pode jamais sepa-
rar a educaçio chamada intelectual, da educaçio chamada flsica, e essa separc.-
çao explica em parte o fracasso do ensino de primeiro grau.

Hã alguns professores que ainda continuam a pensar que ê preferlvel fi-
car mais horas com as crianças em uma sala de aula tentando-lhes ensinar mate-
mãtica ou outra disciplina do que ministrar-lhes uma sessão de Educação Flsica.

Queremos deixar claro que nio basta simplesmente levar as crianças para
o pãtio da escola para brincarem; é necessãrio que se desenvolva um programa
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com finalidades bem definidas para que as atividades f'[sicas se tornem eficie~
tes, auxiliando o desenvolvimento da criança. Podemos, isto sim, desenvolver as
atividades programadas de uma forma recreativa, objetivando maior motivação.

Podemos afirmar que a criança não tem somente a necessidade de movimento
flsico e exerclcio porque seu desenvolvimento mental estã ligado ã atividade m~
tora, como também de fazer a descoberta do seu meio ambiente e de conhecer suas
reais capacidades.

Sabe-se que a motricidade insuficiente prejudica consideravelmente as po~
sibilidades de progresso e de expressão da criança, que apresenta uma evidente
ausência de coordenação nas suas deslocações sobre o terreno, quer dizer, uma
impossibilidade de controlar mudanças bruscas de direção, uma dificuldade de
manter seu equillbrio para encadear um outro gesto e falta de apoio sólido no
solo. Tudo isso contribui diretamente para seu desenvolvimento normal",

Portanto, uma Educação Flsica bem orientada, progressiva e sistemãtica ,
tem unicamente a finalidade de auxiliar o desenvolvimento fisico e mental da
criança e, ao mesmo tempo, lhe oferecer pré-requisitos para seu desenvolvimen-
to intelectual.

Os professores dessas séries precisam conscientizar-se de que e tão im-
portante e fundamental ministrar três sessões semanais de Educação Fisica, de
50 minutos, como ensinar a Matemãtica, Ciências, Português, etc., porque a edu
cação corporal ê bãsica para o bom e saudãvel desenvolvimento da criança.
3. A Educação P{sica e Educação Psicomotora

O termo "Educação Peicomo tora" atualmente tomou conta das cllnicas es-
pecializadas em readaptação fisica e de psicopedagogia terapêutica e, com ume~
foque de modernismo. Na nossa opinião, não existem reais diferenças entre a e-
ducação fisica e a educação psicomotora. O que devemos observar, e que o con-
ceito que temos de educação fisica, principalmente, nos primeiros anos escola-
res, não e aquele que procura robotizar a criança, fazendo com que repita movi
mentos estereotipados, mas sim, aquele que propõe tarefas em que a criança ne-
cessita usar o ato de pensar para realizã-las, isto é, uma questão de metodolo
gia de equacionar o problema.

Acreditamos, entretanto, que a Educação Flsica, desempenha dois momentos
fundamentais na escola de primeiro grau. Primeiramente, nas primeiras quatro s~
ries iniciais, com a finalidade de desenvolver habilidades nas crianças como
pre-requisito para auxiliar outras aprendizagens e que podemos denominã-la de
"Educação psicolllotora" ou ate mesmo de "Educação corporal", sendo que seu obj~
tivo principal ê fazer com que a criança domine seu próprio corpo e, em segun-
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do lugar, a partir da quinta serie, com a finalidade de proporcionar a aprendi
zagem das crianças em um ou vãrios esportes e ao mesmo tempo criar o hâb í to da

'ginãstica como meio de conservação da saiide física e mental, e que tem por ob-
jetivo principal a permanência do indivlduo no esporte ou em atividades flsi-
cas por toda a sua vida.

t óbvio que existem casos de crianças com problemas de ordem flsica que
necessitam de um trabalho especializado ou ate mesmo de uma reeducação psicom~
tora, mas isto só se aplica a casos especiais e por professores especialistas,
em cllnicas especlficas. O que não pode ocorrer e que as cllnicas especializa-
das façam um trabalho de educação psicomotora que deveria ser feito na escola
atraves da Educação Flsica.

Não vai aqui neste artigo crltica alguma ãs cllnicas especializadas, que
estão a desempenhar o seu papel, mas sim ao preparo do professor de Educação Fi
sica, para desempenhar suas reais funções.
4. Organização de planos de aula de Educação Psicomotora

Tomando por base os aspectos bãsicos da educação psicomotriz na infância,
na faixa dos 6 aos 11 anos, apresentamos modelos de esquemas de aulas. Um pro-
grama de educação psicomotriz pode ser desenvolvido atraves dos seguintes es-
quemas: a) aulas na sala de aula; b) aulas ao ar livre.
4.1. Na sala de aula: uma sessão de educação psicomotriz na 3ala .de aula, deve
constar das seguintes atividades: l~ PARTE: a) exerclcios de preparação para o
grafismo e de combate as disgrafias ou; b) exerclcios de motricidade fina: de-
senhos, recortes, labirintos, etc., ou; c) exerclcios de organização especial
(noção de direita e esquerda). 2~ PARTE: a) atividades rltmicas ou; b) brinqu~
dos cantados ou; c) jogos sensoriais.

Observa-se que na divisão em duas partes, tem-se a finalidade de orien-
tar o professor que, ao organizar seu plano de trabalho, deve ter como objeti-
vos num primeiro momento, as atividades que adestram a motricidade fina, ã pr~
paraçao ao grafismo e a organização espacial, e, num segundo momento, aquelas
que tem o aspecto mais recreativo tão importantes para desenvolver o sentido ci
nestesico.
4.2. Ao ar livre: uma sessao ao ar livre não quer dizer que nao possa ser fei-
ta dentro de um salão ou ginãsio. Adotamos esta nomenclatura com a finalidade
de diferenciar do esquema anterior, portanto, nos referimos a aula clãssica de
Educação Flsica.

Dividimos a aula em quatro partes bãsicas. Queremos, portanto, deixarcl~
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ro, que esta divisão é feita no sentido de facilitar ao professor o planejame~
to da aula. Nesta programaçã) entendemos que todos os aspectos são de real im-
portância para o desenvolvimento da criança e para seu domlnio corporal.

O esquema da aula pode ser assim organizado: l? PARTE: atividades estimu
lantes e formativas: a) exerclcios de lataralidade e direção: com final idade de
movimentar todos os alunos ao mesmo tempo (aquecimento); b) exerclcios formatl
vos (braços, pernas, abdominais e dorso-lombares), exerclcios de flexibilidade
e de equillbrio. Estas atividades tem a finalidade do conhecimento e a tomada
de consciência do próprio corpo. Nota: Nesta parte da aula não deve faltar nu~
ca exerclcios abdominais e dorsais. 2? PARTE: atividades especlficas de coord~
nação: a) exerclcios de motricidade ampla; b) exerclcios de motricidade fina.

Aconselha-se que em cada aula seja dado, no mlnimo, um exerclcio de mo-
tricidade fina, por serem de preparação ã leitura e ã escrita, isto é, manipu-
lar objetos, como arremessar a algum alvo, como receber, etc., os materiais re
comendãveis, de preferência são: bolas, bastões, cordas, etc.

Os exerclcios de motricidade ampla referem-se ao ato de correr, saltar,
quadrupedar, etc., isto é, responder tarefas previamente determinadas que en-
volvam o ato de pensar, para poder realizar o que lhe é solicitado.

3~ PARTE: atividades recreativas: a) brinquedos cantados ou; b) danças
folclóricas ou; c) jogos pré-desportivos (3a. e 4a. séries) ou d) jogos recrea
tivos: ativos ou moderados. Nesta parte da aula o professor poderã optar por ~
ma destas atividades, que tem como objetivo o desenvolvimento da estruturação
espaço-temporal e do sentido cinestésico.

4? PARTE: atividades calmantes: a) exerclcios de descontração ou; b) e-
xerclcios respiratórios ou; c) atividades rltmicas calmantes ou; d) jogos sen-
soriais. Aconselha-se que em cada aula seja ministrado, no mlnimo, um exercl-
cio de descontração, pois melhoram o freio inibitório.
4.3. Desenvolvimento das aulas. O professor que tiver três aulas semanais pod~
rã dar 1 (uma) aula na sala de aula e duas aulas ao ar livre (prãticas), alte~
nadas. O que queremos deixar evidente é que as aulas na sala de aula na educa-
ção psicomotriz também são muito importantes.

Os esquemas apresentados são vãlidos para crianças de 6 a 11 anos de id~
de (la. a 4a. serie do primeiro grau). O que deve ocorrer é que o professor ao
preparar uma aula para crianças de 6 anos de idade, deve selecionar atividades
bem simples adaptadas ao nlvel de desenvolvimento das crianças.
4.4. Didãtica ~ aplicação dos exerclcios ~ educação psicomotora. O professor
de Educação Psicomotora, nos primeiros anos escolares deve ater-se aos seguin-
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tes aspectos: - usar uma linguagem adequada ãs crianças no momento de solici-
tar as tarefas; - dirigir a aula utilizando tecnicas variadas como: contestes;
formas de trabalho em pequenos grupos, individualizada, coletiva, etc.; formas
jogadas.

Pode-se dizer que mais importante e: - a qualidade do movimento do que
a quantidade; - a tentativa da criança em executar um movimento do que o resul
tado obtido; - a variedade curricular do que uma unidade constante.

Conclui-se, afirmando que uma lição de Educação Psicomotora torna-semais
rendosa quando se consegue uma nova habilidade por mlnima que seja, pois isto
representa uma vitória alcançada pela criança.

5. Conclusão

o imperativo que se impõe no momento atual e o preparo do professor de E-
ducação Flsica para desempenhar sua tarefa docente dentro das exigências que o
ensino nos impõe.

Concluindo, queremos tornar evidente que a educação psicmotora e uma ati
vidade que deve proporcionar ãs crianças o domlnio de seu próprio corpo e uma
inibição voluntãria e, ao mesmo tempo, que qualquer professor poderã desenvol-
ver um programa dentro de princlpios bãsicos. Isto, e claro, vai depender da
formação e do interesse de cada um, em busca de subsldios para melhorar o seu
trabalho.
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"COMPUTADOR: MEIO AUXILIAR OU NOVO PROCESSO DE ENSINO?"
profa. E-lizoheth Sodré D. Ferreira

1. Introdução
Os impactos sociais, que a Informãtica pode trazar para a sociedade, co-

mo o eventual desemprego e a Massificação do Ensino, ocasionado pelo uso do co-,-!!
putador, e o que pretendo, objeti vamente, colocar como tema a ser seri amente de
batido e esclarecido por nós, professores.

Para que este novo processo, a Informãtica, nao nos intimide, creio ser
indispensãvel tomarmos conhecimento de sua capacidade de atuação, atual e futu
ra, no Processo Educativo Nacional.

t preciso saber que a Informãtica consiste num processo de informação, que
se valendo de slmbolos convencionais, designa tudo o que constitui o objeto ou
o resultado de um sistema automãtico.

O Processo de Ensino Atual não estarã caminhando para um Sistema Automã-
tico de Informações e Cobranças de Resultados, de modo mecanizado e pouco con~
ciente? Permitindo-se que isto se torne uma real idade, as informações podem ser
dadas e seus resultados obtidos mecanicamente, por um "Computador de Ensino"
previamente programado, que realizarã com eficãcia e economia de tempo a tare-
fa de ensinar.

2. Dados obtidos - comentários

O xv CNI (ConseZho Nacional: de InformáticaJ, real izado em outubro de 1982
no Rio de Janeiro, apresentou como objetivo bãsico ~ implantação de uma Politl
ca Nacional de Informãtica, cujas ãreas de atuação seriam diretamente as dos
problemas bãsicos de interesse social, como um todo, ou seja Economia, Educa-
çao, Industria e Comercio, Administração Social e Polltica, etc.

Nesse congresso, foram abordados temas, tais como: "A Informãtica na Edu
cação", "O Computador e o Ensino (dando enfase a problemas especiais de ensino
de 19 e 29 grau)", "O Ensino por Computador - Um Desafio a Pedagogia", nLr ou
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tros assuntos, tambem relacionados com o Processo de Ensino Brasileiro.
Houve tambem o "II Seminário de Informática na Educação", patrocinado p~

10 MEC, CNPq e SEI, na Universidade Federal da Bahia, realizado em agosto do
mesmo ano. Teve como tema principal "O Impacto do Computador na Escola", deon-
de surgiram subsldios para a implantação, em carater experimental, de Centros-
-Pilotos, em escolas de 29 grau. Atraves destes centros, o computador facilit~
ria a aprendizagem auxiliando o professor e a escola no atendimento rãpido e e
ficiente do educando .

... E ainda mais, o "Corrputater Camp", trazido e sendo implantado no Bra
sil por Jakow Grajew, consiste num acampamento de ferias, onde entre verdes,
pãssaros, piscinas e quadras de esportes; pode-se tambem optar pelas ãreas de
computação. Areas estas tambem de lazer, proporcionando com o auxllio de mãqu~
na, previamente programada jogos e brincadeiras eletrônicas.

Após estes dados, podemos verificar que o Processo Educativo estã sendo
tambem envolvido pela mecanicação e pelo avanço da Polltica Jnformãtica, jã e-
xistente e atuante no Brasil.
3. Conclusão

Cientes destes eventos e suas reais conseqUências, qual seria nossa pos~
ção? Sugiro que nos mantenhamos informados sobre os avanços da tecnologia,pri.!:!
cipalmente, em nossa ãrea de trabalho: a Educação Flsica. sã assim nao seremos
surpreendidos, devido à nossa indiferença ao ignorarmos os fatos e ao nosso an
damento, muitas vezes retroativo em relação ao assunto, por posslveis "colega~
-robôs", ou seja, professores automatizados, mecanizados; ou ainda por micro-
computadores nas salas de aula e ate mesmo nas quadras de esporte, enunciando,
tal como se vê na televisão, atividades flsicas para serem executadas da manei
ra ordenada, sem o respeito às capacidades e habilidades individuais de quem
as executa, que pode estar correta ou não.

Concluindo, acredito que atraves de um trabalho humano, eficiente, prãt~
co e consciente, onde o educando .esteja sempre como centro deste esforço, e ai.!:!
da, adquirindo o conhecimento necessãrio para a utilização do computador como
meio auxiliar educativo", teremos na mãquina um excelente aliado, que como
instrumento e recurso didático pode apenas e unicamente nos beneficiar, facil~
tando com seus recursos, os quais podemos programar, nossa tarefa de educado-
res.

O computador, então, deve ser visto como um "Meio AuxiZiar do Processo E
ducaional ", e jamais como um processo em si mesmo. E cabe a nós, educadores,
submetê-lo aos fins da Educação e não encarã-lo como fator determinante da mes
ma.

I,
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As atividades naturais, como correr, saltar, quadrupedar, manipula~ etc.,
serão sempre basicas para o desenvolvimento motriz da criança.
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4 REVISTA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇAO, São Paulo, ed. Bandeirante. Ano 3, N9
34, 1982, p.12 ã 24.

5 DICIONÁRIO DE INFORMÃTICA-INGLÊS-PORTUGUÊS, Rio de Janeiro, SUCESU, 3a. ed.
1982.

AE6fD Ela precisa de ti.

Fortalece a tua associação,

autorizando o desconto em folha

NOTICIAS DA COMISSAO DE PESQUISA EM EDUCAÇAO FISICA E DESPORTOS
Em reunião realizada no dia 11/01/83, o INEP aprovou os seguintes proj~

tos de pesquisa em Educação Flsica e Desportos:
- "Clubes esportivos, recreativos e sociais como agentes do esporte pa-

ra todos - uma investigação em Santa Maria. RS. e propostas de novas perspecti-
vas". - Joaquim Martins Junior.

- "O espaço profissional ocupado pelo licenciado em Educação Flsica - Um
Estudo do Mercado de Trabalho". Hel.der Guerra de Reeende .

- "Influência da estruturação Espaço - Temporal na aquisição de uma des-
treza matara no volibol". José C{cero Moraes.

- "A contribuição do treinamento mental para o aumento do desempenho d
a1unos de 19 grau no arremesso de 1ance 1ivre no basquetebol". Benno Beaker J ur:

nior.

- "Analise das variâveis que interferem na pratica continuada das rl.!1
ças no volibol". Renato Siqueira Roche jont ,
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OS EFEITOS DOS EXERCIcIOS SOBRE O COMPRIMENTO DO VENTRE MUSCULAR
Prof. Dr. Francisco Camargo Netto

1. Introdução

A educação fisica atraves dos exerclcios, desportos, dança e recreação
pretende desenvolver aspectos educativos e ao mesmo tempo trabalhar as estrutu
ras corporais, orgânicas posturais, obtendo desta forma melhoria da saíide fisi
ca e mental.

Estas atividades porem, nem sempre sao aplic!das de forma adequada e em
condições ideais que atendam as necess idades e interesse dos que se submetem as
mesmas. Dois aspectos concorrem para este desajuste, o primeiro e a falta de
Uma avaliação diagnõstica onde se possa inferir elementos para a organização de
um programa; o segundo, e o restrito conhecimento de efeitos anãtomo-fisiolõgl
cos que incidem sobre o individuo no trabalho fisico.

Considerando estes dois aspectos e sua importância aos vãrios tipos de
programas na ãrea de Educação Fisica, compreende-se a necessidade deste traba-
lho baseada em estudos de Lapierre (1968).

Em vista do exposto pretende-se alertar para alguns tõpicos do programa
de desenvolvimento corporal, desencadeado pelas academias de ginãstica, em ra-
zão das mesmas serem as mais procuradas pela nossa população.

O trabalho realizado, em geral, pelas academias de ginãstica aborda de
forma indiscriminada exerclcios de efeitos gerais e localizados sem entretant~
diferenciã-los em intensidade e adequação àO tipo de clientela sedentãria ou
treinada, pois muitas vezes reunem em uma mesma sessão, pessoas com vãrias id~
des e com diferentes condições fisicas. Esta forma de agir proporciona um tra-
balho incompativel ãs necessidades dos interessados, podendo levar inclusive a
aquisição de problemas mais serios.

Outro fator importante e a inexistência de modificações esteticas, ape-
sar da participação constante em aulas de ginástica provavelmente, por não se-
rem observados três pontos bãsicos: a) controle nutricional; b) dosagem do tra
balho e c) qualidade do movimento.
A) O Controle Nutricional

r de suma importância em qualquer programa de Educação Fisica, pois sem
cuidado medico, não se pode modificar estruturas morfolõgicas, sem correr ori~
co de um dano ã saude do individuo. A "queima" pura e simples de calorias não
significa diminuição de peso, principalmente se não houver controle das quantl
dades ingeridas diariamente.

Percebe-se assim a importância da orientação medica e a organiação de um
, I
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programa nutricional paralelo as pessoas que pretendem submeter-se a um traba-
lho físico.
B. A Dosagem do Trabalho Fisico

Estã diretamente subordinada ao tempo de duração, ao ritmo de execuçao e
ao numero de repetições. Estes três fatores deterlinam a intensidade do exerci
cio, ou seja, o nivel de exigência orgânica e/ou muscular do individuo. Assim,
antes de aplicar um programa de Educação Fisica, cabe ao educador pensar em
dois pontos fundamentais; a avaliação diagnõstica dos alunos e a seleção dos e
xercicios.

1) Avaliação diagnõstica: dará ao professor uma visão de situação geral
e especificas daqueles que serão submetidos ao trabalho atraves de testes fisi
cos, medicos, biometricos e entrevista.

2) Seleção de exerci cios: compreende o estudo de cada exerclcio, no que
diz respeito aos efeitos sobre a musculatura, a velocidade de execução e o nu-
mero de repetições compativeis às condições levantadas no diagnõstir.o inicial
bem como sua aplicabilidade em cada aluno.

Considerando que os grupos musculares responsáveis pela manutenção do ar
cabouço esqueletico, possuem funções especificas com predominio de sustentação
e/ou de locomoção e que suas estruturas são constituidas de fibras de cronaxia
altas e baixas, que as definem, parece ser, de grande importância ao professor
um aprofundamento nos estudos da fisiologia muscular para que possa adequar os
exerclcios aos seus alunos.
C. A Qualidade do Movimento

Significa a realização do mesmo de acordo com a mecânica corporal, o ri.!
mo compativel d função que a sinergia muscular desempenha e o numero de repetl
çoes relacionado a resistência muscular que se pretende alcançar.

No presente estudo a qualidade do movimento deve ser entendido pelo esp~
ço a ser percorrido pela alavanca a ser ~ovimentada e o efeito produzido nos
musculos e tendões apõs uma seqUência habitual do trabalho.

2. Formas de Trabalho

Para efeito didático do que segue, o autor define as expressões "contr -
çao completa" e "estiramento completo", como "contração e estiramenLo d urnplI
tude completa", ou seja máxima durante o trabalho muscular. O aumento do om-
primento do ventre muscular decorre de uma retração da parte tendino ,a qual
poderã ocorrer de forma contrária em outra situação de trabalho, ond a r Lr -
ção serã do ventre muscular em beneficio dos tendões.

13
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Lapi erre (1968), apresenta as segui ntes formas de trabalho que i nfl uem no co-,!!
primento do ventre muscular (parte contrãtil) e tendões;

2.1. "Contração Completa! Estiramento Completo"
Ummiiscul o que trabalha habitualmente de forma alternada em contvaçiio oom.

pl.et:a e estiramento compl-eto, sofre ao longo de sua real i zação as segui ntes m~
dificações morfológicas e fisiológicas: - o comprimento total do musculo em r!
pouso não se altera; - o ventre muscular (parte contrãtil) tende alongar-se; -
os tendões tendem ao encurtamento; - a amplitude dos movimentos aumenta em con
seqUência do maior comprimento da parte contrãtil do miiscul o em relação aos ten
dões".

I ,
~ o,-I
I :H-'
I I

I I '.I
~----7f
J I

~----~
I J I
I

I I

mÚ~Culoti~
I, I

a. -a.c. : r1
o I

H -,

I
em repouso em contração c

------ amplitude do movimento
~ ventre muscul ar
/- tendão

2.2. "Contração Incompleta ~ Estiramento Completo"
- A contração i ncomp1eta provoca uma dimi nui ção do compr ' lento do ventre

muscular; - os tendões, ao contrãrio, se alongam em conseqUência do estiramen-
to compZeto; - o alongamento ê mais considerãvel do que a retração do ventre
muscular, portanto o comprimento total do musculo aumenta; - a amplitude dosn~
v tmentos torna-se menor em razão da reto ação da parte contrãti 1 do míiscul o".

29'
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2.3. "Contraçio Completa! Estiramento Incompleto
O musculo que habitualmente nio e estirado totalmente, nao trabalha sua

amplituóe mãxima e isto determina: - diminuiçio do comprimento do ventre musc~
lar; - os tendões nio se alongam; - o comprimento total do musculo diminui;
a amplitude dos movimentos torna-se menor em conseqUência da retraçio do ven-
tre muscular".

I I
'!-1i'---
I I
I ,

I
c.c.-e.~1

: I
I

I I
~i--71
I. I
I I

2.4. "Contração Incompleto! Estiramento Incompleto"
- O comprimento do ventre muscular diminui significativamente em funçio

do duplo processo da contração incompleta e do estiramento incompleto; - em ra
zio da regressio das fibras musculares os tendões se alongam, mas este alonga-
mento nio compensa inteiramente a retraçio da parte contrãtil; - o comprimento
total do musculo em repouso tende a diminuir; - a amplitude do movimento dimi-
nui significativamente; - o miisculo se transforma em umdotipo curtoemaciço".

, .
I I I I
I~LQ:i!J-rll
I I I I

I ~ I

I I
~-iK--~
I I
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Segundo Lapierre (1968) estas formas de trabalho não se aplicam apenas na
contração dinâmica (isotônica), mas também na contração estãtica (Isométrica).

O comprimento previamente estabelecido do musculo na contração estãtica
e mui to variãvel, podendo ir da posição de estiramento completo ate a contração

incompleta. Assim os resultados obtidos quanto ao comprimento do ventre musc~
lar, tendões e musculos total variarão proporcionalmente ao grau de encurtame~
to ou estiramento inicial.

Estes resultados estão apoiados na lei de BORELLI e WEBER FICK, bem como
em comprovação cllnicas emplricas.

A lei de BORELLI e WEBER FICK diz: "o comprimento das fibras musculares
é sensivelmente proporcional ao encurtamento que deve produzir sua contração.
Este encurtamento ê mais ou menos igual a metade do comprimento das fibras mus
culares".

3. Conclusão

I,

Em função do exposto deverã o profissional levar em corsideração todos
os aspectos 1evantados, quando da ap1icação dos exerel cios e pr+nc ipa1mente, ter
bem claro o efeito que deseja produzir na musculatura.

Para alcançar este objetivo, poderã estabelecer como norma de organiza-
çao os seguintes itens: parte do corpo ou musculos envolvidos: função que exer
ce norma lmente, necess idades, forma de trabalho, segundo Lapierre (1968).

Esta distribuição facilitarã, ao profissional, a classificação dos exer-
elcios em função tambem das deficiências musculares encontradas. Em vista de
um maior esclarecimento serão descritos dois exemplos a seguir.

Parte do Corpo: Membros Superiores (Braços)
Função: Apreensão e Equillbrio
Necessidades: Realizar Movimentos Rãpidos e de Grande Amplitude
Formas de Trabalho: Contração Completa e Estiramento Completo, e de Fo!:.

ma Rãpida e Dinâmica para Conservar a Amplitude de
Movimento.

No exemplo acima, poderia ser detalhado outros musculos, como biceps,trl
ceps, entretanto considera-se principalmente o Deltõide em suas três porções,
que e o principal responsãvel pelo movimento dos braços.

A forma de trabalho preconizada, por Lapierre (1968) provoca as seguin-
tes alterações: a) o musculo em repouso não se altera; b) a parte contrãtil se
alonga e c) os tendões encurtam-se.

Um segundo exemplo, tornarã estas informações mais claras, pois trata de
verificar o efeito do exerclcio sobre a musculatura de sustentação.
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Musculos: Abdominais (reto maior e transverso)
Função: Sustentação
Necessidade: Aumentar a tonicidade
Forma de Trabalho: Contração Incompleta e Estú'amen:(;o Incompleto, com

movimentos concêntricos lentos e trabalho estãtico.
Esta forma de trabalho produz as seguintes alterações nos miiscu los : a)

regressão da parte contrãtil; b) comprimento total diminui; c) amplitude dimi-
nui e d) o musculo se transforma em curto e maciço.

Em função des tes doi s exemplos podemos deduzi r que mui tas vezes o nosso
trabalho não atende o interesse do aluno, porque não oferecemos uma atividade
adquada as suas necessidades no que diz respeito a qualidade do movimento. As-
sim, não serã a quantidade de abdominais realizado numa mesma sessao que deter
minarã a força deste musculo.

Considerando que as academias de ginãsticas recebem na sua maioria pes-
soas sedentãrias, achamos importante que seja repensada a programação desenvol
vida, para que os efeitos desejados sejam alcançados. Isto não significa que
as outras formas de trabalho de ação mais generica não sejam ministradas, mas
sim, que cada aluno tenha suas atividades especlficas em dois ou mais exerci-
cios, em função de sua necessidade individual, bem como, uma distribuição ade-
quada da carga de trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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AS GRANDES FASES DO DESENVOLVIME~TO DA MOTRICIDADE
Profa. Jane Gonzalez

Pode-se distinguir dois grandes perlodos no desenvolvimento da motricida
de. O que corresponde à infância, caracterizado pelo estabelecimento da organi
zação psicomotora e que pode identificar ao perlodo de estruturação da imagem
do corpo e o perlodo da pré-adolescência e da adolescência que é caracterizado,
sobretudo nos rapazes, pelo aumento do fator muscular - que dão uma dimensão
mais intensa à agilidade motora.

A evolução da motricidade passa por vãrios nlveis de organização corres-
pondentes às grandes etapas de desenvolvimento psicomotor.
Primeiro N{vel (Etapa do "Corpo Submisso")

Os movimentos são dependentes da bagagem inata. O comportamento é intei-
ramente dominado pelas necessidades orgânicas. Nesta fase de "impulsividade mo
tora", segundo a expressão de WALLON, os gestos são explosivJs, não são orien-
tados e se parecem mais à crises motoras do que a movimentos coordenados.
Segundo N{vel (Etapa do "Corpo vivido")

Nesta fase a atividade do corpo traduz a expressao de uma necessidade fun
damental de movimento e de investigação. A criança vive seu corpo primeiro em
relação simbiótica com sua mae, uma vez que a maior parte de seu corpo de per-
cepção estã imaturo.

a) A atividade espontânea da criança se manifesta através de seus movi-
mentos e de suas gesticulações. Durante a primeira infância os movimentos se
realizam em toda a sua plenitude, pois ainda não são limitados pelas oposições
racionais. E a partir desta espontaneidade motora, manifestada nas atividades
de exploração, que a criança vai experimentar que, através do tateamento, ela
vai enriquecer sua bagagem prãxica.

Estas reações espontâneas não são pesadas. Os movimentos espontâneos, em
bora não pensados, dependem das experiências vividas anteriormente, po is se tr'a
ta de manifestação de uma verdadeira memória do corpo, carregadas de afetivida
de e orientada por ela.

b) A importância da experiência vivida da criança
Pela experiência vivida do movimento global, enquanto distingue seu "prQ

prio corpo" do mundo dos objetos e que se estabelece um primeiro esboço da im-ª.
gem de seu corpo, a criança parte para a descoberta do mundo exterior. E pela
prãtica pessoal, pela sua própria exploração, que a criança domina, ou melhor
compreende uma situação nova, e não pela referência à experiência do adulto.Se
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o adulto impõe ~ criança um espaço excessivamente restrito atravês de muitas
proibições, acarreta uma super tensão reacional, origem de bloqueios. Se, ao
contrãrio, não fixa limites ~ atividade da criança, esta não terã mais pontos
de referência, resultando dal a insegurança e atê a ansiedade.
Terceiro N{vel (Etapa do "Corpo Descoberto")

Durante a fase do "corpo vivido", a experiência emocional do corpo e do
espaço resulta na aquisição de vãrias praxias que permitem ~ criança "sentir
seu corpo como objeto total no mecanismo do relacionamento". Nesta fase, e po~
slvel renovar a maneira clãssica de estudar as percepções, evidenciando a in-
terdependência das modificações do próprio corpo e dos sistemas de referências
espaciais e temporais.

A interiorização não apenas permite assegurar uma localização precisa dos
esforços musculares, como e condição indispensãvel para se intervir voluntaria
mente na duração de cad~ uma das seqUências do movimento.

Ao longo da experiência vivida do corpo em movimento, a motricidade se a
perfeiçoa e disto resulta uma harmonia maior no seu desenvolvimento.

No final desta fase, o nlvel de comportamento motor bem como o nlvel in-
t~lectual pode ser caracterizado como "pre-operatório", isto porque estã "sub-
metido ~ percepção num espaço em parte representado, mas ainda centrado sobre
o próprio corpo, noção que jã se baseia numa atividade simbólica" (AJURIAQUER-
RA) .
Quarto N{vel (Etapa do "Corpo representado")

A criança, aos 5 ou 6 anos, pode representar mentalmente seu corpo com
todas as suas caracterlsticas de orientação. E a partir da" ela poderã contro
lar voluntariamente sua atitude sem colocar em jogo tensões inuteis, a partir
de um esquema pustural verdadeiro.

A imagem do corpo e representada nesta fase, por uma imagem visual ~qual
são associadas as informações Kinestesicas correspondentes fornecidas pela or-
ganização tônica. A associação dos dados visuais e dos dados Kinestesicos d
natureza tônica explica que, nesta fase, a criança tenha um controle de sua pos
tura a partir de uma certa intencional idade. WALLON expressa perfeitamente i -

to quando diz: "a evolução do esquema corpora 1 estã completa quando a imag 111 v i
sual do corpo e a imagem Kinestesica se redescobrem".

Pode-se notar que, para se ter condições de trabalhar a Educaçao P icmno
tora, devemos conhecer as fases de desenvolvimento da motricidade. s b ndo qu
o CORPO e e serã sempre o nosso ponto de partida.principal, pois ~ atrav~ do
"corpo vivido, descoberto e representado" que se terã um bom aprov it m nLo
desenvolvimento psicomotor.
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Importância da Educação Psicomotora na Educação da Criança
WALLON coloca sempre em evidência a importância do movimento no desenvol

vimento da criança. Diz que: "o movimento não interfere apenas no desenvolvi-
mento psicomotor da criança, mas na sua inteligência e no seu temperamento".

Na criança normal em situação escolar, as estruturas atuais impõem que a
Educação pelo Movimento deva ser feita no quadro da Educação Fisica.

Toda a Educação Flsica tradicional, influenciada por MAREV e DEMENV, e r~
sultante da herança cartesiana de animal mãquina. Em seus trabalhos, DEMENV
estuda o movimento humano como uma mãquina e retira dai, resultados para a Edu
caçao Fisica.

A concepção atual do Esporte, colocando em evidência a competição, diri-
ge-se no sentido da mecanização. Para muitos esportistas, o corpo tornou-se u-
ma mãquina para produzir resultados satisfatõrios.

O bem estar, o natural e a espontaneidade na expressao gestual supoe uma
reconciliação do ser com seu corpo quase sempre no nosso sistema de formação
muito intelectual e verbal. Esta reconciliação com o corpo impõe um trabalho
fundamental sem o qual a unidade motora e mental do comportamento é ilusõria.

Os conceitos tradicionais do Ensino estão muito centrados sobre a maté-
ria a ensinar do que sobre a pessoa a educar, desta forma, acarretam perturb~
çoes no desenvolvimento psicomotor.

A experiência e a tecnica do educador não deverã substitutir ã da crian-
ça, pois não podemos adquirir idéias, sentimentos, técnicas, a não ser que nos
a tenhamos vivido. No entanto, esta confiança no "vivido" não é suficiente pa-
ra assegurar o bom desempenho do desenvolvimento; as situações propostas a
criança não podem ser descobertas por acaso. O conhecimento do desenvolvimento
psicomotor e das diferentes etapas de estruturação do esquema corporal é o su-
porte conceptual indispensãvel para esclarecer a prãtica psicomotora.

Através da açao a criança constrõi seu mundo no ambiente que a rodeia. O
grau de satisfação dela serã medido, quando for considerada ou não parte deste
mundo circundante.

t importante considerar o processo de desenvolvimento integral da crian-
ça, os aspectos que constituem as bases do ser humano, e os instrumentos com
os quais se vale para um relacionamento sadio consigo mesmo, com os objetos e
com os outros.

A aprendizagem da criança se fundamenta na exploração e descoberta de si
mesma e do mundo exterior. E vivenciando situações, descobrindo-se, movimenta~
do seu corpo, deslocando-se, comparando-se com outras crianças, manipulando ob
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jetos, fazendo experiências, que a criança percebe e constroi conceitos, orga-
niza seu esquema corporal, 'stabelece relações de espaço e tempo, etc.

A Educação Psicomotord ê a Gnica forma de conduzir o ensino do encontro
às necessidades da criança, porque propicia as vivências de tarefas do seu de-
senvolvimento integral.

Deve-se confiar na criança e acreditar no seu potencial, dando-lhe condi
ções favorâveis para vencer as possTveis dificuldades que possam surgir na a-
prendizágem.
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A ASSOCIAÇAO DOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇAO FISICA E DESPORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL. OFERECE AOS SEUS ASSOCIADOS

Desconto em cursos, jornadas, encontros e congressos.
Revista de Educação FTsica e Desportos, que divulga trabalhos técnicos, peda-
gogicos e biológicos, enviada trimestralmente, sem qualquer ônus.
Desconto de 20% na Distribuidora de Livros Prodil, na compra de livros.
Desconto de 20% nas Lojas Cauduro, sob a responsabilidade da AEEFD-RS.
50% de desconto, no pri mei ro ano em que se associ ar, a todos os alunos de ESEF
Informação sobre cursos e eventos ligados ã Educação FTsica.
Professores Especialistas em diferentes âreas da Educação Flsica, para minis-
trar cursos no interior e outros estados.
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ESCOL! OSE EM "S"
Trabalho Bibliogrãfico elaborado pelas Acadêmicas da ESEFjUFRGS

Danila Luisa Volpato
Ledi Luiza Carminatti
Maria Cristina Rodrigues

1. Definição e História Natural da Eseoliose

Escoliose define curvatura anormal da coluna. Este probelma esquelêtico
e, primariamente uma afecção de crianças cuja coluna estã crescendo. Existem ~
numeras teorias sobre a etiologia da escoliose, mas os verdadeiros fatores cau
sais permanecem desconhecidos: assim, na atualidade, esta afecção não pode ser
evitada. O tratamento, essencialmente, consiste no reconhecimento precoce, cor
reção de curvaturas existentes e prevenção de ulterior evolução das mesmas.
1.1. Anatomia da Coluna Normal

A coluna normal ê composta de 33 vêrtebras, separadas por discos inter-
vertebrais justapostos que formam a coluna vertebral. Toda a coluna ê apoiada
sobre sacro em alinhamento vertical, forma quatro curvaturas fisiolõgicas. Es-
tas curvaturas são chamadas lordose cervical e lombar com a convexidade ante-
rior, cifose dorsal e sacral com a convexidade posterior.
2. Conceito Geral da Escoliose

As escolioses são desvios laterais da coluna acompanhadas geralmente de
rotações vertebrais.

Devemos diferenciar a atitude escoliõtica, escoliose funcional, da esco-
liose orgânica (com deformação óssea).

A atitude escoliõtica geralmente vem acompanhada de outros problemas de
pos tura como dorso redondo, abdomen relaxado e pês planos. As mai s e1evadas p0.l::.
centagens de atitudes escoliõticas são de uma sõ curvatura ou em C, dorso lom-
bar esquerda.

Toda a coluna apresenta uma curva de convexidade para a esquerda (as es-
colioses se denomina pela convexidade de sua ou suas curvas).

Quando se trata de escoliose em S, se tem certeza absoluta de qual ê a
curva primãria, se nomeia em primeiro lugar, do contrãrio se designam as cur-
vas compostas. As mais comuns são: a) dorsal direita; b) lombar esquerda.
2.1. Caracterlsticas da Escoliose em S

As caracterlsticas mais importantes que apresenta um indivlduo que pos-
sui uma atitude escoliõtica em S são: - a coluna em suas regiões lombar e dor-
sal aparecem com uma curvatura de convexidade oposta; - um dos ombros estãmais
elevado e ligeiramente projetado para frente em relação ao outro; - hã uma li-
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geira acentuação da cintura para um dos lados; - há uma proeminência na altura
da crista il1aca em um dos lados.

Digamos que a maior parte destas ligeiras deformações torãcicas sao devi
das ao processo de rotação vertebral que pouco se visualiza nas atitudes esco-
liôticas, sendo em maior evidência, nas escolioses verdadeiras ou orgânicas.

2.3. Evolução da Escoliose
Geralmente evolui desde o seu aparecimento ate o fim do crescimento doin

divlduo. Tende a se compensar: o equil1brio geral do tronco se estabelec~ pas-
sando a vertical baixada da setima cervical pelo sulco intergluteo.

Apôs uma pausa na idade adulta, recomeça a evoluir. As curvaturas se a-
centuam e se comprimem.

Pode-se distinguir 3 graus de evolução:
19 grau: atitude esco1iõtica ou f1exlvel; nao há deformagão ossea; a cur

vatura se corrige na f1exão do tronco para frente;
29 grau: acompanha a rotação das vertebras e das curvaturas de compens~

ção; aspecto mais ou menos rlgido;
39 grau: fixa com grande rotação. Pode ser denominada de cifose-esco-

liose devido a uma gibosidade costal importante que ela ocasiona.
Tomando em consideração as tendências evolutivas da escoliose e imprevi-

sIve l a evolução durante o per-íodo de crescimento, assim como o seu perf odo te!
minal. Algumas se estabilizam com m1nimas conseq~ências, enquanto outras terml
narão em uma fase de enormes deformações colocando em perigo o aparelho respi-
ratõrio e o coração.

Mesmo na idade adulta, uma escoliose que aparece definitivamente estab -
lizada, pode se agravar subitamente como conseq~ência de enfermidade e esLd(n.
2.4. Atitude Escoliõtica

A atitude esco1iõtica em S parece relacionada a um processo d Lr,III',I I

çao da pe 1ve, para a esquerda por exemplo, com apoi o predomi nante oln'l' o (ll

direito. Este modo de equi lIbr io e muito raro porem pode ser provoc do 1"11 1111111

atitude escoliõtica adquirida com a atitude escolar habitual rel (1011 di! 111111 1\

maneira de escrever.
Certos desvios laterais estáticos têm origem patolõgic XlIII VI I III(JI 111.

As principais são: - atitude escoliõtica devido ao pe chato, (JI nu v 11 nun 1111 t',

curvatum unilateral; - atitutde escoliõtica devido ã fratur

lesão do joelho; - atitude escoliõtica total hemiplegic ;
d, 11111 1"'111\ 011

1111111111 I 11111111 -

ca po liome lit ica , Estas duas ultimas aparecem quando 1(11'(1 1111 pll 11111II 11110

se faz sobre os discos raquidianos, mas unicamenLe ,oln'o 11 111111111111 IlIltl 1111',
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2.5. Atitude escoliõtica Hiperlassa

Caracterlsticas: coincide com a hiperlassitude geral, facilmente observa
da a nlvel das articulações dos membros ou que pareceu indicar que ela estã re
lacionada a uma hiperlassitude geral dos ligamentos intervertebrais.

Origem: aparecem nas meninas após um surto de crescimento eco-existe fr~
qUentemente com uma cifose longa ou de lordose de grande arco.

A atitude escoliõtica e total e geralmente acompanhada de desvio lateral
para a esquerda.

ConseqUencias: a hiperlassitude nao e senao um dos elementos que favore-
cem o aparecimento de desvio e lhe dão seu aspecto particular (curvatura longa
e ampla), mas a causa essencial permanece como sendo a anomalia da forma de
equi lIbr í o .

2.6. Atitude Escoliõtica em Baioneta
Origem: parece que são devidas a uma compensaçao tend~~do a levar direta

mente o centro da parte alta do tronco para a sua posição de equillbrio, que e
a unica parte da coluna deformada, pois, a pelve e a parte 1nferior da referi-
da coll na são normais.

Esta atitude desaparece geralmente atraves de. uma educação postural sime

I I
I

trica.
Caracterlsticas: constitulda por uma dupla angulação localizada de pref~

rencia entre a 109 e a 129 ou 139 lombar.
Tem-se a impressão de que a coluna estã cons t itui da por t res troncos: dois

grandes troncos mais ou menos verticais unidos por um pequeno tronco obllquo.
Estas atitudes escoliõticas são muito flexlveis e se encontram nas crian

ças lassas: elas desaparecem na posição de decubito e na flexão
Escolioses "verdadeiras" ou Essenciais.
As caracterlsticas que as distinguem da atitude escoliõtica sao: - a ro

tação (gibosidade aparecendo ou se acentuando em flexão); - a irredutibilidade
pelo movimento voluntãrio ou passivo; - alteração estrutural dos corpos verte-
brais; - evolutividade.
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2.7. Escol ioses Dorsolombares
Origem: denominadas juvenis porque aparecem no perlodo de latencia,ou se

ja, no perlodo de crescimento (da segunda infância ã adolescência). E mais fre
qUente nas meninas.

Caracterlsticas: a gibosidade e longa e sem angulação. Existem duas cur-
vaturas de compensação, lombar e dorso cervical frequentemente com gibolisade
dorsal alta apreciãvel. A evolução geralmente e moderada, salvo em certas for-
mas iniciais na juventude.



Antes desta idade, pode-se assinalar duas formas clIn+cas particulares:-
a escoliose de lactente, dita escoliose evolutiva, que apresenta um raio mui-
to grande e pouca rotação; - a escoliose dita infantil, que aparece antes dos
3 ou 4 anos e que e quase sempre dorsal ou dorso lombar.
2.8. Escoliose Essencial dos adolescentes

Caracterlsticas: dupla inflexão em S tendo a curva dorsal esquerda. Am-
bas são evolutivas.

Acompanhada de uma torção inversa, isto e, com rotação da face anterior
das vér tebras para o' 1ado da convexi dade da curva.

ConseqUências: a nlvel dorsal, esta rotação acarreta um deslocamento das
costelas que formam uma gibosidade posterior do lado da convexidade escolióti-
ca. O tórax adqui re forma de e1ipse. Observa- se um desnl ve1 dos ombros e uma s~
liência anormal da escãpula mais elevada.

Causas fisiológicas: - distrofia que atinge o adolescente na puberdade ou
pre-puberdade e que se parece com raquitismo; - anomalia da tonicidade entre os
musculos espinhais direito e esquerdo; - alteração dos discos intervertebrais;
- lassitude anormal dos ligamentos e atrofia muscular geral; - alterações patQ
lógicas primitivas do sistema ósseo; - influências geneticas que explica a po~
slve1 hereditariedade.
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3. Causas Mecânicas

Mã atitude escolar.
3.1. Esco1iose Raqultica

Origem: origina-se de uma esco1iose flexlve1 em C evoluindo rapidamente
em duas curvaturas, uma dorso cervica1 e uma sacro lombar.

Causas: o raquitismo não sô afeta todo o esqueleto, mas também os peque-
nos, que acompanham as perturbações digestivas e as doenças infecciosas. Origi
na-se tambem de atitudes esco1iôticas como carregar a criança nos braços.

Caracterlsticas: o aspecto de uma esco1iose raqultica serã: - uma curva-
tura de grande arco, dorso lombar; - duas curvaturas de pequeno arco, dorso c r
vica1 e sacro lombar; - gibosidade costa1 acentuada.

A esco1iose raqultica progride ã medida que se faz o desenvolvimento do
ossos ate o fim do crescimento.
3.2. Esco1iose Equilibrada

Caracterlsticas: o oc ipi ta l estã diretamente acima da pelve e cclune s
tã equilibrada, isto e, nivelada pelo fio de prumo.
3.3. Esco1iose Desequilibrada

Caracterlsticas: nivelando-se o fio de prumo da base do ocipiLa1 o s-
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cro, verifica-se que este cai vãrios centlmetros ã direita ou ã esquerda da li-
nha mediana. Este tipo de escoliose tende a evoluir mais, e são de tratam~nto
mai s difl cil .
4. Reconhecimento e diagnóstico

Sendo os sintomas na escoliose inicial mlnimos ou mesmo ausentes e com-
preenslvel que a descoberta não seja feita ate que a escoliose deformante jã
esteja presente.

Sintomas: existem três efeitos residuais significativos da escoliose que
justificam o tratamento: 1) mã aparência; 2) dor; 3) sintomas cardiopulmonare~

O aspecto anormal, devido a presença de escoliose, ê a razao comum para
a procura de avaliação medica, pelos pais de uma criança. Em ultima anãlise, o
aspecto desagradãvel de deformidade causada pela escoliose e da maior preocupa
ção para o paciente. Dor atribulvel ã escoliose não e prevalente ou severa de
inlcio; ocorre na maioria dos casos, na região baixa das costas quando a esco-
liose ê acentuada. A cifose dorsal associada, pode causar dor nas porções su-
periores das costas, como a lordose lombar excessiva pode causar dor na porção
inferior, mas, por outro lado, a dor e rara. A aparência anti-estêtica da pos-
tura e o sintoma mais comum observado em escolioses em menos de 509 e sao, em
especial, mais passlveis de ocorrer quando a escoliose estã nas regiões torãci
cas ou tõracolombares.

A escoliose precoce serã descoberta pelo exame adequado da criança, de
pe, e observada por trãs com as costas fletidas e os quadris dobrados em angu-
10 de 909. Radiografias adequadas determinarão o grau de curvatura, seu local
e sua extensão. As radiografias indicarão o crescimento potencial remanescente
e,portanto, a evolução potencial da escoliose. A descoberta precoce da curvat~
ra ml.nima lateral, antes que ocorra rotação significativa, resultarã na preven
ção de anormalidade importante, menos dor, e prevenção de complicação cardio-
pulmonar.
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5. Tratamento

Na escoliose mlnima, o objetivo do tratamento e conseguir que a criança
chegue ã maturidade com a coluna ereta, equilibrada e estãvel. Em casos mais a
vançados da escoliose, os objetivos do tratamento sao a correção da curvatura
lateral e da deformidade rotatõria, ao maior grau posslvel, e a manutenção da
correção consegui da pelo restante do tempo de crescimento da coluna.

O tratamento para prevenção, ou para correção da escoliose, e cirurgico,
ou não cirurgico. Esta terminologia ê preferlvel a conservadora mais cirurgica



uma vez que o tratamento cirurgico precoce, de algumas formas de escoliose po-
deria ser considerado como conservador.

Isto e explicado na escoliose moderada precoce, que poderia exigir qua-
tro a oito anos de uso de colete ou na escoliose onde o uso de colete iria sim
plesmente conter uma curvatura que e moderada, mas inaceitável.
5.1. Os Exerclcios no tratamento da Escoliose-----

O uso de exerclcios foi proposto há muito tempo no tratamento da escoliQ
se. Muitos exerclcios, incluindo os exerclcios ativos, passivos, simetricos e
manipulativos, foram propostos. Atualmente e aceito universalmente que, somen-
te o exerclcio não evitarã a progressão de uma coluna escoliõtica, nem o exer-
clcio isolado corrigirá qualquer escoliose existente.

Os exerclcios têm o seu valor porque: melhoram a postura, aumentam a fle
xibilidade e melhoram o tono geral, tanto muscular quanto ligamentoso. O exer-
clcio tambem tem seu valor psicolõgico porque aumenta o sentimento de bem es-
tar e de auto estima da pessoa.

Quanto aos exerclcios realizados durante o uso de aparelhos externos,prQ
varam tambem ter valor.

Aparelhos Externos
Aparelhos externos propostos para o tratamento da escoliose sao nemero-

sos, e muitos têm valor terapêutico. Estes aparelhos incluem várias formas de
tração, aparelhos de gesso, coletes, e combinações diversas de todos eles. Os
aparelhos externos são designados ou para corrigir curvaturas, ou para manter
a correção consegui da por outros meios.

Aparelhos externos obtêm seu efeito na escoliose, pela aplicação de for-
ças corretivas baseadas nos ~rinclpios de Hauter-Volkmaun e Wolff, relaciona-
dos com a coluna em crescimento. Geralmente, pressão e exercida contra o lado
convexo da curvatura, com outra pressão aplicada contra uma porção fixa do es-
queleto, como a pelve e o gradeado costal. A pressão e tambem aplicada contra
o aspecto convexo da rotação costal, numa tentativa de pressionar a colun
e assim diminuir a curvatura.

Os aparelhos de correção externa podem ser divididos em passivos e cin-·
ticos, em sua ação. Os aparelhos passivos se baseiam no princlpio de pr s o
plicada constantemente, sem esforço do paciente. A correção cinetica envolvo n
participação ativa do paciente. A forma passiva de correção e usada n ondu
ta do tratamento não significativo na correção prê-c í riirq í ce e na 111 nlJlf'r1(,I\O

pós operatória da correção da escoliose. Os aparelhos de correção pnr,I,IVtl 111

cluem colete e aparelhos de gesso e os de correção passiva, o (O]I'!.(H, dI'

Mi lwaukee.
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5.1.1. Reeducação das Atitudes Escoliôticas
Relaxamento: estes exerclcios são necessários para: - fazer desaparecer

as tensões parasitas particulares ao nlvel dos musculos raquidianos e coxo-fe-
murais; - favorecer a percepção do corpo e a organização do esquema corporal;-
conscientizar o indivlduo das dissemetrias do seu corpo; - a percepção da late
roversão da pelve; - percepção das tensões locais.
5.1.2. Exerclcios pelve-lombares

O posicionamento da pelve-lateral ou ãntero-posteriormente ~ a chave de
toda a atitude equilibrada. Atrav~s dos exerclcios pelve-lombares procura-se:-
percepção dos movimentos de lateroversão; - liberação neuro-motora do coxo-fe-
mural pela independ~ncia da perna em relação ã pelve e vice-versa.
5.1.3. Exerclcios Dorsais e Dorsolombares

são exerclcios de desenvolvimento e de extensão axial que favorecem a pe.!:
cepção da retitude raquidiana. Exerclcios de extensão latera' para percepção de
uma mobilidade lateral em diversos nlveis.
5.1.4. Exerclcios Cervicais e Posição da Cabeça

Para restabelecer a horizontal idade binocular compensando os desequill-
brios subjacentes. Esta compensação pode ser mais ou menos alta: ao nlvel dor-
sal, c~rvico-dorsal e cervical.
5.1.5. Exerclcios de Equillbrio mediano

Repartindo o peso do corpo entre as duas pernas, pois na maioria das ati
tudes escoliôticas há um desvio lateral do eixo de gravidade com apoio predoml
nante sobre um p~.
5.1.6. Palmilha

Quando a pelve está em lateroversão, coloca-se uma palmilha de altura co.!).
veniente sob o calcanhar da perna curta para restabelecer a horizontalidade .da
pelve.

Deve-se cuidar: - a falsa perna curta provocada pelo movimento de tran~
lação lateral da pelve ou sub-luxação, sacro illaca, faz com que o indivlduose
adapte a um desequillbrio sobre-posto; - o ~so da palmilha em crianças no caso
da verdadeira perna curta pois em fase de crescimento deve-se considerar que
esta desigualdade provavelmente não ~ definitiva pois pode-se igualar no decor
rer do crescimento.
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6. MÚsculos Envolvidos

a) Obllquo externo do abdomen - rotação do tronco. b) Obllquo interno do
abdômen - rotação do tronco. c) Eretor da coluna: Tl í o - costal do tôrax; Lon-



guTssimo do t5rax; espinhal do t5rax; Tl;J-costal lombar. d) Trap~zio (fibras
superiores) - elevação escapular. e) Elevador da escãpula - elevação da escãp~
la. f) Tr-apez í c (fibras m~dias e inferiores) - adução da escãpula. g) Rombó t-

des maior e menor - adução da escãpula. h) Grande dorsal - extensão do braço ~
l~m da linha m~dia.
6.1. Trabalho Muscular

O equilTbrio do corpo ~ mantido pelos musculos raquidianos situados do
lado da convexidade. Portanto, os musculos do lado convexo estão em contração
permanente isto ~, estão alongados mas hipertônicos. Os miisculos do lado cônca
vo estão encurtados mas hipotônicos, porque sõ trabalham excepcionalmente.

Os exercTcios visam uma modificação no comprimento dos musculos e não na
tonicidade dos mesmos.

No lado côncavo se trabalharã os musculos em contração incompleta e estl
ramento completo porque neste trabalho os tendões se alongam.

No lado convexo serã feito um trabalho muscular de contra~ão lJmpleta e
estiramento incompleto pois neste trabalho os tendões não se alonqa.n e o com-
primento total do musculo diminui.
6.1.1. ExercTcios

Obs.: Foi tomada como exemplo uma esccliose em S com curvatura dorsal di
reita e lombar esquerda.

1. Em decubito ventral, mãos sobre a nuca. Fazer rotação do tronco para
o lado direito elevando a perna esquerda e afastando-a ao mesmo tempo.

Neste exercTcio hã um trabalho de (CC) Contração Completa, (EI) Estira-
mento Incompleto, sobre o musculo dorsal, o trap~zio e os oblTquos do lado di-
reito (lado da convexidade).

2. Em dec~bito dorsal, braço esquerdo no prolongamento do corpo e braço
direito estendido ã lateral, pernas flexionadas sobre o abdômen. Executar rota
ção e flexão do quadril tentando encostar os joelhos no chão ao lado esquerdo
do tronco. Ao mesmo tempo se força o braço esquerdo para a direita.

Neste exercTcio os musculos oblTquos do abdômem do lado esquerdo estão
trabalhando em CC EI.
6.1.2. ExercTcios de extensão lateral

3. Sentado com a parte do banco do lado direito mais alta. Mão direita
pressionando o lado direito do tronco abaixo da axila para o lado esquerdo. E-
levar mão esquerda ã vertical e inclinar o tronco para a direita.

Neste exercTcio são trabalhados os oblTquos, o dorsal e os auxiliares do
lado esquerdo em C1 EC.

29



4. No espaldar, suspensao assimetrica com o braço esquerdo mais alto que
o direito. Elevação do joelho esquerdo e extensão da perna direita para baixo.

5. Em decubito lateral esquerdo sobre a mesa, suporte mais ou menos duro
situado abaixo da região lombar esquerda. Mão direita apoiando o tórax lateral
mente. Mão esquerda no prolongamento do corpo. Elevar a parte superior do tron
co inspirando e estendendo o braço esquerdo no prolongamento do tronco.

Neste exerclcio há um trabalho de CC EI no musculo dorsal direito.
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Prodil Colônia de Ferias da UFRGS
Sulina Clube do Professor Gaucho
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COMPAREÇAM AO 111 ENCONTRO REGIONAL DE PROFESSORES DE EDUC~
ÇAO FlSICA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FI
SICA, PATROc1NIO DA ASSOCIAÇAO DOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇAO Fl-
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C.~.C. 87382214/001-58

Av. Alberto Bins, 480 - Sala 401
Fone: 21-58-22

90.000 PORTO ALEGRE/RS

A REVISTA DE EDUCAÇAO FlsICA E DESPORTOS e um periódico editado
pela Associação dos Especializados em Educação Flsica e Desportos do Rio Grande
do Sul, cujo objetivo e divulgar e incentivar a pesquisa cientlfica em educação
flsica e desportos, assim como atualizar o profissional desta ãrea e de outras
afins.

A REVISTA DE EDUCAÇAO FlsICA E DESPORTOS, cujo primeiro numero
foi editado em setembro de 1982 terã uma publicação trimestral, estando portan-
to atualmente no numero 3 e a circulação nos meses de março, junho, setembro e
dezembro de cada ano.

Terão direito a receber gratuitamente a REVISTA DE EDUCAÇAO FI-
SICA E DESPORTOS todos os sôct os da Associ ação dos Especi alizados em Educação FI
sica e Desportos do Rio Grande do Sul. Os professores de Educação Flsica, Educ~
dores de ãreas afins, entidades de classes e demais interessados, deverão pree~
cher o formulãrio abaixo, enviando-o a Av. Alberto Bins, 480 sala 401, Porto A-
legre - RS - CEP 90.000, acompanhado de um cheque nominal ou vale postal em no-
me da Associação dos Especializados em Educação Flsica e Desportos, no seu res-
pectivo valor. Banco Bandeirantes, Rua Jose Montaury, 165 - na conta de n9
0511668-9 - Porto Alegre-RS.
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90.000 - Porto A1egre/RS
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60. Feira Domingo

18 31
Julho Julho

20. Feira Domingo

02 ~7
Setembro Setembro
60. Feira 4a. Feira

10
Mar-ço
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os estudantes e desempenharem ati
vidades ligadas ã Psicologia Des=
portiva.

19
Março

19
Abril

Curso de Atualização de Arb.!
tragem - GRD

Curso de Dança Aeróbica

co-p.romoçâo com a CBG.

Ministrado pe La Profa. Roselee As-
sis, recém chegada dos EUA, onde
e spec í.a Lí.z ou+se nesta técnica de
Condicionamento físico.

- 30 horas -

19
Maio

19
Ju.nho

19
Julho

I Encontro Estadual de Psicolo-
9ia do Esporte

Curso de Ginástica Especial

Curso Técnico de Ginástica
Olímpica

Cojrt.ar-â com a participação de de s
tacados especialistas no as suneo"

- 20 horas -

Ministrado pelo Prof. Sérgio Gui
da e outros profissionais especi~
lizados no assunto.

- 30 horas -

Habilitará técnicos em Ginástica
Olímpica Masculina e Feminina ,bem
como árbitros destas modalidades.
Diploma com registros dos técni-
cos no CND.

- 150 horas -

19
Agosto

19
Julho

Curso Técnico de Ginástica
Rítmica Desportiva

11 Curso Estadual de Ginástrca
de Academia e I Encontro Esta-
dual de Academia de Ginástica.

Realizado nos mesmos moldes do
Curso Técnico de Ginástica Olímp.!,
ce .

- 120 horas -

Serão tratados aspectos de funda-
mental importância para todos os
que lidam com Academias de Giná~
tica.

23
Setembro
6a. Feira

24
Setembro
Sábado

- 40 horas -

19
Agosto

Seminário Técnico - A Ginást!
ca nos Jogos Pan-Americanos.

Contará com a participação dos
técnicos das equipes brasileiras
de Ginás tica Olímpica M/F, bem co
mo de Ginástica Rítmica DesportI
va.

27
Outubro
Sa. Feira

30
Outubro
Domingo

Principal evento cultural de ní-
vel internacional de Psicologia
Desporti va.

09
Novembro
4a. Feira

13
Novembro
Domingo

19
Agosto

19
Outubro

II Congresso Brasileiro e II
Jornada Internacional de Psico

logia do Esporte -

Curso de Musculação e Ginásti
ce com Hal teres -

INSCRIÇÕESE INFOru-m,CÕES:

Ministrado pelos. principais espe-
cialistas na área.

- 30 horas -

- "FGERJ"
Rua da Lapa, 66 - 59 ando (Edif. da ACM)
Tel.: 231-9860 - Ramal 5

- "SOPERJ"
Av. Epitácio Pessoa, nc 3744 - Lagoa.
CEP 22.471 - Rio de Janeiro/RJ
Tels.: 266-0920 e 266-6536
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NORKAS PARA PUBLICAÇAO
fi t',\vhLI\ ldu ação Fisica e Desportos é uma publicação oficial da Associação dos Espe-

I In II/(\tlo',0111 Ldu ação Fisi ca e Desportos do Ri o Grande do Sul e vem a parti r desta edi ção
'.IIIi·dllulrO Oolctim Informativo.

',"I'flO IOI1~Idcrados para publicação trabalhos de investigações cientificas, estudos ou de~
II'h;o(\" d,' . os, artigos de revisao, relevantes a Educação Fisica e Desportos. A critério
1111 l,ool'd(\IIJço da Revi sta, poderão ser pub 1icados, traduções de arti gos e trabalhos da ãrea
dl\ lidlllllÇOO de interesse ã Educação Fisica.

ü-. truha 1hos deverão ser envi ados na condi ção de es tarem somente sendo submeti dos a pu-
IIIIIuçao neste per+ódi co e que não tenham sido publicados em outro local. A respons ab i lida
dl\ da informações re 1aci onadas a fatos ou opi niões cabe intei ramente ao (s) autor( és) .
I. In truções Gerais

O Lrabalhos deverão ser apresentados datilografados em três vias com espaço duplo, em
uma õ face, com laudas de 20 a 25 linhas e margens laterais de 3 em aproximadamente. Todas

pãgi nas deverão ser numeradas consecuti vamente com a1gari smos arãbicos, no canto supe-
rior direito e arrumadas na seguinte ordem: pãgina-titulo, pãgina resumo, texto, referén-
Ias bibliogrãficas, tabelas e ilustrações.

Os autores cujos trabalhos não se enquadrarem nas vãrias diretrizes de estilo e formato ou
'lu não sejam nitidos e legiveis, terão seus trabalhos reencaminhados para que procedam as
11 cessãrias adaptações.

Os trabalhos para serem publicados deverão ter parecer aprovativo da Comissão de publi-
cação. Os não aproveitados serão devolvidos aos seus respectivos autores.
2. Estrutura dos Trabalhos

página T-ítulo: Uma pãgi na separada deve rã ser envi ada contendo as segui ntes informações:
um titulo conciso e informativo, os nomes completos dos autores, a instituição na qual o
trabalho foi realizado, o endereço completo para correspondência.

Página-resumo: Um resumo informativo de um unico parãgrafo com não mais de 200 palavras
deve rã ser apresentado em uma pãgina separadamente. Os resumos deverão conter uma clara i-
dentificação do objetivo do trabalho, uma sobre descrição da metodologia empregada, os re-
sultados (dando ênfase aos dados numéricos) interpretações e conclusões.

Texto: A organização costumeira do texto de um artigo de pesquisa obedece ã seguinte o-
rientação: a) Introdução: estabelecer com clareza o objetivo do trabalho relacionando-ocom
outros do mesmo campo e apresentando de forma sucinta a situação em que se encontra o pro-
blema investigado. b ) Material e Método: a descrição dos métodos e materiais usados devem
limt tar-se ao suficiente para possibilitar ao leitor a perfeita compreensão. c) Resultados:
devem ser apresentados com clareza e sempre que necessãrio acompanhados de tabela-s e mate-
rial ilustrativo adequado. d) Discussão e Comentãrios: deve restringir-se a apresentação
dos dados obtidos e dos resultados alcançados, relacionando as novas contribuições aos co-
nhecimentos anteriores. e) Conclusões: devem ser fundamentadas no texto.

Referências Bibliográficas: Trabalhos publicados citados no texto deverão ser numerados
em parênteses, uma para cada numero e ordenados alfabeticamente pelo ultimo nome do primei
ro autor, sendo apresentadas de acordo com as normas da Assoei ação Brasi lei ra de Normas
Técnicas (ABNT).

Ilustrações: Ilustrações deverão ser referidas como figuras e eventualmente poderão ser
aceitas fotografias preto e branco para uma maior ilustração do trabalho que além de muito
nitidas, deverão estar entre as dimensões minimas de 6x8 em e mãximo de 12x16 em. Legenda
para as ilustrações deverão ser datilografadas em espaço duplo, em uma folha separada. A
posição de cada ilustração no texto deverã ser indicada na margem esquerda do texto. Em c
sos de desenhos, estes devem de preferência serem feitos em papel vegetal, sem qualqu r r
sura, com perfeita perspectiva, unicamente em cor preta; serã preferivel que suas letr s •
numeros"e'pa'lávras (quando houverem) sejam realizadas com o uso de normôgrafo, ou letras d
mãquina "composer" obedecendo os padrões tipogrãficos da revista.

Tabelas: Todas as tabelas deverão estar numeradas através de 'algarismos arábicos, c n-
cabeçadas pelo seu titulo.

O con teiido tota 1 das i1us trações e tabelas não deve rã exceder 1/4 do espaço ocupado jlr-
10 artigo.
3. Observação

A ordem da pub 1icação segui rã a da ta de aprovação do trabalho, com exceção
que o Coordenador considerar outra ordem que melhor atenda as necessidades da
cação Fisica e Desportos.
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