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Saúde

RESUMO

As metodologias ativas de ensino, visam gerar um ambiente de ensino-aprendizado favorável, estabelecendo novas relações entre aluno-
professor em conhecer e vivenciar os conceitos apresentados dentro e fora da sala de aula. Para os cursos da área da saúde surge o conceito de 
aprender fazendo, o qual, pressupõe que se repense a sequência teoria e prática na produção do conhecimento. Reafirma-se, assim, a idéia de 
que o processo ensino-aprendizagem precisa estar vinculado aos cenários da prática e deve estar presente ao longo de toda a carreira. No curso 
de Educação Física, grande parte das disciplinas são práticas, no entanto, poucos são os momentos em que os alunos tem contato direto com 
crianças e adolescentes, a ponto de planejar aulas, avaliar e desenvolver atividades diversas. A disciplina de Medida e Avaliação em Educação 
Física, é uma das disciplinas práticas do curso de Educação Física. O objetivo dessa disciplina junto aos discentes, é de torná-los aptos a avaliar 
parâmetros antropométricos e de aptidão física, detectar fatores de riscos de saúde e desempenho atlético, estabelecendo uma capacidade de 
diagnosticar, interpretar resultados e indicar formas de intervenção, em crianças e adolescentes. No entanto, todas as aulas práticas realizadas 
para essa disciplina são realizados entre os discentes, jovens e adultos, impossibilitando que se pratique com o público alvo da disciplina. 
Justificativa: Dessa forma, o presente projeto justifica-se pela necessidade de vivência prática (e real) dentro da disciplina SDE0121 - Medida e 
Avaliação em Educação Física para os discentes do curso de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), do Centro Universitário Estácio Brasília. 
Objetivos: Esse projeto visa estabelecer uma vivência prática (e real) em Medidas e Avaliação em Educação Física; conhecer as capacidades físicas 
e motoras importantes para o desenvolvimento do Voleibol; conhecer e participar de um trabalho técnico-científico com equipes competitivas; 
incentivar a prática (pensar e executar) de pesquisa científica; e integrar disciplinas do curso. Metodologia: Participaram do projeto 58 atletas, 
entre 10 à 21 anos, de diferentes categorias de voleibol feminino, pertencente as categorias de base de equipe profissional de nível nacional de 
Brasília (DF). O processo de avaliação iniciou com o recolhimento do termo de consentimento e aplicação de anamnese com objetivo de realizar 
triagem de atletas. As avaliações foram executadas pelos discentes (n=45) do Centro Universitário Estácio Brasília, realizadas na forma de circuito 
(13 estações), onde os atletas passaram por todas estações. Cada estação continha 3 discentes. Foram avaliadas os seguintes parâmetros: 1) 
antropometria: mensuração de peso, altura, envergadura, dobras cutâneas, circunferência, diâmetros ósseos; 2) aptidão física: mensuração do 
desempenho em flexibilidade, flexão de braços, exercícios abdominais, salto horizontal, agilidade, velocidade, salto vertical de ataque e bloqueio. 
Através da coleta de dados foi possível calcular parâmetros de saúde e de desempenho, acompanhado de referenciais validados. Resultados e 
Considerações Finais: Além da vivência prática com as avaliações, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os resultados das avaliações, e as 
diferenciações entre as atletas e suas categorias nos âmbitos de saúde e desempenho atlético. Para a equipe avaliada, os resultados foram 
entregues na forma de relatórios individualizados (para as próprias atletas) e dados gerais (para os treinadores de cada categoria), com análise 
comparativa entre as atletas e atletas de alto nível. Além disso, os resultados desse projeto somaram 6 apresentações diferentes em congressos 
nacionais, o desenvolvimento de um TCC (em andamento), e um artigo submetido para revista internacional (qualis A1). Com tudo isso, podemos 
concluir que o projeto alcançou resultados satisfatórios no tocante a tríade da Universidade: o Ensino, a Extensão e a Pesquisa.
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