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“MARCO ANTÔNIO DE PINHO ÁVILA FILHO é 

acadêmico de Psicologia e faz a disciplina de Pedagogia 

do Esporte no 6º período de Educação Física, exigência 

curricular do curso. Ele está a 2 anos no Instituto Guga 

Kuerten (IGK) como estagiário da Psicologia e vai nos 

contar um pouco sobre o IGK e 

sobre sua experiência acadêmica e 

profissional neste espaço”. 

 

“Qual é a proposta de ensino do 

IGK?” 

 

O Programa de Esporte e 

Educação “Campeões da Vida,” 

tem uma proposta de trabalho que 

visa utilizar o esporte como 

instrumento e estratégia do 

desenvolvimento pessoal de 

crianças e adolescentes que 

residem e estudam em locais de 

vulnerabilidade social e violência 

anunciada. 

 

“Qual é a metodologia de 

trabalho?” 

 

O instituto envolve muitas áreas do conhecimento como: 

Educação Física, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, 

Biblioteconomia e Artes Cênicas, todas atuam 

simultaneamente em todos os processos educativos, 

desde o planejamento a avaliação. Quinzenalmente são 

realizadas reuniões de planejamento, discutindo o que 

deu certo, o que pode melhorar, as atividades que irão 

compor os próximos cronogramas, bem como, o 

envolvimento dos alunos. O planejamento pedagógico do 

instituto é baseado em quatro pilares 

da educação. (Delors, 

UNESCO,1993-1996).  APRENDER 

A SER, APRENDER A CONVIVER, 

APRENDER A CONHECER e 

APRENDER A FAZER, então as 

atividades e programações são 

discutidas em cima destes pilares. 

 

“Conte como foi sua experiência no 

IGK?”  

 

Posso dizer que aprendi mais do que 

ensinei, tive grandes lições de vida 

com aquelas crianças e adolescentes. 

Aprendi muito com os profissionais 

que lá atuam, nossas reuniões eram 

muito produtivas, discutíamos muitas 

coisas e cada área tinha com o que 

contribuir, o instituto IGK tem uma 

proposta de trabalho muito interessante, o que me 

possibilitou dar aulas como monitor de Educação Física, 

com total amparo destes profissionais, para o que 

precisasse, sempre participavam das atividades com as 

crianças.
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Com Lísia Araújo (Profª do Curso de Ed. Física da UNIVALI) 

 

“Como foi a sua trajetória na 
Educação Inclusiva?” 

 
minha trajetória na Educação 
Inclusiva iniciou-se a partir de um 

grande interesse em melhorar a vida das 

pessoas com deficiência, por meio da 

Educação. Ainda na Universidade os 

estágios foram nas escolas especiais 
como a Nossa Senhora de Lourdes na 

Gávea-RJ, uma escola para pessoas com 

deficiência auditiva. Em seguida atuei no 
INES Instituto Nacional de Educação de 

Surdos e no Instituto Benjamim Constant. 
Duas escolas muito antigas nesta área, criadas por D. Pedro II, na época do 

Império. Escolas que atualmente recebem crianças com ou sem deficiência, 

estas criaram uma maturidade exemplar para alcançar a Inclusão Social, 
uma referência na área.  

 

“Qual o seu envolvimento nesta área?” 
 

A partir daí foram desenvolvidos muitos projetos relacionados a 

Educação Física Inclusiva junto as APAEs (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), ABBR (Associação Brasileira de Reabilitação), FCEE 

(Fundação Catarinense de Educação Especial), dentre outras. Ministro 

aulas na UNIVALI sobre o tema, em 2010 participei do projeto voltado para 
a Educação Especial “Encontro Diferente de Vivências Semelhantes”.  

Durante 10 anos, em conjunto com o SUS (Sistema Único de Saúde ) e da 

Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolvi um trabalho com pessoas idosas, 
promovendo caminhadas , espaços de diálogos, atividades de danças ,  jogos 

e brincadeiras.  
 

“Qual a importância de se discutir Educação Inclusiva na escola?” 
 

A Educação Inclusiva dentro do cenário de diversidade que vivemos 

atualmente se faz indispensável para a construção da cidadania e autonomia 

de todos os sujeitos sociais. Apesar da escola não ser o único espaço 

educacional, ela é um lugar privilegiado para o desenvolvimento de projetos 

que visem a socialização dos saberes, informações, conhecimentos, das 

emoções, dos aspectos culturais, dentre outros, sendo um espaço que 
objetiva oferecer oportunidades de experiências múltiplas. Para que isto 

ocorra, é preciso o envolvimento da comunidade e autonomia para a 
construção de um PPP (Projeto Político Pedagógico) adequado ao contexto 

sócio-cultural.  

 

“Espero continuar atuando nesta área por toda a vida, pois sinto-me feliz e 

gratificada por este trabalho que é de grande importância social.” 

A 

Educação Física Inclusiva 

Robson dos Santos acadêmico de Ed. Física 

“Qual a sua experiência com a 
Educação Física Inclusiva?” 

Minha primeira experiência com a 
Educação Física inclusiva aconteceu em 
fevereiro de 2011, foi quando fui convidado 
para trabalhar em uma colônia de férias 
que o Banco do Brasil disponibiliza para 
crianças, jovens e adultos portadores de 
alguma deficiência intelectual, chamada 
APABB (Associação de pais, amigos e 
pessoas com deficiência, de funcionários 
do banco do Brasil e da comunidade).  

No primeiro dia foi difícil, pois a 
comunicação com algumas pessoas eram 
limitadas e integrá-las nas atividades era 
uma conquista para todos os professores 
que ali estavam. Esta foi uma das 
dificuldades que encontrei e que consegui 
superar ao decorrer dos cinco dias em que 
passei com uma turma de vinte seis 
pessoas. 

Foi uma experiência de grande valia, tanto 
para minha vida pessoal quanto para 
profissional na Educação Física, pois tinha 
uma visão de limitação com estas pessoas, 
e após a colônia de férias mudei 
completamente este ponto de vista, pois 
eles são capazes de muito mais que 
imaginamos. 

Achei muito desafiador trabalhar nesta 
área e por isso, resolvi fazer meu estágio 
do 8° período na APAE de Itajaí, foram oito 
intervenções, todas elas preparadas por 
mim e pelo acadêmico Rafael o qual foi 
minha dupla de estágio, tivemos ótimos 
resultados ao longo destas intervenções.  
 
Nunca subestime um deficiente 
intelectual, pois eles são capazes de 
muito mais que você imagina! 

 



 

 

 

  

   Por John acadêmico de Ed. 

Física 6º período 

 

ADAPTAÇÃO NEURAL 

Na edição anterior abordamos o tema 

“Exercícios Resistidos”, conhecido 

popularmente como Musculação. A 

Adaptação Neural, no qual se encaixa 

perfeitamente na prática dos Exercícios 

Resistidos (ER) e nos seus resultados. 

No estágio inicial da prática ER (oito 

semanas) notam-se expressivos ganhos 

de Força Muscular (FM). Isso ocorre 

devido a fatores hipertróficos e aumentos 

significativos da ativação neural. Muitas 

literaturas evidenciam que o ganho de 

FM está fortemente ligado a fatores 

neurais. 

Quanto a adaptação, Yan (2000) 

define uma mudança de estrutura, função 

ou forma que melhora as condições de 

sobrevivência em um dado ambiente.  

O músculo estriado esquelético é um 

tecido dinâmico com grande capacidade 

de adaptação produzida por alterações de 

demanda funcional. Podemos dizer que, 

o músculo esquelético se caracteriza 

como uma célula altamente especializada 

e compartimentalizada. Quando o 

indivíduo pratica ER há um estímulo 

contrátil muscular, estas estruturas estão 

associadas ao Sistema Nervoso (SN), 

que ao receber as informações de 

contração, respondem. A cada novo 

estímulo responderá de uma forma 

diferente, fazendo com que ao longo dos 

estímulos (treinos), as respostas se 

aperfeiçoem, melhorando o movimento, 

pela harmonia e sincronização entre o 

estímulo resposta. 

Essa Adaptação Neural será 

determinante no ganho de Força 

Muscular devido às coordenações intra e 

intermusculares. Assuntos estes que 

serão esclarecidos na próxima edição. 
 

Referências: 

Wilmore, JH e Costill, DL. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001. 

 

Yan, Z. Skeletal muscle adaptation and cell cycle 

regulation. Med Science Sports Exerc, v. 28, n. 1, 2000, 

p. 24-26. 

UNIVALI EM MOVIMENTO - PROJETO DE EXTENSÃO 

 
ACADEMIAS ABERTAS 

 

A Univali em convênio com a Fundação Municipal de 

Esportes de Florianópolis realiza o projeto de extensão 

“UNIVALI EM MOVIMENTO”. Dentre as diversas Academias 

Abertas instaladas em Florianópolis, o Curso de Educação 

Física de Biguaçu colabora com 12 locais* com orientações aos 

usuários. A idéia é oportunizar espaços didáticos para os 

discentes, bem como, expandir as possibilidades de ensino-

aprendizagem através da prática orientada. O projeto de 

extensão está sob supervisão dos Professores José Ricardo e 

Elaine Farina. 

Uma das atividades deste projeto é o atendimento a 

comunidade em geral nestes locais. 

 

As Profas Elaine Farina e Vanderléa Meller dão dicas para 

a utilização destas academias na TV RIC RECORD/2010 com o 

tema “Professora do Curso de Educação Física explica os 

benefícios das academias ao ar livre” para assistir acesse ao link 

http://www.youtube.com/watch?v=KURbfdK7F3s. 

 

*Os locais de colaboração: Parque São Jorge, Beira Mar Norte, Santa Mônica, 

Córrego Grande, Estreito, Balneário, Coqueiros, Capoeiras, Fazenda do Rio 

Tavares, Morro das Pedras, Saco dos Limões e a Costeira. 

 

Você quer fazer parte do projeto? Entre em contato com os 

Professores orientadores para obterem mais informações sobre o 

projeto. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KURbfdK7F3s
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Nossos Acadêmicos no JASC 

Gustavo Machado Queirog, 27 anos. Atleta 
de futsal, Ala Direita. Representou 

Florianópolis no JASC, Bronze.  

“Time unido”. 

Rafael Lima Kons (esquerda) – Atleta do 
Judô Categoria meio leve - 73 kilos, 

Medalha de Prata. 

Thaís Meira Costa, 23 anos- goleira do 

Futsal Fem. Representou Florianópolis 

no JASC, 3º lugar “Time de guerreiras”. 

Marcelo Ramos Júnior, 20 anos. Atuou 

no JASC como árbitro de Karatê e 

também é atleta de Kata. 

JASC 
Os Jogos Abertos de Santa Catarina forma criados em 
Brusque pelo desportista e empresário brusquense Artur 
Schösser. Sua primeira realização aconteceu em Brusque 
no ano de 1960. 
 
Este ano o 51º JASC foi realizado em Criciúma no período 
de 10 a 20 de novembro, sendo disputadas 26 
modalidades com a participação de 73 municípios. 

1º Florianópolis (235 pontos) 

2º Criciúma  (182 pontos) 

3º Joinville  (168 pontos) 

4º Blumenau  (157 pontos) 

5º Chapecó  (113 pontos) 

6º Itajaí  (109 pontos) 

 

 


