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RESUMO  

 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos da televisão sobre aspectos psicológicos e 
fisiológicos durante o exercício. MÉTODOS: A amostra foi composta por 17 
homens com idade 24,11 ± 2,89. A velocidade foi autosselecionada com duração 
até a fadiga. Foram efetuadas duas formas de análise, uma análise geral e uma 
análise entre as intensidades escolhidas compondo os grupos de baixa e alta 
intensidade. Foram coletados: frequência cardíaca, percepção de esforço, 
prazer, foco de atenção, percepção de tempo e tempo de fadiga. Esses dados 
foram coletos em duas sessões, sendo uma com televisão e outra sem. O nível 
de significância adotado foi de p<0,05. RESULTADOS: A resistência a fadiga 
não apresentou diferença estatisticamente significativa. A relação de percepção 
de tempo com o tempo real não apresentou em minutos diferença estatística, 
porem ao analisar a diferença percentual, a mesma apresentou diferença 
estatisticamente de 8,30% a menos na percepção. O foco de atenção apresentou 
uma diminuição no volume total de 20,47%, com uma diminuição no foco interno 
de atenção de 4,05% e aumento no foco externo de atenção de 4,05%. Com 
relação ao prazer, o mesmo apresentou um aumento de 1,44 na escala 
sensações. A percepção de esforço demonstrou uma diminuição de 11,66%. A 
frequência cardíaca apresentou uma diminuição de 3,01%. Na análise entre as 
intensidades, a resistência a fadiga não apresentou diferença estatística no 
grupo de baixa intensidade, sendo que no grupo de alta intensidade a diferença 
atingiu 34% a mais na resistência a fadiga. A percepção de tempo não 
apresentou diferença no grupo de baixa intensidade, apresentando 12,70% a 
menos na percepção de tempo no grupo de alta intensidade. O foco de atenção 
obteve uma diminuição no volume de 14,23% e 28,87% e uma diminuição no 
foco interno de atenção de 2,38 e 5,54% e os mesmos valores para mais no foco 
externo de atenção nos grupos de baixa e alta intensidade respectivamente. O 
prazer apresentou um aumento de 1,55 e 1,53 na escala de sensações nos 
grupos de baixa e alta intensidade. A percepção de esforço demonstrou uma 
diminuição de 15,31% no grupo de baixa intensidade, mas não teve diferença 
estatística no grupo de alta intensidade. A frequência cardíaca apresentou 
diminuição de 4,02% no grupo de baixa intensidade, sem diferença estatística 
no grupo de alta intensidade. O ponto final foi analisado entender o que diferiu 
no ponto de fadiga. Verificou-se uma diminuição de 3,00% e 11,05% na 
frequência cardíaca e na percepção de esforço respectivamente e um aumento 
no prazer na escala de sensações de 1,88. Com relação as intensidades o grupo 
de baixa intensidade apresentou diferença estatística apenas na frequência 
cardíaca de 5,06% e o grupo de alta intensidade apresentou diferença estatística 
apenas no índice de prazer na escala de sensações de 2,25. CONCLUSÕES: A 
televisão demonstra benefícios psicológicos e fisiológicos na prática do 
exercício. Entretanto, verificou-se uma tendência a melhores respostas 
psicológicas em maiores intensidades e melhores respostas fisiológicas em 
menores intensidades, com uma tendência a ligação entre a resistência a fadiga 
com fatores psicológicos maior que a fatores fisiológicos.  
 
Palavras-chave: Exercício, Televisão, Frequência Cardíaca, Prazer, Atenção. 
 

 

 



ABSTRACT 

 
OBJECTIVE: To evaluate the effects of television on psychological and 
physiological aspects during exercise. METHODS: The sample consisted of 17 
men aged 24.11 ± 2.89. Speed was self-selected with duration until fatigue. Two 
forms of analysis were performed, a general analysis and an analysis between 
the intensities chosen composing the low and high intensity groups. The following 
were collected: heart rate, perception of effort, pleasure, focus of attention, 
perception of time and time of fatigue. These data were collected in two sessions, 
one with television and one without. The level of significance was set at p <0.05. 
RESULTS: Fatigue resistance did not present a statistically significant difference. 
The relation of time perception with real time did not present statistical difference 
in minutes, but when analyzing the percentage difference, it presented 
statistically difference of 8.30% less in the perception. The focus of attention 
showed a decrease in the total volume of 20.47%, with a reduction in the internal 
attention focus of 4.05% and an increase in the external attention focus of 4.05%. 
With regard to pleasure, the same presented an increase of 1.44 in the 
sensations scale. The perception of effort showed a decrease of 11.66%. The 
heart rate decreased by 3.01%. In the analysis between the intensities, the 
fatigue resistance did not present statistical difference in the low intensity group, 
and in the high intensity group the difference reached 34% more in the fatigue 
resistance. The time perception did not present difference in the low intensity 
group, presenting 12.70% less in the perception of time in the high intensity 
group. The focus of attention obtained a decrease in the volume of 14.23% and 
28.87% and a reduction in the internal focus of attention of 2.38 and 5.54% and 
the same values for more in the external focus of attention in the groups of Low 
and high intensity respectively. Pleasure showed an increase of 1.55 and 1.53 in 
the range of sensations in the low and high intensity groups. The perception of 
effort showed a decrease of 15.31% in the low intensity group, but there was no 
statistical difference in the high intensity group. The heart rate presented a 
decrease of 4.02% in the low intensity group, with no statistical difference in the 
high intensity group. The end point was analyzed to understand what differed at 
the point of fatigue. There was a decrease of 3.00% and 11.05% in heart rate and 
exertion perception respectively and an increase in pleasure on the sensory scale 
of 1.88. Regarding the intensities, the low intensity group presented statistical 
difference only in heart rate of 5.06% and the high intensity group presented 
statistical difference only in the index of pleasure in the scale of sensations of 
2.25. CONCLUSIONS: Television demonstrates psychological and physiological 
benefits in the practice of exercise. However, there was a tendency for better 
psychological responses at higher intensities and better physiological responses 
at lower intensities, with a tendency to link fatigue resistance with psychological 
factors higher than to physiological factors. 
 
Key words: Exercise, Television, Heart Rate, Pleasure, Attention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida, vem sendo um tema constantemente estudado 

(LAUDET, 2011; BURCKHARDT; ANDERSON, 2003; OMS, 2016). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida abrange diversos fatores, 

sendo eles: fisiológico, psicológico, social, ambiental, etc. (OMS, 2016). Essa 

premissa parte do entendimento que o ser humano consiste em um ser complexo 

e indivisível, onde o estado psicológico de um indivíduo afeta seu mecanismo 

fisiológico e no sentido oposto o seu estado fisiológico afeta o estado psicológico 

(MORDKOFF, 1964; SKIRRY, 2016). Uma das principais ferramentas que pode 

vir a contribuir nessa qualidade de vida é o exercício físico (MARTIN et al., 2009), 

o qual proporciona diversos benefícios em vertentes fisiológicas (MURLASITS et 

al., 2013; FREANKLIN et al., 2013; HACKNEY; LANE, 2015), bem como também 

nas vertentes psicológicas (PELUSO; ANDRADE, 2005).   

Esses benefícios são oriundos de um processo adaptativo, o qual é 

desencadeado pelo estresse imposto pelo exercício (ZEVE et al., 2016; 

HAWLEY, 2008). Entretanto, a sociedade vem cada vez mais se entregando ao 

sedentarismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, doenças oriundas do 

sedentarismo correspondem a um dos principais fatores de morbidade e 

mortalidade no mundo (OMS, 2016). 

Um dos principais responsáveis pela disseminação do sedentarismo vem 

sendo a tecnologia, a qual cada vez mais proporciona um estilo de vida sem 

necessidade de movimento e/ou interesse no mesmo (LEPP et al., 2013). Essa 

falta de interesse pelo movimento ocasionado pela tecnologia, parte do princípio 

da motivação. A motivação intrínseca do indivíduo acaba sendo modificada pela 

motivação extrínseca, onde a tecnologia, ao modificar o foco de atenção, acaba 

proporcionando um sentimento prazeroso, ocasionando essa modificação na 

motivação intrínseca (TATE; LYONS; VALLE, 2015; KATZ, 2016). Sabendo que 

a motivação tem forte ligação com o prazer, conclui-se que, quanto maior for a 

tendência de prazer que algo proporcione, maior será a tendência a querer 

continuar e/ou querer repetir, demonstrando assim, essa forte ligação da 

motivação com o prazer (PRIVETERA; ANTONELLI; SZALN, 2014; KATZ, 

2016).  
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Entretanto, Ekkekakis (2003) e Ekkekakis, Parfitt e Petruzzello (2011) 

abordam que, o exercício físico tem forte relação com a produção de sentimentos 

prazerosos. Sabendo disso, surge o questionamento, se o exercício físico 

proporciona prazer, por que ele muitas vezes perde no quesito motivação para 

os aparatos tecnológicos? 

Tendo o prazer uma forte ligação com sentimentos psicológicos, enquanto 

o desprazer apresenta forte ligação a sensações fisiológicas, verifica-se que, 

sensações de dor e desconforto proporcionariam desprazer (KATZ, 2016). 

Sendo o exercício físico um agente estressor, entende-se que quanto maior for 

a percepção desse estresse (ou percepção do esforço) maior será a demanda 

de sensações fisiológicas, a qual tenderá a proporcionar desprazer (KATZ, 2016; 

ZEVE et al., 2016; HAWLEY 2008). Essa relação do prazer com sentimentos 

psicológicos e o desprazer com sensações fisiológicas, também pode ser 

correlacionada com o foco de atenção, sendo o mesmo dividido em foco interno 

e foco externo, o qual aponta um foco interno mais ligado às sensações 

fisiológicas, sendo portanto, ligado ao estresse do exercício e o foco externo 

mais ligado ao ambiente e/ou pensamentos exteriores ao corpo (MARCHANT, 

2011; LOUSE, SHERWOOD, 2011; MULLEN et al., 2012). Sendo assim, quanto 

maior for o foco interno, maior será a ligação da atenção ao desconforto 

proporcionado pelo exercício e por consequência um maior desprazer. Em 

contrapartida, o foco externo estaria mais ligado a uma capacidade em se 

desvincular às sensações do estresse fisiológico, conseguindo aproveitar 

sentimentos psicológicos bons (LOHSE; SHERWOOD, 2011; KATZ, 2016; 

MULLEN et al., 2012).  

Sendo o foco de atenção uma capacidade limitada por aspectos 

cognitivos, psicológicos e morfológicos (MOLE, 2013), o foco externo e o foco 

interno acabam disputando, sendo a intensidade o moderador da quantidade dos 

dois (CASILIO, 2012; RIDER, 2015; MOLE, 2013). Transpondo o conceito 

psicológico, o foco de atenção acaba também proporcionando efeitos 

fisiológicos, sendo um dos principais, a variabilidade cardíaca. Esse efeito do 

foco de atenção sobre a frequência cardíaca, surge de duas vertentes, sendo 

que Vance, et al. (2004) aponta que uma dessas vertentes consiste na ativação 

muscular, onde um foco de atenção interno proporciona um processo de controle 

consciente do movimento, o que acaba afetando na quantidade de musculatura 
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acionada, afetando a relação (força despendida x força necessária), 

proporcionando um gasto energético acima do necessário, o que demandará em 

uma fadiga por desgaste mais rápida. Outra vertente é apontada por Huang, et 

al. (2013), o qual indica que, o foco interno acaba proporcionando angústia 

psicológica, pela sensação de desconforto ocasionado pelo exercício, essa 

angústia psicológica acaba afetando a frequência cardíaca através da relação 

de sinais simpático e parassimpático. 

Partindo dos princípios supracitados, entende-se que, quanto maior for a 

intensidade do exercício, maior será o estresse fisiológico e por consequência 

uma maior tendência ao foco de atenção interno, afetando a ativação cardíaca e 

com isso o desgaste corporal, ocasionando fadiga mais rápida, além de afetar a 

capacidade de percepção de esforço, o qual ocasionará maior desprazer, 

afetando a motivação em continuar a prática do exercício (ZEVE et al., 2016; 

HAWLEY, 2008; CASILIO, 2012; RIDER, 2015; HUANG et al., 2013; KATZ, 

2016). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A proposta do presente estudo consiste em analisar se existe distinção na 

prática do exercício físico, com o incremento do aparato distrativo (televisão), em 

parâmetros psicológico e/ou fisiológico. A decisão de efetuar essa investigação, 

é oriunda da necessidade de compreender novos parâmetros benéficos, os 

quais também venham a contribuir na prática do exercício físico, ocasionando 

maiores índices de adesão e aderência.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 O presente estudo, tem como objetivo analisar a relação existente entre o 

aparato distrativo (televisão) e os efeitos psicofisiológicos, buscando através do 

mesmo, compreender se o aparato distrativo, durante o exercício físico agudo, 

proporciona benefícios tanto no aspecto psicológico como no fisiológico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Comparar os efeitos da inclusão de um aparato distrativo (televisão), 

durante a prática do exercício físico em componentes fisiológicos 

(frequência cardíaca) e componentes psicológicos (percepção de esforço, 

índice de prazer, foco de atenção e percepção de tempo). 

➢ Verificar a capacidade de resistência a fadiga, com a inclusão do aparato 

distrativo (televisão).  

➢ Analisar a correlação das respostas obtidas, com a intensidade escolhida.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1  EXERCÍCIO FÍSICO  

 

4.1.1 Efeitos e benefícios  

O exercício físico proporciona diversos benefícios à saúde (MENDES; 

SAUSA; BARATA, 2011). Tais benefícios são proporcionados por adaptações 

fisiológicas e psicológicas (LAVIE, et al., 2001). Neste sentido, Sheneideman, 

Ironson e Siegel (2005), expõem que, “O estresse é um conceito central para a 

compreensão da vida e da evolução. Todas as criaturas enfrentaram ameaças à 

homeostase, que devem ser objeto de respostas adaptativas”.  Segundo Zeve, 

et al. (2016) e Hawley (2008), a razão da existência dessas adaptações, consiste 

no fato de que o exercício físico é um instrumento estressor. Sendo o estresse, 

um agente modificador da homeostase, a qual expressa o conceito de equilíbrio 

do organismo, onde sua perturbação proporciona um “caos” em seu 

funcionamento (KEESEY, 2008).  

Devido à complexidade do funcionamento do organismo, qualquer 

variação no seu equilíbrio pode proporcionar danos em seu funcionamento e até 

mesmo riscos. Segundo Lavie et al. (2001), durante a prática de exercício físico, 

o indivíduo apresenta 6 a 17% mais chances de sofrer morte súbita, sendo que 

esse risco, pode ser ainda maior quando relacionado ao nível de aptidão física e 

a intensidade do exercício, em indivíduos sedentários, que realizam um exercício 

de intensidade vigorosa, o risco é aumentado 80 vezes. 

Após o estresse imposto pelo exercício e por consequência a modificação 

da homeostase, o organismo busca um reequilíbrio, atingindo novamente sua 

homeostase. Entretanto, devido ao risco que o organismo foi imposto pelo 

desequilíbrio da homeostase, o mesmo acaba buscando se aprimorar, 

prevenindo assim, futuros risco imposto pelo exercício, esse aprimoramento, 

corresponde às adaptações do organismo às necessidades impostas pelo 

exercício (BOGDANIS, 2012).  
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FIGURA 1. Processo de estresse e adaptação do exercício  

fonte: (BATISTA, 2016). 

 

4.1.2 Treinamento Físico  

As adaptações impostas pelo exercício físico, são oriundas do estresse 

imposto pelo mesmo, apresentando assim, a relação estresse e adaptação 

(MCEWEN, 2005; BOGDANIS, 2012). Essa relação pode ocorrer de forma 

aguda ou crônica, tendo a sua amplitude de efeitos relacionada a intensidade 

(BOGDANIS, 2012). Segundo Hawley (2008), a intensidade do exercício físico, 

está vinculada a três vertentes: volume, carga e frequência. A relação dessas 

três vertentes é desproporcional, sendo que o aumento de uma resulta na 

diminuição da capacidade do organismo em sustentar padrões elevados das 

outras.  

Entretanto, essa relação volume, carga e frequência com a intensidade, 

não consiste em um padrão uniforme, sendo que o grau de intensidade depende 

de fatores intrínsecos ao indivíduo, portanto, esses parâmetros devem ser 

adquiridos individualmente (GHOSH, 2004; BOGDANIS, 2012). Tendo em vista 

que um mesmo nível de exercício pode proporcionar níveis distintos de estresse 

em sujeitos diferentes, foram desenvolvidos diversos métodos de mensuração 

da intensidade do exercício, entre esses métodos estão a Frequência Cardíaca 

máxima (F.C. max.) (CAMARDA, et al., 2008) e a Escala de Percepção de 

esforço (P.S.E) (BORG, 1996; LAMB; ESTON; CORNS, 1999).  
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A frequência cardíaca, consiste na quantidade de batimentos do coração 

em um minuto (CAMARDA et al., 2008). A sua relação com o exercício físico 

consiste na relação do VO², sendo que o oxigênio é transportando pelo sangue, 

o qual tem uma capacidade limitada por litro de sangue. Sendo assim, o sangue 

deve entregar o mais rápido possível, ao tecido que esteja necessitando de 

oxigênio, para retornar e novamente ser oxigenizado e recomeçar o processo 

(CRUZ-MARTINEZ, 2014; PINSKY, 2003). Para existir esse aumento da 

velocidade de entrega e capitação, necessita-se de um aumento no débito 

cardíaco (CRUZ-MARTINEZ, 2014; PINSKY, 2003). Debito cardíaco é o volume 

de sangue bombeado pelo coração no período de um minuto, sendo a resultante 

da multiplicação entre frequência cardíaca e volume sistólico (VINCENT, 2008).  

Deste modo, com o aumento da intensidade do exercício, existe um 

aumento na demanda de oxigênio, o que requer um maior esforço cardíaco, 

sendo que, como o volume sistólico não tem uma grande alteração aguda, o 

corpo impõe ao coração, uma maior ativação em sua frequência, visando suprir 

as necessidades impostas pelo exercício (CAMARDA et al., 2008). Tendo esse 

panorama da relação intensidade do exercício e a frequência cardíaca, se 

pesquisou meios de relacionar variações de intensidade com as variações 

cardíacas, surgindo algumas equações que expressam essa relação, a mais 

utilizada na literatura é a equação (220 – idade), a qual entende as limitações 

impostas pela idade no mecanismo cardíaco (CRUZ-MARTINEZ, 2014). Dessa 

equação, encontra-se o valor de 100% da frequência cardíaca máxima, 

conseguindo a partir desse ponto, percentuais para análise das intensidades 

(CAMARDA et al., 2008). 

Outro mecanismo de mensuração da intensidade, é a escala de 

percepção subjetiva de esforço, que visa a mensuração da complexidade do 

mecanismo que envolve o exercício físico (fontes energéticas, capacidade de 

entrega de oxigênio, produção e resistência de substratos, sensações corporais, 

motivação, etc.). Esse mecanismo, visa analisar de um ponto de vista 

psicológico, partindo do princípio que a intensidade do exercício não é um fator 

igual para todos e sim um fator intrínseco, colocando o sujeito como sendo o 

mais apto a identificar a intensidade que seu corpo está sendo imposto (LAMB; 

ESTON; CORNS, 1999). 
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Esforço percebido é uma percepção subjetiva, onde o 
indivíduo denuncia o esforço do seu corpo. A avaliação 
através da escala de Borg de esforço percebido (P.S.E.) foi 
muito bem estabelecida e é a escala mais usada para medir 
o esforço percebido durante o exercício (YU; BIL, 2010). 

 

Ciolal, et al. (2015) ainda expõem que a utilização da escala de Borg de 

esforço percebido é mais utilizado nos centros fitness pelo seu baixo custo, em 

relação a outros meios de mensuração de intensidade do exercício. Esse método 

consegue perceber o desconforto global imposto pela perturbação da 

homeostase proporcionada pelo exercício (MUYOR, 2013). 

A motivação dessa necessidade de mensuração da intensidade do 

exercício, provém da intensão de adaptação, tendo em vista que as adaptações 

surgem dos parâmetros impostos a estresse (MCEWEN, 2005), e o corpo 

responde diferente a intensidade, sendo uma das principais respostas a fonte 

energética utilizada para a execução e manutenção do exercício (ARTIOLI et al., 

2012; GHOSH, 2004). Quando o exercício requerer um volume mais duradouro, 

esse utilizará prioritariamente a fonte de energia aeróbica (GHOSH, 2004), 

quando o exercício requerer uma carga mais elevada, o mesmo utilizará uma 

fonte energética anaeróbica (GHOSH, 2004; ARTIOLI et al., 2012).  

A fonte de energia aeróbica, apresenta uma maior eficiência na produção 

de ATP por molécula de substrato, sendo que em contrapartida, a fonte de 

energia anaeróbica apresenta uma produção maior de energia em menor tempo 

(ARTIOLI et al., 2012). Partindo desse princípio, verifica-se que, quando as 

necessidades impostas pela intensidade do exercício ultrapassam a capacidade 

do corpo em transporta o oxigênio necessário para sua manutenção, o corpo 

busca a utilização da fonte anaeróbica, que como abordado tem uma produção 

mais rápida de energia (GHOSH, 2004). Contudo, essa fonte é limitada, tanto 

pela baixa eficácia na produção de ATP por molécula de substrato, como pela 

produção de resíduos como o lactato, o qual proporciona um meio intracelular 

ácido e provoca o tamponamento de sua capacidade de funcionamento 

(GHOSH, 2004; ARTIOLI et al., 2012). 

Nesse ponto, o treinamento físico busca analisar o que se pretende 

adaptar, para que esse o seja estressado e portanto apresente as adaptações 

necessárias para um maior desempenho (MCEWEN, 2005). Entretanto, o 

desempenho não é tão simples, essa utilização das distintas fontes energéticas 
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depende de inúmeros fatores, um dos principais é a constituição das fibras 

musculares, sendo elas: fibra tipo I e fibra tipo II (BOGDANIS, 2012). Cada tipo 

de fibra tem uma propensão energética e capacidade de funcionamento, sendo 

a do tipo I com características oxidativas, com propensão a maior utilização de 

energia da fonte aeróbica, já a do tipo II apresenta uma característica mais 

propensa a utilização de fonte energética anaeróbica (BOGDANIS, 2012). Esses 

dois tipos de fibras, não se distinguem apenas na sua utilização de fonte 

energética, o seu mecanismo também demonstra diferença no funcionamento, 

sendo a fibra tipo I 4 a 5 vezes mais lenta que a do tipo II. Com essa 

compreensão, analisa-se que, cada tipo de exercício necessitará de uma 

prioridade no tipo de fibra, sendo exercícios de resistência mais para o tipo I e 

os de alta carga os do tipo II (BOGDANIS, 2012). 

Essas duas fontes energéticas têm forte relação com a intensidade, sendo 

assim, conseguiu-se relaciona-las com os parâmetros de mensuração da 

intensidade (Frequência cardíaca máxima e Escala de percepção de esforço), 

para que com isso, pudesse colocar o indivíduo na intensidade que se desejava 

trabalhar com a relação (volume / carga / frequência) (BOGDANIS, 2012).  

 

4.2 PARÂMETROS PSICOLÓGICOS  

 

4.2.1 Prazer  

O prazer é uma sensação de origem psicológica, de fator intrínseco, 

variando de um indivíduo para o outro. Essa sensação de prazer depende de 

inúmeros fatores, como experiências de vida, alegria, gosto, sensações e fatores 

biológicos (KATZ, 2016).  

Segundo Katz (2016), na antiguidade acreditava-se que o prazer era 

apenas uma resultante do desejo, sendo portanto, inerente a realização de um 

desejo. Com a evolução dessa concepção de prazer, identificou-se que o desejo 

é apenas um fator junto com a motivação, sendo que ambos podem influenciar 

o prazer, mas não estão diretamente ligados. Atualmente, identifica-se o prazer 

como sendo uma relação psicológica e fisiológica, sendo que essas vertentes 

não precisam estar relacionadas ao mesmo tempo para a produção da sensação 

de prazer, onde o fator que demonstrar maior intensidade, pode vir a mascarar 

a realidade do outro fator.  
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Tendo em vista essa estreita ligação entre o psicológico e o fisiológico na 

propagação de prazer, Hardy e Rejeski, desenvolveram uma escala de 

sensações, visando a quantificação do prazer (HARDY; REJESKI, 1989 apud 

KRINSKI, 2012). Tendo em vista que o exercício físico é um fator estressante da 

homeostase fisiológica, através da escala de Hardy e Rejeski, se proporciona 

um meio de controle da perturbação do prazer relacionado a essa perturbação 

fisiológica, da mesma forma uma perturbação psicologica também poderia ser 

quantificada através da variação de prazer pela mesma escala.  

 

4.2.2 Atenção 

Atenção é a capacidade mental de focalizar em um determinado ponto, 

sendo que, quanto mais exigência de processamento cognitivo com relação ao 

ponto em questão, menor será a capacidade de ampliação do ponto de foco de 

atenção, tendo um trabalho similar a um funil, a pouca exigência cognitiva, 

permite um foco de atenção mais amplo, quanto maior for a exigência cognitiva, 

menor será a ampliação do foco de atenção (MOLE, 2013).  

Segundo Mole (2013), essa diminuição da amplitude do foco de atenção 

devido à maior demanda cognitiva, é resultante da limitação na capacidade do 

cérebro para o processamento de informações. Chegando ao entendimento que 

a atenção é limitada pelo contexto psicológico, cognitivo, fisiológico e 

morfológico. Devido a essa incapacidade em processar um amplo número de 

informações, acaba criando um procedimento de “disputa”, onde se torna 

vencedor aquele que demonstre um maior destaque.  

Nessa característica da atenção, existe um complexo de permanente 

disputa, o foco interno de atenção contra o foco externo de atenção, sendo o 

foco interno mais voltado a um feedback fisiológico, o qual informa ao cognitivo 

as sensações corporais e alterações na homeostase (MARCHANT, 2011; 

LOHSE; SHERWOOD, 2011). Já o foco externo é mais voltado para um 

processo psicológico, desde pensamentos até fontes externas que capturem sua 

atenção (MULLEN et al., 2012). Devido a limitação de processamento de 

inúmeras informações e a diminuição dessa amplitude, quando o cognitivo é 

ainda mais acionado, os focos interno e externo de atenção disputam, sendo que 

o mais saliente apresenta uma maior tendência nessa disputa (CASILIO, 2012; 

RIDER, 2015). 
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4.3 RELAÇÕES PSICOFISIOLÓGICAS  

 

4.3.1 Relação exercício físico e atenção 

O conceito de foco de atenção é subdividido em foco interno e foco 

externo, sendo o interno mais voltado a um parâmetro fisiológico, enquanto o 

foco externo mais voltado a um parâmetro psicológico. Sendo o exercício físico 

um objeto de estresse fisiológico, o mesmo apresenta uma forte ligação com o 

foco de atenção interno, onde o processo cognitivo acaba tendo forte relação 

com a realização do exercício, desde a coordenação, até o esforço expendido 

(MULLEN et al., 2012; MARCHANT, 2011; LOUSE; SHERWOOD, 2011; 

CASILIO, 2012; RIDER, 2015).  

Marchant (2011) aborda que, quanto maior for a intensidade do exercício, 

maior será a tendência de um foco interno de atenção. Entretanto, Mullen et al. 

(2012) aponta que um foco interno proporciona piora no desempenho. 

Corroborando com esses achados, Vance et al. (2004) identificaram que, o 

exercício físico praticado com maior foco externo, acaba diminuindo a ativação 

neural, onde demonstrou menor ativação de EMG. Essa menor ativação de EMG 

corresponde a uma menor ativação de fibras musculares, onde um foco externo 

proporciona um movimento mais natural do corpo, o qual ativa só as fibras que 

realmente serão necessárias, produzindo uma relação força despendida x força 

necessária ótima. Já em um foco interno, o cognitivo pensando na força 

despendida x força necessária, acaba produzindo uma ativação excessiva de 

EMG, proporcionando maior ativação de fibras musculares, expedindo assim, 

uma maior produção de força em uma situação que não necessitaria tanta 

demanda (MARCHANT, 2011). 

Essa melhora na ativação das fibras via foco externo, proporciona uma 

economia energética (MARCHANT, 2011), além de proporcionar um maior 

equilíbrio, sendo o equilíbrio muitas vezes correlacionado a ativação de 

pequenas unidades motoras, onde um foco externo consegue recrutar somente 

as necessárias, sendo o interno incapaz e por consequência menos eficaz 

(PARK et al., 2015). Um foco interno também proporciona um maior estresse 

psicológico, proporcionando mais ansiedade durante o exercício, essa 

ansiedade proporciona um “ruído interno”, sendo que a ativação cognitiva acaba 

ficando sobrecarregada entre pensar no exercício, ativar os músculos e fontes 
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energéticas, o que pode proporcionar perda na precisão de transporte das 

informações e em sua velocidade (VANCE et al., 2004).  

Esse estresse psicológico ocasionado pelo foco interno, acaba 

proporcionando um efeito sobre o estado fisiológico, proporcionando maior 

ativação cardíaca, piora na organização respiratória, piora na propagação de 

impulsos nervosos e piora na produção hormonal. Outra característica está 

relacionada à capacidade de aprendizado, sendo um foco externo mais propício 

à retenção de informações, proporcionando maior capacidade de aprendizado 

(MULLEN et al., 2012).  

 

4.3.2 Relação atenção e prazer 

Segundo Katz (2016), o prazer tem sua origem nas vertentes psicológicas 

e fisiológicas, onde pode-se resumir que o prazer é composto de sentimentos 

(psicológico) e sensações (fisiológico) agradáveis. O exercício físico como fator 

de estresse, proporciona um índice maior de atenção interna, quanto maior for a 

intensidade do exercício, maior será o estresse inerente, o que proporcionará 

maior índice de foco de atenção interno (LOHSE; SHERWOOD, 2011). Tendo 

em vista que focando a atenção internamente estaríamos mais atentos ao 

desconforto proporcionado pelo estresse, onde o desconforto estaria ligado à 

uma sensação desagradável, o que se correlacionaria ao desprazer (LOHSE; 

SHERWOOD, 2011; KATZ, 2016).  

Casilio (2012) e Rider (2015) expõem que, nessa disputa do foco interno 

x foco externo, prevalece aquele que apresentar maior intensidade, sendo um 

foco interno mais interligado as sensações de estresse fisiológico, o mesmo 

apresenta maior correlação com a dor e desconforto, com tendência ao 

desprazer, enquanto um foco externo estaria mais interligado à sentimentos 

psicológicos, tais como alegria e motivação, com tendência a um sentimento de 

prazer (MULLEN et al., 2012; KATZ, 2016). Ao retirar a atenção interna do 

desconforto fisiológico, o foco externo já se inicia com uma tendência ao prazer 

(MULLEN et al., 2012; KATZ, 2016). Entretanto, para a existência desse foco 

externo, deve existir um “estimulador” que proporcione ao indivíduo uma opção 

de foco de atenção (MARCHANT, 2011). Quanto mais agradável for esse 

estimulador externo, maior será o índice de foco de atenção externo, 

proporcionando maior peso na disputa foco externo x foco interno e 
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proporcionando uma conexão entre a atenção e o sentimento bom, 

proporcionando assim um maior índice de prazer (LOHSE; SHERWOOD, 2011).  

 

4.3.3 Relação prazer e percepção de esforço  

A percepção subjetiva de esforço, é um fator de mensuração intrínseco 

da intensidade do exercício, sendo processado pelo cognitivo o quanto o 

indivíduo sente-se fadigado (LAMB; ESTON; CORNS, 1999). O mesmo expõe o 

quanto o indivíduo percebe de fadiga, sendo que, se é uma análise de percepção 

de fadiga, então o mesmo está ligado à atenção interna sobre o estresse 

fisiológico, caso o indivíduo não esteja percebendo sua própria fadiga devido a 

um foco de atenção externo, o mesmo indicará um baixo índice de percepção 

subjetiva de esforço (BOUTCHER; TRENSKE, 1990).  

Conforme expõe Katz (2016), o prazer está ligado à motivação, quanto 

mais prazeroso for algo, maior será a tendência em querer continuar. Sendo que 

segundo Mullen et al. (2012), o prazer está ligado à um maior índice de foco 

externo de atenção, surge a relação com a percepção subjetiva de esforço, onde 

entende-se que, quanto maior for o índice de prazer que algo esteja 

proporcionando, menor será o foco interno de atenção, o que proporcionará uma 

menor percepção do desgaste fisiológico e aumento da motivação. 

 

4.3.4 Relação percepção de esforço e frequência cardíaca  

A percepção subjetiva de esforço apresenta uma relação com o estresse 

psicológico, onde o indivíduo percebe o estresse fisiológico que o corpo está 

sofrendo, afetando os sentimentos de desconforto e por consequência uma 

sensação de desprazer (PINSKY, 2003; KATZ, 2016). Segundo Schneideman, 

Ironson e Siegel (2005) e McEwen (2005), fatores psicológicos afetam a ativação 

cardíaca via os sinais simpático e parassimpático. Situações de desconforto 

tendem a gerar um estado de ansiedade, sendo essa ligada a fatores de estresse 

psicológico proporcionando uma maior ativação de vias fisiológicas ligadas ao 

estresse, desde a produção de hormônios à propagação de impulsos elétricos, 

com indução a gerar mais produção de força, entretanto a falta de um controle 

mais natural do organismo ocasiona uma ativação errônea, a qual tende a 

produzir mais força que o necessário. 
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O aumento da frequência cardíaca durante o exercício é fundamental para 

a distribuição de fontes energética para o tecido que esteja necessitando (CRUZ-

MARTINEZ, 2014). Entretanto, maior frequência cardíaca gera maior estresse 

ao órgão e por consequência maior fadigabilidade. Desse modo, uma 

manutenção de uma frequência cardíaca que supra as necessidades, mas sem 

exagerar, seria uma ativação ótima. Tendo o estresse mental uma capacidade 

de ativar o coração acima do necessário, o mesmo demonstra prejuízo para o 

rendimento (MULLEN et al., 2012; SHUCKER et al., 2009; HUANG et al., 2013). 

 

4.3.5 Relação Frequência cardíaca e exercício físico  

Durante a prática de exercício físico, o organismo demanda um aumento 

no consumo de energia, devido ao aumento no gasto energético (GHOSH, 

2004). Uma das principais fontes energéticas para a produção e a manutenção 

do movimento é o oxigênio (GHOSH, 2004; ARTIOLI et al., 2012), sendo o 

oxigênio entregue ao organismo através do sangue (GHOSH, 2004; CAMARDA 

et al., 2008). Devido ao aumento na demanda de oxigênio pelo exercício, surge 

a necessidade de aumento na velocidade de entrega. Sendo assim, o sangue 

tem que entregar o oxigênio a musculatura, retornar ao coração, para ser 

oxigenizado e novamente bombeado pelo coração para entregar o oxigênio ao 

músculo novamente, todo esse processo deve aumentar sua velocidade 

conforme exista um aumento na intensidade do exercício (CRUZ-MARTINEZ, 

2014). Essa relação de intensidade x entrega de fonte energética apresenta uma 

limitação, um ponto que o corpo já não consegue suprir as necessidades, sendo 

que nesse momento surge a fadiga devido ao déficit energético (ARTIOLI et al., 

2012; BOGDANIS, 2012). 

 

4.4 TELEVISÃO E O EXERCÍCIO FÍSICO  

 

A televisão apresenta uma forte ligação com o foco de atenção, sendo ela 

um mecanismo externo de distração (CASILIO, 2012; RIDER, 2015). A mesma 

vem sendo frequentemente ligada ao aumento do sedentarismo (LEPP et al., 

2013), sendo um dos motivos, essa forte ligação com o foco de atenção. Tendo 

a motivação, uma forte ligação com o prazer e o prazer está muitas vezes ligado 

ao sentimento e as sensações (KATZ, 2016), identifica-se que, a televisão 
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proporciona um maior índice de foco externo de atenção, o qual evita a 

percepção de sensações internas e produzem sentimentos bons (LOHSE; 

SHERWOOD, 2011; KATZ, 2016; CASILIO, 2012; RIDER, 2015). Com isso, a 

televisão afeta todo o ciclo do exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Fluxograma dos efeitos do exercício e a diferenciação com a inclusão 
do aparato distrativo (televisão), segundo achados dos seguintes autores 
(LOHSE; SHERWOOD, 2011; KATZ, 2016; CASILIO, 2012; RIDER, 2015) 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

O estudo trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, de caráter 

experimental, tendo em vista que analisou através de experimentos, a relação 

do exercício físico aeróbico agudo, com e sem aparato distrativo (televisão), no 

mecanismo psicofisiólogo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). 

 

5.2 SUJEITO DA PESQUISA 

 

5.2.1 Caracterização da amostra  

A presente pesquisa foi composta por 17 homens adultos, com faixa etária 

entre 20 e 30 anos. Após obtenção dos voluntários, efetuou-se o cálculo 

amostral, com nível de significância de 0,05. O cálculo amostral apontou um 

poder estatístico de 80% e magnitude de efeito de 0,5. Não existiu grupo controle 

no presente estudo, partindo do princípio que os participantes foram o controle 

deles mesmos, onde se pretendeu comparar os resultados obtidos do 

participante com os resultados obtidos por eles mesmos nas sessões distintas 

(com e sem a utilização do aparelho de televisão).  

 

5.2.2 Critérios de inclusão  

Os sujeitos que apresentaram interesse em participarem da presente 

pesquisa, receberam um convite por escrito sobre os objetivos da pesquisa 

(APÊNDICE A). Todos os sujeitos da pesquisa foram recrutados por 

conveniência, sendo que para serem incluídos na presente pesquisa, deveriam 

apresentar as características requisitadas e assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido (APÊNDICE B). As características requisitadas, encontram-

se listadas logo a baixo. 

 

1. O presente estudo foi limitado apenas ao público masculino, sendo 

esse o primeiro critério de inclusão. 

2. Todos os indivíduos deveriam apresentar faixa etária entre 20 e 30 

anos. 
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3. Todos os indivíduos foram pesados (em kg) e tiveram sua estatura 

mensurada (em metros), logo após foi efetuado o cálculo de IMC (peso 

/ altura²). Para ser incluído, deveriam apresentar um IMC superior a 18 

e inferior a 30.  

4. Todos os indivíduos tiveram que responder ao questionário PAR-Q, 

visando caracterizar o seu estado de saúde. Para ser incluído, 

deveriam apresentar um indicador considerado apto pelo presente 

questionário (ANEXO A).  

5. Todos os indivíduos tiveram que responder ao questionário de 

adequação do estudo, o qual visava analisar o consumo 

medicamentoso que poderia atrapalhar os resultados. Caso o 

indivíduo consumisse algum tipo de medicamento considerado 

inadequado para a análise do presente estudo, o mesmo não seria 

incluído (APÊNDICE C).  

 

Através desses procedimentos, foram incluídos 21 sujeitos no presente 

estudo.  

 

5.2.3 Critérios de exclusão  

Se em alguma sessão o exercício fosse interrompido por problemas de 

saúde e/ou algum procedimento de segurança que visava a proteção do 

participante, o teste seria considerado nulo e seus dados seriam excluídos, 

sendo que o participante poderia repetir a sessão em um prazo mínimo de 72 

horas. Caso ocorresse uma segunda interrupção o indivíduo seria excluído do 

estudo. Caso o indivíduo faltasse a alguma das sessões sem uma explicação 

considerada plausível pelo responsável do estudo, o mesmo seria excluído do 

estudo. Sendo que o sujeito poderia a qualquer momento do estudo, desistir de 

continuar participando do mesmo. Através desses procedimentos, foram 

excluídos 4 sujeitos, dos 21 inclusos, resultando em uma amostra composta por 

17 sujeitos. 
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5.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 O presente estudo, teve seu início após ter sido aprovado pelo comitê de 

ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF (ANEXO B) 

e obedeceu aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Passada esta fase, foi 

realizado a busca por indivíduos interessados em participarem da pesquisa. No 

primeiro contato com os possíveis participantes, foram explicados o tema e a 

questão central do estudo, além de ser entregue uma carta convite, bem como 

também, foram explicados os direitos que os participantes possuem e os deveres 

que o pesquisador deveria assumir junto aos participantes da pesquisa. Após a 

explicação, foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido e 

solicitado a sua assinatura, sendo que foi entregue uma via do termo ao 

participante.  

 No termo de consentimento livre e esclarecido, o pesquisador também 

assumiu os seguintes compromissos éticos:  a) disponibilizar aos participantes 

todas as informações relativas aos propósitos do estudo; b) a não omissão ou 

fraude durante a coleta dos dados, bem como também em sua análise e 

descrição dos resultados.  

 

5.4 COLETA DE DADOS  

 

5.4.1 Variáveis 

 O presente estudo trabalhou com duas vertentes de variáveis, sendo uma 

as variáveis de característica psicológica (Percepção de esforço, Respostas 

afetivas, Foco de atenção e Percepção de tempo) e a outra as variáveis de 

característica fisiológica (Frequência cardíaca e Esforço / Fadiga). 

 

5.4.2 Materiais   

 Para a realização da presente pesquisa, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

a) Esteira para exercício físico  

b) Aparelho de televisão  

c) Aparelho de DVD player 
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d) DVDs com gravação de programas  

e) Escala de percepção de esforço  

f) Frequencímentro  

g) Escala de respostas afetivas (prazer/desprazer) 

h) Questionário de foco de atenção  

i) Ficha de anotações de resultados de cada participante  

j) Aferidor de pressão arterial  

 

5.4.3 Planejamento e avaliação 

Os participantes foram submetidos a quatro sessões, sendo duas de 

caráter experimental, uma de caráter informativo e uma de caráter 

demonstrativo. Na sessão de caráter informativo, foi realizada a coleta das 

informações do indivíduo para sua inclusão no estudo. Com o término da sessão 

de caráter informativo, foi realizado um sorteio, visando randomizar as sessões 

experimentais, sendo que o resultado do sorteio não foi divulgado ao 

participante. Passada a sessão informativa, foi realizada a sessão de caráter 

demonstrativo, sendo que de uma sessão para a outra não necessitava nenhum 

período mínimo de intervalo.  

Nessa sessão foram demonstrados os procedimentos de coleta que 

seriam utilizados, bem como o funcionamento da esteira. Também foi efetuado 

a análise da velocidade que seria adotada nas sessões experimentais. Essa 

velocidade foi determinada, através de critérios de autosseleção, na qual o 

indivíduo foi conduzido até a esteira e indicado que o mesmo deveria 

experimentar diversas velocidades, até constatar uma que se sentisse 

confortável e que acreditasse sustentar a mesma durante 30 minutos, sendo que 

foi deixado bem claro, que essa indicação de 30 minutos não era um padrão fixo, 

tendo em vista que na sessão experimental o tempo de duração seria ocultado 

do participante, essa indicação de 30 minutos foi apenas um indicador para que 

o indivíduo se baseasse, para que não buscasse escolher uma velocidade com 

intensidade muito alta, na qual proporcionasse a fadiga muito rápido, ou que 

escolhesse uma velocidade com intensidade muito baixa que proporcionasse um 

período muito amplo para atingir a fadiga.  

O motivo para essa escolha da velocidade em um dia distinto, consiste no 

fato de poder manter um procedimento de autosseleção, partindo do princípio 
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que o indivíduo escolheu a velocidade que acreditava ser adequada e poder 

manter o fator estressor (a velocidade do exercício) uniforme para ambas as 

sessões experimentais.  

As sessões experimentais foram marcadas em dias distintos, com 

intervalo mínimo de 72 horas, respeitando o ciclo circadiano dos indivíduos, 

realizando as sessões experimentais no mesmo período do dia. Essas sessões 

foram agendadas conforme a disponibilidade do participante. Todos os 

participantes receberam uma ficha de recomendações (APÊNDICE D), onde 

estava especificado o que poderia e o que não poderia fazer antes da sessão 

experimental. 

 

5.4.5 Familiarização  

 Os participantes receberam uma detalhada explicação sobre o 

funcionamento da escala de percepção subjetiva de esforço de Borg (ANEXO 

C), como também sobre a escala de sensação de Hardy e Rejeski (ANEXO D) e 

sobre o questionário de foco de atenção (ANEXO E). Também foi demonstrado 

e explicado o funcionamento do aparato de coleta de frequência cardíaca. 

Também foram demonstrados os outros mecanismos de coleta de informações, 

como o esforço (tempo de duração do exercício) e a percepção de tempo. 

Completado a familiarização com os procedimentos, foi demonstrado o 

funcionamento da esteira e efetuado uma familiarização com a mesma, além de 

ter sido demonstrado o funcionamento da televisão, visando uma melhor 

assimilação do participante e a verificação por parte do pesquisados se 

realmente houve uma compreensão do participante.  

 

5.4.6 Procedimento de segurança  

 O estudo trabalhou com sujeitos que se encontravam em uma faixa etária 

de 20 a 30 anos, a qual apresenta poucos riscos a participação de exercícios 

físico, além de que a metodologia abordada pelo presente estudo, demonstrou 

ser de alta segurança para os envolvidos, como expõe Araújo e Teixeira (1996).  

 

“Os riscos para a saúde, particularmente os de natureza 

cardiovascular, decorrentes do exercício físico moderado são 

extremamente baixos e podem tornar-se ainda mais 
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reduzidos por avaliação pré-participação criteriosa, que 

permita prática orientada”.  

 

O presente estudo trabalhou com uma série de procedimentos de 

segurança, visando diminuir ainda mais esses riscos. No procedimento de 

inclusão/exclusão como já foi abordado, foi realizado uma análise clinica através 

do questionário PAR-Q, visando identificar alguma limitação e/ou riscos 

inerentes ao indivíduo.  Anteriormente a cada uma das sessões, foi efetuado 

uma aferição da pressão arterial. Antes dessa aferição, o indivíduo deveria 

permanecer sentado durante cinco minutos, posteriormente foi efetuado a 

aferição, sendo que foram considerados aptos a participar daquela sessão, os 

indivíduos que apresentassem uma pressão 135 / 85 mmHg a qual é 

considerada como sendo uma pressão fora da faixa de risco (GUS, 2005), o 

procedimento de aferição e controle da pressão arterial foi efetuado conforme os 

padrões pré-estabelecidos (VI DIRETRIZES BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). 

 Durante o exercício, foi acompanhado a frequência cardíaca, caso a 

mesma apresentasse alguma variabilidade da frequência cardíaca considerada 

de risco, ou não apresentasse variabilidade perante a variabilidade de esforço, 

o exercício poderia ser interrompido pelo pesquisador, visando a prevenção da 

saúde do participante. Além dos procedimentos já mencionados, o pesquisador 

poderia interromper a qualquer momento o exercício caso identificasse algum 

risco ao indivíduo, mesmo que esse não se encontrasse especificado no 

procedimento de segurança. A esteira na qual o exercício foi executado 

apresentava proteção lateral, visando uma maior proteção do indivíduo, além de 

apresentar um botão de segurança, o qual o indivíduo foi orientado a apertar 

caso estivesse se sentindo mal e precisasse interromper o exercício. Antes de 

cada sessão de exercício, os participantes deveriam efetuar um aquecimento de 

cinco minutos a 4 km/h, visando preparar o metabolismo para a atividade, sendo 

que esse período de aquecimento já constava no período de coleta de dados. 

Também foi efetuado uma volta calma no final da sessão, sendo que essa volta 

calma já não contava mais como período de coleta de dados.   

 Após o termino da sessão, o participante permaneceu sentado, visando 

uma recuperação, sendo que logo depois foi aferida a pressão arterial e caso o 
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mesmo apresentasse uma pressão inferior a 135 / 85 mmHg, seria considerado  

liberado, caso o mesmo apresentasse uma pressão superior seria solicitado que 

o mesmo continuasse sentado, efetuando novas aferições para acompanhar o 

comportamento da pressão arterial, até atingir um grau considerado sem riscos.  

 

5.4.7 Procedimento de coleta da frequência cardíaca 

 A coleta da frequência cardíaca foi efetuada através de um frequencímeto, 

o qual foi colocado no participante antes do início da sessão e obtendo a 

frequência dos batimentos cardíacos por minutos. As coletas foram iniciadas a 

partir do minuto zero e se repetiram a cada cinco minutos, até atingir o fim da 

sessão.  

 

5.4.8 Procedimento de coleta do esforço ou tempo de fadiga 

 A coleta do esforço (ou tempo de fadiga), foi efetuada no final da sessão, 

através do tempo de duração da sessão de exercício (em minutos), sendo que 

sua duração, não foi relatada ao participante.  

 

5.4.9 Procedimento de coleta de percepção de esforço  

 A coleta da percepção subjetiva de esforço, foi efetuada através da escala 

de Borg (BORG, 1996; BREWER, 1996 apud KRINSKI, 2012), a qual era 

devidamente exposta ao participante e o mesmo deveria indicar o seu grau de 

fadiga. Essa coleta foi iniciada no minuto zero, onde entendeu-se que nesse 

ponto o mesmo ainda não poderia apontar nenhum tipo de percepção de esforço, 

tendo em vista que o mesmo ainda não havia iniciado o exercício, sendo assim 

foi indicado o ponto mínimo da escala (6), como sendo o representativo do ponto 

zero, após esse ponto, foi efetuado a coleta apresentando a escala de Borg a 

cada 5 minutos ao indivíduo, o qual deveria indicar seu nível de fadiga, 

finalizando apenas quando atingisse o final da sessão. 

 

5.4.10 Procedimento de coleta de percepção de prazer  

 A percepção de prazer foi determinada através da escala de sensação de 

Hardy e Rejeski (HARDY; REJESKI, 1998 apud KRINSKI, 2012), a qual visa 

determinar o índice de prazer e desprazer durante o exercício. A presente escala 

é dividida em 11 pontos, sendo que varia de -5 que corresponde a muito ruim e 
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+5 que corresponde a muito bom. A coleta da percepção de prazer foi efetuada 

a partir do minuto zero, sendo que nesse ponto foi entendido que o indivíduo 

ainda não poderia indicar um sentimento sobre o exercício, tendo em vista que 

o mesmo ainda não havia iniciado, tendo assim entendido que esse ponto zero 

deveria ser indicado pelo ponto neutro (zero) da escala de sensação, tendo a 

continuidade da coleta sendo efetuada a cada cinco minutos até o final da 

sessão. 

 

5.4.11 Procedimento de coleta do foco de atenção 

 A aferição do foco de atenção foi obtida através do questionário de foco 

de atenção de Brewer (BREWER et al., 1996 apud KRINSKI, 2012). Os 

participantes tiveram que responder ao questionário logo após o término da 

sessão de exercício, buscando avaliar o resultado obtido pelo questionário sobre 

o foco de atenção. O questionário é dividido em 30 questões, sendo que cada 

questão é subdividida em 7 itens, cada item consta de uma pontuação que 

corresponde: 1- nunca mesmo; 2- praticamente nunca; 3- um pouco; 4- 

razoavelmente; 5- um bom tempo; 6- quase sempre; 7- o tempo todo. Sendo que 

as questões são avaliadas compondo três grupos de analise, sendo elas 

divididas em: 

I. Foco de atenção Associativa (questões: 2, 4, 7, 10, 15, 17, 20, 22, 25, 

27, 30). 

II. Foco de atenção Dissociativo (questões: 1, 3, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 

24, 26, 29). 

III. Foco de atenção Distress (questões: 5, 8, 11, 13, 18, 23, 28). 

 

Sendo os focos associativo e distress relacionados ao foco interno de 

atenção, enquanto o dissociativo relacionado ao foco externo. Tendo também 

efetuado a soma total dos focos, para avaliar a composição geral.  

 

5.4.12 Procedimento de coleta da percepção de tempo 

 A coleta de percepção de tempo (em minutos), ou seja, o tempo que o 

participante acredita ter durado a sessão, sendo que toda e qualquer informação 

de tempo foi ocultada do participante, foi coletada no final da sessão através de 



38 
 

um questionamento. Sendo, portanto, o participante perguntado quanto tempo 

ele acreditava ter durado a sessão.  

 A motivação dessa vertente, consiste na intensão de avaliar se a 

modificação no padrão de foco de atenção ocasionado pela televisão, afetaria 

no tempo que o participante acreditava ter durado a sessão e se o mesmo 

acreditando ter durando menos, isso faria com que o mesmo sustentasse o 

esforço durante um período mais elevado.   

 

5.4.13 Sessões de teste  

As sessões de teste foram realizadas no laboratório de fisiologia do 

exercício do colegiado de educação física da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco - UNIVASF, com a utilização de uma esteira, com proteção lateral 

e acompanhamento pelo computador interligado a esteira. Os dias das sessões 

foram escolhidos pelos participantes, conforme uma tabela de dias e horários 

disponíveis, sendo que, a ordem das sessões foi randomizada e o horário que o 

mesmo escolheu para a realização da primeira sessão foi repetido na segunda 

sessão, buscando respeitar o ciclo circadiano, lembrando que as sessões 

tiveram um intervalo entre as mesmas de no mínimo 72 horas. 

No momento que o participante chegou ao laboratório, teve que sentar-se 

durante cinco minutos em posição confortável. Após esse período, sua pressão 

arterial foi mensurada e o mesmo só pode realizar a sessão quando o valor da 

pressão arterial atingiu um índice inferior a 135 / 85 mmHg. 

Durante o procedimento de realização das sessões, os participantes 

subiram na esteira e foi efetuado a coleta da frequência cardíaca, sendo que a 

percepção de esforço e do prazer já possuía um índice inicial padrão (6 na escala 

de Borg para a percepção de esforço e zero na escala de sensações para o 

índice de prazer). A esteira foi acionada em uma velocidade de 4 km/h, 

velocidade essa que teve que permanecer durante os cinco minutos iniciais, 

visando o seu aquecimento. No final dos cinco minutos do aquecimento foi 

efetuado uma nova coleta da frequência cardíaca e iniciado as coletas da 

percepção de esforço e do índice de prazer.  

Finalizado o procedimento de aquecimento, foi colocado a velocidade 

estabelecida como padrão para o indivíduo, a qual se manteve até o final da 

sessão. A partir desse momento, a cada período de cinco minutos foram 
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efetuadas as coletas da frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e 

percepção de prazer, sendo que a qualquer momento o indivíduo poderia 

interromper a sessão por não estar se sentindo bem. Nos casos onde o indivíduo 

realizou toda a sessão, o mesmo foi instruído a avisar do término da sessão e 

realizar uma volta à calma, sendo que a volta à calma não foi computada como 

parte do procedimento.  

No final da sessão, o participante foi questionado sobre quanto tempo o 

mesmo acreditou ter realizado durante a sessão, o valor de tempo de realização 

foi coletado no computador interligado a esteira e o valor não foi revelado ao 

participante. Após essa finalização do exercício, o participante foi devidamente 

conduzido para uma cadeira onde deveria efetuar as respostas no questionário 

do foco de atenção. Entre a sessão com e sem aparato distrativo, só existiu a 

discrepância da existência do aparelho de televisão exibindo um programa, 

sendo que em todas as coletas, o procedimento foi rigorosamente igual em 

ambas as sessões.  

 

5.4.14 Programação da televisão 

 A programação adotada contou com apenas tipos de programas distintos 

de humor, partindo do princípio da relação do humor com o prazer, permitindo o 

participante escolher qual programa ele gostaria de assistir, além de permitir que 

o mesmo escolhesse o volume da televisão e proporcionando ao mesmo a 

possibilidade de modificar o programa durante a sessão caso não estivesse 

gostando.  

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.5.1 Formato de análise dos dados  

 A frequência cardíaca foi analisada em batimentos por minuto e obteve 

sua discrepância entre as sessões verificadas em diferença percentual, além de 

ser analisada através da diferença obtida ao longo do período de durabilidade 

das sessões em um gráfico comparativo. A percepção subjetiva de esforço foi 

analisada através das numerações obtidas na escala de Borg, que inicia no 

ponto 6 e tem sua amplitude máxima no ponto 20, e sua discrepância foi 

analisada em diferença percentual, além de ser analisada através da diferença 
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obtida ao longo do período de durabilidade nas sessões em um gráfico 

comparativo. O índice de prazer foi analisado através das numerações obtidas 

na escala de sensações, os quais variam do ponto + 5 até o ponto - 5. Sua 

discrepância foi analisada em unidade numérica, além de ser analisada através 

da diferença obtida ao longo do período de durabilidade nas sessões através de 

um gráfico comparativo. 

 O tempo de fadiga obteve dois formatos de análise, sendo o primeiro 

através da discrepância entre os tempos de duração das sessões (com e sem 

televisão) em minutos. A segunda forma de análise foi efetuada através da 

discrepância percentual, através da comparação entre a sessão com televisão 

para com a sessão sem televisão, sendo a diferença obtida na sessão com 

televisão calculada em diferença percentual.  

 A percepção de tempo obteve dois formatos distintos de analises, sendo 

a primeira a análise de diferença em minutos do tempo de duração da sessão 

com o tempo que o participante acredita ter durado. A segunda forma de análise 

foi efetuada através da diferença percentual existente entre o tempo que o 

participante acredita ter durado a sessão para com o tempo que realmente a 

sessão durou.  

 O foco de atenção passou por cinco analises, sendo a primeira uma 

análise das três vertentes do questionário attentional focus, foco associativo, 

foco dissociativo e foco distress. Todas as vertentes foram analisadas pela 

diferença numérica obtida nas respostas ao questionário em ambas as sessões, 

sendo a discrepância calculada em percentual.  

 A segunda forma de análise foi efetuada através da junção das vertentes 

do questionário ao tipo de foco pertencente, sendo o foco associativo ligado a 

percepção do corpo e para com o exercício correspondendo a um tipo de foco 

interno de atenção e o foco distress o qual corresponde a dor e angustia 

proporcionada pelo exercício, também correlacionado ao foco interno de 

atenção. Sendo o foco dissociativo a relação do foco de atenção com fatores 

alheios ao exercício e ao corpo, relacionado ao foco externo de atenção. Essa 

análise do foco interno e foco externo foi obtida através da discrepância numérica 

entre as sessões e sua distinção calculada em percentual.  

 A terceira forma de análise foi efetuada através do conceito de volume 

total do foco de atenção, efetuando um somatório do foco interno e foco externo, 
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correspondendo assim a todo o montante do conceito de foco de atenção obtido 

pelo questionário. A discrepância do volume total do foco de atenção entre as 

sessões com e sem televisão foi calculado através da diferença numérica e sua 

diferença calculada em percentual.  

 A quarta forma de análise foi efetuada através da relação percentual do 

foco associativo, foco dissociativo e foco distress quanto ao volume total. Essa 

relação teve como princípio verificar se o quantitativo percentual correspondente 

para cada tipo de foco de atenção variava percentualmente com relação ao 

volume com a inclusão da televisão.  

 A quinta forma de análise foi efetuada através da relação do foco interno 

de atenção (foco associativo + foco distress) e do foco externo de atenção (foco 

dissociativo) com o volume total, assim como foi efetuado na quarta forma de 

análise. Essa relação teve como princípio verificar se o quantitativo percentual 

correspondente para cada tipo de foco de atenção (interno e externo) variava 

percentualmente com relação ao volume com a inclusão da televisão. 

 

5.5.2 Equiparação dos dados entre as sessões para a análise (ponto de corte) 

 Partindo do princípio que as sessões tiveram o tempo de durabilidade 

livre, durando até o participante atingir a fadiga e que o mesmo era comparado 

com ele mesmo entre as sessões, sendo os dados de frequência cardíaca, 

percepção de esforço e prazer tiveram seus dados coletados a cada período de 

cinco minutos, identificou-se uma possível discrepância paramétrica entre o 

número de coletas entre as sessões. Partindo desse princípio, efetuou-se um 

ponto de corte, no qual foi identificado entre cada participante qual sessão dele 

havia durado menos e contrapunha com a outra sessão, efetuando um corte na 

sessão que tiver durado mais, deixando o número de coletas iguais, podendo 

assim compara-los. 

 

5.5.3 Analise do ponto de corte 

 Como exposto anteriormente no item 5.5.2, o ponto de corte corresponde 

ao ponto onde as sessões obtiveram uma diferenciação em sua durabilidade. 

Partindo do princípio que todas as condições e fator estressante foram os 

mesmos, distinguindo apenas o fator de estar ou não assistindo televisão, 

buscou-se verificar, quais respostas cada participante estaria expondo nesse 
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exato ponto, buscando a compreensão de possíveis discrepâncias no individuo 

no exato ponto que em uma das sessões o mesmo apontou fadiga e na outra 

conseguiu sustentar durante mais tempo o exercício. Os dados analisados nesse 

ponto de corte foram a frequência cardíaca, a percepção de esforço e o índice 

de prazer.  

 

5.5.4. Analise entre as intensidades  

 Todas as formas de analises expostas nos tópicos (5.5.1 ; 5.5.2 ; 5.5.3) 

foram efetuadas de duas formas, sendo a primeira através de uma análise geral, 

onde buscou identificar as respostas obtidas nos 17 participantes. Além dessa 

forma de análise, o presente estudo analisou as respostas entre as intensidades. 

Partindo do princípio que os participantes estavam livres para escolherem a 

velocidade que se sentissem confortáveis para a execução dos testes, verificou-

se que os participantes demonstraram uma discrepância entre as escolhas das 

intensidades, com isso o presente estudo decidiu comparar se as respostas 

obtidas variavam entre os que escolheram menores intensidades e os que 

escolheram maiores intensidades.  

 Para formar os grupos correspondentes ao grupo de baixa intensidade e 

o grupo de alta intensidade, verificou-se o tempo de resistência a fadiga na 

sessão sem televisão. Sabendo que altas intensidades proporcionam maior 

fadigabilidade e que menores intensidades proporcionam maior resistência a 

fadiga. Dividiu-se os oito participantes que obtiveram menores tempos de 

duração na sessão sem televisão correspondendo ao grupo de alta intensidade, 

como também se dividiu os oito que obtiveram maiores tempos de duração na 

sessão sem televisão correspondendo ao grupo de baixa intensidade, sendo o 

participante que apontou o índice intermediário (ou mediano) foi excluído nesse 

tipo de análise entre as intensidades.  

 

5.5.5. Perda amostral ao longo do tempo  

 Nas variáveis de frequência cardíaca, percepção de esforço e prazer, os 

quais foram coletados a cada período de cinco minutos, possibilitaram a 

construção de gráficos que demonstrassem o comportamento durante o tempo 

em ambas as sessões. Entretanto, como o estudo trabalhou com as 

durabilidades variadas até cada indivíduo atingir a fadiga, verificou-se que a cada 
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período de coleta existiu uma perca amostral pela fadiga, com isso foi efetuado 

a análise de quantos participantes restavam a cada período de cinco minutos, 

totalizando 10 coletas, as quais constavam nos seguintes períodos de minutos 

(0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45) os quais corresponderam as numerações de 

coletas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).  

  

5.6 PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS 

 

Os dados foram analisados no software estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, versão 20.0) for Windows, com um nível de 

significância estipulado em p<0,05 para todas as análises. Para tratamento dos 

dados foi empregada a estatística descritiva, com medidas de média e desvio-

padrão, para as variáveis quantitativas e medidas de frequência e percentuais 

das variáveis qualitativas. O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para testar a 

normalidade dos dados. Os que não seguiram distribuição normal foram 

transformados por meio do logarítimo natural (logn) e em seguida analisados.  

Para análise das medidas entre os grupos aplicou-se o teste T para 

medidas independentes. Na comparação das medidas repetidas empregou-se o 

teste T pareado. Em seguida, para comparações ao longo do tempo foi realizada 

a análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas, seguida do post hoc de 

Bonferroni para localização das diferenças. Foram aplicados ainda, o teste de 

Levene para homogeneidade das diferenças, o teste de Mauchly para análise da 

esfericidade dos dados, sendo que, quando as premissas de esfericidade foram 

violadas, as correções de Greenhouse-Geisser foram empregadas. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS GRUPOS 

 

Participaram do presente estudo 17 sujeitos, os quais autosselecionaram 

a velocidade que se sentiam confortáveis para a execução dos testes, os quais 

foram analisados de forma geral, compondo um único grupo e de forma dividida, 

compondo dois grupos entre as intensidades, partindo do princípio que os 

sujeitos se caracterizaram como controle deles mesmos. As características 

gerais dos participantes encontram-se na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Características gerais  

_______________________________________________________________  

Características                                                    Grupo Geral  

                                                                                  (N= 17) 

_____________________________________________________________________  

Idade (anos)                                                         24,110 ± 2,890 

IMC (kg/m²)                                                          24,530 ± 2,280 

_______________________________________________________________  

Fonte: Dados do autor. 

 

 A tabela 2 apresenta a caracterização da analise entre as intensidades, 

sendo as mesmas, caracterizadas pelos oito participantes que fadigaram mais 

rápido compondo o grupo de alta intensidade e os oito que demoraram mais a 

fadigar, compondo o grupo de baixa intensidade, sendo que o sujeito que 

apresentou um parâmetro mediano foi excluído nesse procedimento de análise.  
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Tabela 2 – Características e comparações entre grupos 

_______________________________________________________________  

                                                        Grupo Alta                   Grupo Baixa                   

Características                              Intensidade                  Intensidade             p *  

_____________________________________________________________________                                                                                                

Idade (anos)                                  24,125 ± 2,790              24,375 ± 3,248         0,805 

IMC (kg/m²)                                    24,200 ± 2,800              24,860 ± 1,945         0,609 

Tempo de duração (sem TV)       23,375 ± 6,457              56,500 ± 9,546         0,000 * 

_____________________________________________________________________  

Fonte: Dados do autor. 

 

A caracterização entre as intensidades demonstrou uma homogeneidade 

na faixa etária (p = 0,805) e no IMC (p = 0,609), demonstrando não existir 

diferença estatisticamente significativa na caracterização dos grupos, 

apresentando diferença significativa apenas no tempo de resistência a fadiga (p 

= 0,000), o que demonstra a existência da distinção na escolha das intensidades 

pelos participantes, fato esse que corrobora a possibilidade da analise entre as 

intensidades. 

Devido a variação entre os tempos de duração entre as sessões e entre 

os participantes, as análises de (frequência cardíaca, percepção de esforço e 

prazer), os quais foram coletados em períodos de cinco minutos até o sujeito 

acusar a fadiga, obtiveram uma perda amostral ao longo do tempo, sendo a 

mesma verificada na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Perda amostral ao longo do tempo. 

_______________________________________________________________ 

 Tempo                                                           Número de sujeitos 

_____________________________________________________________________  

0 minutos                                                                   N = 17 

5 minutos                                                                   N = 17 

10 minutos                                                                 N = 17 

15 minutos                                                                 N = 17 

20 minutos                                                                 N = 14 

25 minutos                                                                 N = 12 

30 minutos                                                                 N = 11 
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35 minutos                                                                  N = 9  

40 minutos                                                                  N = 8 

45 minutos                                                                  N = 5 

_______________________________________________________________  

Fonte: Dados do autor. 

 

6.2 RESISTÊNCIA A FADIGA  

 

 A resistência a fadiga foi mensurada através do tempo de durabilidade 

nas sessões com e sem a inclusão da televisão. Sendo que, a análise foi 

efetuada através de duas vertentes metodológicas. Na tabela 4 encontra-se a 

analise efetuada através da diferença entre os tempos (em minutos), entre as 

sessões com e sem a inclusão da televisão. Enquanto na tabela 5 encontra-se a 

analise efetuada através da comparação percentual de diferença, sendo a 

sessão sem televisão considerada sessão controle, a qual obteve seu resultado 

considerado 100% (cem por cento) do tempo de resistência a fadiga, 

comparando a diferença obtida na sessão com televisão em diferença 

percentual.  

 

Tabela 4 – Diferença no tempo (em minutos) na resistência a fadiga. 

_____________________________________________________________________ 

Grupos                                  Sem TV                     Com TV            Diferença       p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                                 39,941 ± 18,320         44,176 ± 20,081      4,235        0,201 

Baixa Intensidade            56,500 ± 9,546         56,375 ± 20,914      - 0,125       0,984 

Alta Intensidade               23,375 ± 6,457         30,625 ± 9,364          7,250        0,039 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 5 – Diferença percentual na resistência a fadiga.  

_____________________________________________________________________ 

Grupos                                                  diferença % com TV                           p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                                                          + 17,000 %                                     0,061 

Baixa Intensidade                                      -  1,000 %                                      0,909 

Alta Intensidade                                        + 34,00 %                                       0,046 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

 Ambas as análises de resistência a fadiga apontaram para uma 

similaridade em seus resultados. Sendo que, na análise geral houve uma 

resistência a fadiga superior a 4 minutos a mais de durabilidade na sessão com 

televisão, entretanto essa diferença não foi estatisticamente significativa (p = 

0,201). Na análise percentual, verificou-se que a inclusão da televisão apontou 

uma resistência a fadiga de 17% a mais, entretanto essa diferença também não 

foi estatisticamente significativa (p = 0,061).  

Verificando as respostadas entre as intensidades, identificou-se 

distinções entre os grupos, sendo que o grupo de baixa intensidade apontou uma 

diferença próxima de zero minutos entre as sessões com diferença estatística 

não significativa (p = 0,984). Na análise percentual, verificou-se que a sessão 

com televisão apontou uma diminuição na resistência a fadiga de 

aproximadamente -1%, entretanto essa diferença não foi estatisticamente 

significativa (p = 0,909).   

No grupo de alta intensidade, ambas as análises apontaram diferenças 

estatisticamente significativas, sendo que em minutos houve um aumento na 

resistência a fadiga superior a 7 minutos (p = 0,039), enquanto na análise 

percentual a diferença apontou um aumento na resistência a fadiga de 34% (p = 

0,046).  

 

6.3 PERCEPÇÃO DE TEMPO  

 

 Ao findar de cada sessão de exercício, os participantes foram 

questionados sobre quanto tempo os mesmos acreditavam ter durado a sessão, 
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sendo o valor indicado comparado com o tempo real e analisado através de duas 

vertentes, sendo uma através do tempo (em minutos) de diferença da percepção 

para com o tempo real e a outra através do percentual de diferença entre a 

percepção e o tempo real. Na tabela 6 encontram-se as análises da diferença do 

tempo de percepção enquanto na tabela 7 encontram-se as análises da 

diferença percentual de percepção.  

 

Tabela 6 – Diferença na percepção de tempo do participante em relação ao                                                                  

tempo real em minutos. 

_______________________________________________________________ 

Grupos                                   Sem TV                      Com TV        Diferença         p * 

____________________________________________________________________ 

Geral                                  - 2,352 ± 10,240       - 5,882 ± 10,481      - 3,530       0,122 

Baixa intensidade             - 4,875 ± 13,674       -6,375 ± 14.201      - 1,500        0,703 

Alta intensidade                - 0,750 ± 5,897         -5,500 ± 6.989        - 4,750        0,013 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Tabela 7 – Diferença percentual da percepção de tempo do participante em 

relação ao tempo real. 

_______________________________________________________________ 

Grupos                                   Sem TV %               Com TV %       Diferença %     p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                             - 5,872 ± 21,563         - 14,190 ± 19,910    - 8,300 %    0,026 * 

Baixa intensidade        - 8,780 ± 22,560         - 11,053 ± 24,281    - 2,273 %    0,703 

Alta intensidade           - 5,260 ± 22,261         - 17,963 ± 16,890   - 12,703 %   0,008 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Verificou-se que, o comportamento da percepção de tempo em relação ao 

tempo real de duração da sessão foi afetado de diferentes formas pela inclusão 

da televisão. Sendo que no grupo geral identificou-se uma distinção de 

resultados perante as distintas formas de análise, obtendo um resultado de 3,530 
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minutos (p = 0,122) a menos na percepção de tempo com relação ao tempo real, 

entretanto essa diferença não foi estatisticamente significativa. Porém, na 

análise percentual de discrepância, verificou-se uma diferença de 8,300% (p = 

0,026) a menos na percepção do tempo em relação ao tempo real, com diferença 

estatisticamente significativa. 

 Com relação as análises entre as intensidades, verificou-se que ambas 

as formas de analises apontaram a mesma tendência, sendo diferenças 

estatisticamente não significativa para o grupo de baixa intensidade com uma 

diminuição na percepção de tempo de 1,500 minutos (p = 0,703) e uma 

diminuição percentual na percepção de tempo de 2,273% (p = 0,703). Enquanto 

no grupo de alta intensidade ocorreu uma diferença significativa em ambas as 

análises, com diminuição na percepção de tempo de 4,750 minutos (p = 0,013) 

e uma diminuição percentual na percepção de tempo de 12,703% (p = 0,008). 

 

6.4 FOCO DE ATENÇÃO 

 

O foco de atenção foi determinado pelo questionário (ATTENTIONAL 

FOCUS QUESTIONNAIRE), o qual caracteriza-se pela divisão do foco de 

atenção em três vertentes (Associativo, Dissociativo e Distress). Sendo os 

mesmos caracterizados da seguinte forma:  

 

I. Associativo: A ligação do foco de atenção com a prática do exercício. 

II. Dissociação: A ligação do foco de atenção com a atenção no ambiente 

e/ou fatores externos.  

III. Distress: A ligação do foco de atenção com a angustia proporcionada 

pelo exercício.  

 

A tabela 8 apresenta as análises dessas três vertentes do questionário 

attention focus, verificando possíveis variações com a inclusão da televisão 

durante o exercício físico.  
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Tabela 8 -  Resultados obtidos no attentional focus questionnaire. 

_____________________________________________________________________          

Variáveis                 Sem TV                       Com TV                  Diferença %             p *                                                

_____________________________________________________________________ 

Dissociativo            34,176 ± 6,043        30,470 ± 8,262              - 10,843 %      0,020 * 

Associativo             46,705 ± 9,550        34,588 ± 10,857            - 25,943 %       0,000 * 

Distress                   21,117 ± 8,859       16,058 ± 5,584               - 23,957 %       0,000 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Os resultados apresentados demonstram uma diminuição em todos os 

aspectos avaliados pelo questionário com a inclusão da televisão durante a 

prática de exercício físico. Sendo uma diminuição de 25,943% (p = 0,000) na 

atenção para com o exercício (associativo), enquanto a dor e angustia 

proporcionado pelo exercício (distress), apontou uma diminuição de 23,957% (p 

= 0,000), além de apresentar uma diminuição no aspecto de atenção ambiental 

e/ou fatores externos (dissociativo) de 10,843% (p = 0,020).  

A tabela 9 e a tabela 10 apresentam as análises dessas três vertentes do 

questionário attention focus, verificando possíveis variações com a inclusão da 

televisão durante o exercício físico e a sua relação com a intensidade escolhida 

pelo participante.  

 

Tabela 9 - Resultados obtidos no attentional focus questionnaire no grupo de 

baixa intensidade.  

_______________________________________________________________ 

Variáveis                 Sem TV                       Com TV                  Diferença %             p * 

_____________________________________________________________________ 

Dissociativo         36,250 ± 6.204            33,250 ± 7.814            - 8,276 %          0,199 

Associativo          48,500 ± 7.050            40,500 ± 8.159           - 16,494 %         0,000 * 

Distress                20,625 ± 6.545           16,625 ± 4.627            - 19,394 %         0,013 * 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 10 – Resultados obtidos no attentional focus questionnaire no grupo de 

alta intensidade. 

_______________________________________________________________ 

Variáveis                 Sem TV                       Com TV                Diferença %         p * 

_____________________________________________________________________ 

Dissociativo      33,000 ± 5,580             27,750 ± 8,811            -15,909 %          0,029 * 

Associativo       45,875 ± 12,076           29,000 ± 11,237         - 36,785 %          0,000 * 

Distress             23,375 ± 10,625           16,625 ± 6,116           - 29,877 %          0,000 * 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Verificou-se que a inclusão da televisão durante a prática de exercício físico, 

proporcionou maiores diminuições nas três vertentes (associativa, distress e 

dissociativa) em maiores intensidades. Sendo que a atenção relacionada ao 

exercício (associativo), apontou diminuições de 16,494% (p = 0,000) e 36,785% 

(p = 0,000) nos grupos de baixa e alta intensidades respectivamente. Com 

relação a dor e desconforto (distress), houve uma diminuição de 19,394% (p = 

0,013) e 29,877% (p = 0,000) nos grupos de baixa e alta intensidade 

respectivamente. Analisando a vertente de atenção ambiental e/ou fatores 

externos, verificou-se que houve uma diminuição de 8,276% (p = 0,199) no grupo 

de baixa intensidade, entretanto essa variação não apresentou diferença 

estatisticamente significativa, enquanto o grupo de alta intensidade apontou uma 

diminuição de 15,909% (0,029).  

 

Através das características distintas dos fatores analisados pelo questionário, 

verificou-se as seguintes adequações:  

 

I. A análise dos focos associativo e distress pertencem a características 

do foco interno de atenção.  

II. A análise do foco dissociativo pertence a característica do foco externo 

de atenção. 

 

Com base nessas associações, o presente estudo analisou as variações do 

foco interno e externo de atenção, com relação a inclusão da televisão durante 
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a prática de exercício físico. A tabela 11 apresenta os resultados obtidos na 

análise da variação do foco interno de atenção, enquanto a tabela 12 apresenta 

a variação no foco externo atenção. 

 

Tabela 11 – Variação no foco interno de atenção. 

_______________________________________________________________ 

Grupos                         Sem TV                      Com TV                  Diferença %        p *                                

                                      Interno                       Interno                                

_____________________________________________________________________ 

Geral                       67,823 ± 16,314         50,647 ± 14,465          - 25,325 %       0,038 * 

Baixa Intensidade  69,125 ± 10,616         57,125 ± 11,369          - 17,360 %       0,017 * 

Alta Intensidade     69,250 ± 20,575         45,625 ± 15,901          - 34,115 %       0,023 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Tabela 12 – Variação no foco externo de atenção. 

_____________________________________________________________________ 

Grupos                           Sem TV              Com TV               Diferença %            p * 

                                        Externo                Externo 

_____________________________________________________________________ 

Geral                           34,174 ± 6,043     30,470 ± 8,262        - 10,838 %             0,020 * 

Baixa Intensidade      36,250 ± 6,204     33,250 ± 7,814         -  8,276 %             0,199 

Alta Intensidade         33,000 ± 5,580     27,750 ± 8,811        - 25,250 %             0,029 * 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

 Verificou-se que a inclusão da televisão proporcionou diminuição em 

ambas as vertentes de foco de atenção (interno e externo), atingindo um patamar 

de diminuição no foco interno de atenção de 25,325% (p = 0,038), enquanto o 

foco externo apontou uma diminuição de 10,838% (p = 0,020).  

Com relação a analise entre as intensidades, verificou-se que em ambas 

as vertentes (foco interno e externo) o grupo de alta intensidade demonstrou 

maiores índices de diminuição, atingindo um patamar de diminuição no foco 

interno de 34,115% (p = 0,023) e de 17,360% (p = 0,017) nos grupos de alta e 

baixa intensidade respectivamente. Com relação ao foco externo de atenção, os 
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resultados apresentaram diminuições em ambos os grupos, atingindo patamares 

de diminuição de 25,250% (p = 0,029) e 8,276% (p = 0,199) nos grupos de alta 

e baixa intensidade respectivamente. Entretanto, no grupo de baixa intensidade 

essa diminuição de 8% não apresentou diferença estatisticamente significativa.  

 Com a verificação da diminuição do foco interno e do foco externo de 

atenção, o presente estudo constatou uma diminuição no volume total da 

capacidade de atenção com a inclusão da televisão, sendo esse volume, o 

somatório do foco interno e externo de atenção. Partindo dessa premissa, a 

tabela 13 expõe os resultados obtidos na análise da alteração do volume total do 

foco de atenção, com relação a inclusão da televisão durante o exercício físico. 

 

Tabela 13 – Volume total do foco de atenção.  

_______________________________________________________________ 

Grupos                             Sem TV                  Com TV             Diferença %            p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                         102,000 ± 15,211     81,118 ± 19,909        - 20,473 %         0,000 * 

Baixa intensidade    105,375 ± 11,575     90,375 ± 14,589        - 14,235 %         0,050 * 

Alta intensidade       102,250 ± 16,175     73,375 ± 22,488        - 28,875 %         0,014 * 

_______________________________________________________________ 

 Fonte: Dados do autor. 

 

 Verificou-se que a inclusão da televisão proporcionou uma diminuição no 

volume total do foco de atenção de 20,473% (p = 0,000). Esse patamar de 

diferenciação no volume total do foco de atenção apresentou diferenciação 

quanto a intensidade, sendo que no grupo de alta intensidade, essa 

diferenciação apontou uma diminuição no volume total do foco de atenção de 

28,875% (p = 0,014), correspondendo a aproximadamente o dobro da diminuição 

obtida no grupo de baixa intensidade, o qual apontou uma diminuição de 

14,235% (p = 0,050). 

 Partindo desse parâmetro variável do volume total do foco de atenção, o 

presente estudo analisou a relação existente entre o foco interno e o foco externo 

e suas vertentes com relação ao volume total. O resultado dessa analise 

encontra-se na tabela 14 e 15. 
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Tabela 14 – Relação percentual dos tipos de foco de atenção com o volume 

total. 

_______________________________________________________________ 

Grupos                          Sem TV                                                     Com TV 

             Dissociativa  Associativa   Distress        Dissociativa  Associativa  Distress 

_____________________________________________________________________ 

Geral          33,500%       45,790%       20,700%         37,550%        42,640%    19,800% 

Baixa int.   34,400%       46,020%       19,570%         36,790%        44,810%     18,400% 

Alta int.      32,270%       44,860%        22,86%          37,820%        39,520%    22,660% 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

Com base nesses percentuais de correlação do tipo do foco de atenção 

com o volume total correspondente, efetuou-se as análises do foco interno e o 

foco externo em relação ao volume. Essa análise é demonstrada na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Relação percentual do foco interno e o foco externo de atenção com 

o volume total. 

_______________________________________________________________ 

Grupos                      Sem TV                Com TV                Sem TV            Com TV 

                                   Interno                  Interno                 Externo           Externo  

_____________________________________________________________________ 

Geral                          66,490%                62,440%                33,500%          37,550% 

Baixa intensidade     65,590%                63,210%                34,400%          36,790% 

Alta intensidade        67,720%                62,180%                32,270%          37,820% 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor. 

 

Os resultados apontam para uma diminuição percentual da relação do 

foco interno e ampliação no foco externo de atenção com relação ao volume total 

na sessão com televisão. Sendo essa diminuição na relação percentual do foco 

interno de 4,050%, 2,380% e 5,540% nos grupos geral, de baixa intensidade e 

de alta intensidade respectivamente. Com relação a ampliação da relação 

percentual do foco externo com o volume total, obteve-se os seguintes 

resultados 4,050%, 2,390% e 5,550% nos grupos geral, baixa intensidade e alta 

intensidade respectivamente.  
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6.5 ÍNDICE DE PRAZER 

 

 Com a utilização da escala de sensações, que é subdividida em 11 índices 

distintos de prazer, partindo do ponto (+5) até o ponto (-5), foi efetuado a coleta 

do prazer percebido pelo participante em ambas as sessões com e sem 

televisão. Esse índice foi obtido a cada cinco minutos, partindo do ponto zero 

(neutro) no minuto zero e assim continuando até a finalização da sessão. Na 

tabela 16 encontra-se os resultados obtidos em relação ao índice de prazer e os 

resultados relacionados a intensidade.  

 

Tabela 16 – Índice de prazer  

_______________________________________________________________ 

Grupos                            Sem TV           Com TV                Diferença                    p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                           1,333 ± 2,528     2,775 ± 2,222             1,442                    0,000 * 

Baixa Intensidade      1,294 ± 2,846     2,846 ± 2,076             1,552                    0,000 * 

Alta Intensidade         0,676 ± 2,590     2,205 ± 2,543             1.529                    0,000 * 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 

 

Os resultados apontam para um aumento no índice de prazer com a 

inclusão da televisão, o qual apontava na sessão sem televisão um índice de 

1,333, obtendo um aumento nesse patamar de 1,442 (p = 0,000). Sendo que na 

avaliação entre as intensidades, verificou-se um aumento no índice de prazer, o 

qual apontava um índice de 1,294 na sessão sem televisão e aumentou 1,552 (p 

= 0,000) no grupo de baixa intensidade. Obtendo também uma elevação no 

índice de prazer no de alta intensidade, partindo do ponto 0,676 na sessão sem 

televisão e aumentando mais 1,529 (p = 0,000) em seu índice com a inclusão da 

televisão.  

A figura 2 apresenta essa relação do comportamento geral do índice de 

prazer ao longo do tempo de duração das sessões com e sem televisão.  
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Figura 2 - Gráfico de índice de prazer ao longo do tempo 

Fonte: Dados do autor. 

 

A Figura 2 permite observar a variação da percepção de prazer no grupo 

geral ao longo do tempo. Identificando que em todo o momento a sessão com 

televisão, demonstrou maiores índices de prazer com relação a sessão sem 

televisão. 

 

6.6 PERCEPÇÃO DE ESFORÇO  

 

 A percepção subjetiva de esforço foi obtida através da utilização da escala 

de percepção subjetiva de esforço de Borg, sendo a mesma apresentada ao 

indivíduo a cada cinco minutos, partindo do menor ponto (6) no minuto zero e 

coletando assim até o findar da sessão. A tabela 17 demonstra os resultados 

obtidos com relação a percepção subjetiva de esforço nas distintas sessões, 

como também, na distinção entre as intensidades.  
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Tabela 17 – Percepção subjetiva de esforço  

_______________________________________________________________ 

Grupos                            Sem TV              Com TV                 Diferença %           p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                          11,716 ± 3,331    10,350 ± 3,105           - 11,659 %            0,000 * 

Baixa intensidade     11,890 ± 3,148    10,070 ± 2,935           - 15,307 %            0,000 * 

Alta intensidade        11,940 ± 3,708    11,410 ± 3,438             - 4,439 %            0,147 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 

 

Os resultados expostos na tabela 17, demonstram uma diminuição no 

índice de percepção de esforço com a inclusão da televisão de 11,659% (p = 

0,000). Sendo que na análise entre as intensidades, verificou-se que a inclusão 

da televisão proporcionou menores índices, os quais atingiram patamares de 

diminuição de 15,307% (p = 0,000) e 4% (p = 0,147) nos grupos de baixa e alta 

intensidade respectivamente, sendo que no grupo de alta intensidade a diferença 

não foi considerada estatisticamente significativa. A figura 3 apresenta a relação 

da percepção de esforço entre as sessões com e sem televisão em ambos os 

grupos ao longo do tempo de duração das sessões. 

 

Figura 3 - Gráfico da percepção subjetiva de esforço ao longo do tempo 

Fonte: Dados do autor 
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Verificou-se que a percepção de esforço ao longo do tempo é inferior 

durante toda a duração da sessão com a inclusão da televisão em comparação 

com a sessão sem televisão.  

 

6.7 FREQUÊNCIA CARDÍACA   

 

A frequência cardíaca foi obtida através de um frequencimetro, sendo que 

os valores foram coletados desde o minuto zero, repetindo a coleta a cada cinco 

minutos até a finalização da sessão. A tabela 18 apresenta as variações médias 

da frequência cardíaca obtidas nas sessões com e sem televisão, sendo que 

também é apresentado a variação obtida entre as intensidades.   

 

Tabela 18 – Frequência cardíaca.  

_______________________________________________________________ 

Grupos                             Sem TV                      Com TV            Diferença %      p * 

_____________________________________________________________________ 

Geral                          133,065 ± 33,051       129,058 ± 31,783       - 3,011 %      0,000 * 

Baixa intensidade     133,697 ± 32,015       128,325 ± 30,082       - 4,018 %      0,000 * 

Alta intensidade        130,095 ± 36,194       129,357 ± 35,534       - 0,567 %      0,500 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 

 

 Os resultados apontados na tabela 18 demonstram uma tendência a 

diminuição na frequência cardíaca durante o exercício físico com a inclusão da 

televisão, obtendo uma tendência de diminuição de 3,011% (p = 0,000). Através 

da análise entre as intensidades, verificou-se que a inclusão da televisão durante 

o exercício físico proporcionou uma diminuição percentual de 4,018% (p = 0,000) 

e de 0.5% (p = 0,500) na frequência cardíaca nos grupos de baixa intensidade e 

alta intensidade respectivamente, sendo que no grupo de alta intensidade, essa 

diferença não foi estatisticamente significativa. A figura 4 apresenta o 

comportamento da frequência cardíaca ao longo do tempo de duração das 

sessões com e sem a inclusão da televisão.  
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Figura 4 - Gráfico de frequência cardíaca ao longo do tempo 

Fonte: Dados do autor 

 

Verificou-se no gráfico 4 que o comportamento da frequência cardíaca 

apresenta menores índices durante a totalidade da sessão com a inclusão da 

televisão em comparação com a sessão sem televisão.  

 

6.8 PONTOS DE CORTE 

 

Partindo do princípio do entendimento que o ponto de corte (ou ponto final 

da duração da sessão com menor duração) é o ponto que em alguma das duas 

sessões o indivíduo fadigou e por consequência a sessão foi interrompida. Esse 

ponto pode indicar o que diferiu entre as sessões, desde conceitos psicológicos 

a conceitos fisiológicos, para que se entenda o que diferenciou uma sessão da 
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outra, proporcionando a distinção no comportamento das variáveis e que possa 

ter resultado em ampliação na capacidade de sustentabilidade do exercício em 

relação a fadiga.  

 Nesse aspecto, foram coletados os últimos dados das sessões no ponto 

de corte com e sem televisão e também analisado a diferenciação entre as 

intensidades. As tabelas 19, 20 e 21 apresentam as diferenças obtidas nos 

grupos geral, baixa intensidade e alta intensidade. 

 

Tabela 19 – Pontos de corte do grupo geral  

_______________________________________________________________ 

Variáveis                           Sem TV                   Com TV              Diferença           p *                                              

_____________________________________________________________________ 

Frequência cardíaca      157,000 ± 19,193      152,290 ± 20,011         - 3,000 %         0,009* 

Percepção de esforço     15,470 ± 2,426         13,760 ± 3,052         -11,053 %       0,017* 

Prazer                                 -0,940 ± 2,771            0,940 ± 2,586          1,880 uni.       0,003* 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 

 

A tabela 19 apresentou os resultados gerais obtidos na presente 

pesquisa, onde visualizou-se que a inclusão da televisão proporcionou uma 

diminuição no ponto de corte na frequência cardíaca de 3% (p = 0,009), como 

também uma diminuição de 11% (p =0,017) na percepção subjetiva de esforço 

e um aumento no nível de prazer na escala de sensações que apontava um 

índice negativo de – 0,904 e aumentou 1.880 pontos na escala de sensações (p 

= 0,003).  

 

Tabela 20 – Pontos de corte do grupo baixa intensidade  

_______________________________________________________________ 

Variáveis                             Sem TV                     Com TV             Diferença           p * 

_____________________________________________________________________ 

Frequência cardíaca     153,250 ± 24,282      145,500 ± 22,759    - 5,057 %       0,003 * 

Percepção de esforço    15,250 ± 2,604          13,750 ± 3,150       - 9,836 %      0,216 

Prazer                               -0,625 ± 2,825             1,125 ± 2,997      1,750 uni.      0,137 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 
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A tabela 20 apresentou as variações obtidas no ponto de corte no grupo 

de baixa intensidade, o qual verificou-se uma diminuição na frequência cardíaca 

com a inclusão da televisão superior à 5% (p = 0,003), bem como uma diminuição 

superior a 9% (p = 0,216) na percepção subjetiva de esforço e um aumento de 

1.750 pontos (p = 0,137) no índice de prazer, entretanto, os resultados obtidos 

na percepção subjetiva de esforço e no índice de prazer não apontaram 

diferença estatisticamente significativa.  

 

Tabela 21 – Pontos de corte do grupo alta intensidade  

_______________________________________________________________ 

Variáveis                                Sem TV                  Com TV               Diferença      p *                                             

_____________________________________________________________________ 

 

Frequência cardíaca      160,375 + 14,899     158,500 + 17,246     - 1,169 %     0,485 

Percepção de esforço      16,000 + 2,329         14,125 + 3,181      - 11,719 %   0,069 

Prazer                                  -1,750 + 2,590          0,500 + 2,449        2,250 uni.    0,005 * 

_______________________________________________________________ 

Fonte: Dados do autor 

 

A tabela 21 apresenta a análise do ponto de corte do grupo de alta 

intensidade, sendo verificado uma diminuição de 1% (p = 0,485) na frequência 

cardíaca, como também uma diminuição na percepção subjetiva de esforço 

superior de 11% (p = 0,069) e um aumento no índice de prazer de 2.250 pontos 

(p = 0,005) na escala de sensações. Entretanto, as diferenças apresentadas na 

frequência cardíaca e na percepção subjetiva de esforço não foram 

estatisticamente significativas.   
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7. DISCUSSÃO  

 

O objetivo do estudo foi comparar as respostas fisiológicas e psicológicas 

em uma sessão de exercício físico em intensidade autosselecionada na esteira 

assistindo televisão em homens de 20 a 30 anos de idade, bem como também 

avaliar as respostas perante a intensidade. Para avaliar este objetivo, a presente 

pesquisa avaliou os participantes na realização de duas sessões de exercício 

em uma esteira com velocidade autosselecionada e randomizada, sendo uma 

assistindo televisão e outra sem assistir. Para atingir o objetivo do estudo, foram 

avaliados a frequência cardíaca, a percepção de esforço, o foco de atenção, o 

índice de prazer, a relação de tempo percebido com o tempo real de duração do 

exercício e o tempo de resistência a fadiga. As analises foram efetuadas de 

forma geral, visando analisar o comportamento de todos os participantes e de 

forma separada entre as intensidades escolhidas pelos participantes.  

O estudo demonstrou resultados positivos com a inclusão da televisão 

durante o exercício, tanto em aspectos fisiológicos como em aspectos 

psicológicos. Sendo que a inclusão da televisão proporcionou uma perda do 

volume total do foco de atenção superior a 20%. Essa perda está associada a 

distração ocasionada pela televisão, fator esse corroborado por Casilio (2012) e 

Rider (2015), que expões que aparatos tecnológicos apresentam forte ligação 

com a distração. Além dessa distração, autores como Marchant (2011), Lohse, 

Sherwood (2011) e Mullen et al. (2012) abordam a existência de dois parâmetros 

de foco de atenção, sendo eles um foco interno e um foco externo de atenção, 

sendo o foco interno interligado a parâmetros de origem fisiológica e o foco 

externo ligado a parâmetros de origem psicológica. O presente estudo identificou 

uma diminuição do foco interno dentro desse novo parâmetro de volume total do 

foco de atenção superior a 4%, com um aumento no foco externo de atenção 

superior a 4%. Esses achados são corroborados por Katz (2016), Casilio (2012) 

e Rider (2015), o qual aponta para uma diminuição do foco interno com aumento 

no foco externo de atenção, proporcionado por aparatos distrativos.  

Segundo Katz (2016), o estresse fisiológico apresenta forte ligação com o 

desprazer. Tendo o foco interno de atenção maior ligação com a percepção do 

estado fisiológico (MARCHANT, 2011; LOHSE, SHERWOOD, 2011; MULLEN et 

al., 2012) e o exercício físico corresponder a um meio estressor da homeostase 
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fisiológica (ZEVE et al., 2016), verifica-se que o índice de foco de atenção afeta 

a percepção do estresse fisiológico e por consequência o nível de prazer. Essa 

compreensão foi corroborada pelo presente estudo, ao demonstrar uma 

diminuição do foco interno de atenção, bem como uma diminuição do volume 

total do foco de atenção, com um aumento no índice de prazer durante o 

exercício físico com a inclusão da televisão, esse achado é corroborado por Katz 

(2016), Casilio (2012) e Rider (2015), que demonstrou a associação entre o 

aparato distrativo e o prazer durante o exercício físico.  

O presente buscou verificar se a modificação no parâmetro de foco de 

atenção e do índice de prazer afetaria a percepção do tempo do participante 

quanto ao tempo real de duração da sessão. Segundo Katz (2016), Casilio 

(2012) e Rider (2015), atividades que proporciona maiores índices de prazer, 

apresentam maior tendência a motivação e a perda da noção do tempo de 

duração. Esse entendimento foi corroborado pelo presente estudo, ao identificar 

uma diminuição na percepção de tempo do participante, proporcionando que o 

mesmo acreditasse que a seção de exercício teria durado menos quando 

assistindo televisão.  

Através do objetivo de avaliar as interrelações existentes entre o exercício 

físico com associação da televisão e seus parâmetros psicofisiologicos, o 

presente estudo buscou verificar se a associação da televisão durante o 

exercício proporcionaria menores índices de percepção de esforço. Segundo Yu, 

Bil (2010) e Lamb, Eston, Corns (1999), a percepção de esforço está associada 

a percepção do estresse fisiológico, sendo essa percepção associado ao foco 

de atenção e ao prazer oriundo da atividade. Partindo desses pressupostos, o 

presente estudo verificou uma diminuição na percepção de esforço superior a 

11%. Segundo Lohse e Sherwood (2011), Yu e Bil (2010) e Rider (2015), 

exercícios que proporcionem menores índices de percepção de esforço, tendem 

a proporcionar maior índice de resistência a fadiga. O presente estudo apontou 

uma tendência a corroborar esses achados ao apontar um aumento na resiste a 

fadiga de 17% com a inclusão da televisão durante o exercício físico.  

Segundo Huang, et al. (2013), o foco externo de atenção está diretamente 

ligado a menores índices de frequência cardíaca. Sendo essa menor frequência 

cardíaca associada a menor percepção de esforço, sendo que um exercício que 

proporciona menor percepção de esforço estaria proporcionando menor angustia 
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com menor estresse psicológico, sendo esse diretamente ligado a propagação 

de sinais simpático e parassimpático ao coração, o que explica a alteração da 

frequência cardíaca. Além dessa vertente, ainda existe a relação do foco externo 

com menor frequência cardíaca proposta por Vance, et al. (2004), o qual indica 

um foco externo ligado com um corpo mais natural, o qual ativa menos fibras 

musculares e por consequência menor gasto energético, requisitando assim 

menor ativação cardíaca durante o exercício. Esses achados foram 

corroborados pelo presente estudo ao identificar que o exercício físico com a 

inclusão da televisão proporcionou menores índices de frequência cardíaca.  

Na busca pela compreensão dos fatores interligados a fadiga, o presente 

estudo analisou o ponto de corte de cada indivíduo nas sessões com e sem 

televisão. Sendo o ponto de corte o último ponto paralelo entre as sessões, 

buscou-se avaliar o que haveria diferido entre as sessões que pudesse explicar 

a modificação no ponto de fadiga. Nesse ponto foram avaliados a frequência 

cardíaca, a percepção de esforço e o índice de prazer. Verificou-se que a 

frequência cardíaca apresentou um índice de 3% a menos. Sendo a frequência 

cardíaca um preditor de fadiga, que pode ser calculado através da formula (220 

– idade) (CRUZ-MARTINEZ, 2014). Segundo Camarda et al. (2008) menor 

frequência cardíaca menor desgaste ao órgão, o que pode ser relacionado a 

maior resistência a fadiga.  

Com relação a percepção de esforço no ponto de corte, verificou-se uma 

diminuição na sessão com televisão superior a 11%, sendo que dados apontados 

por Yu, Bil (2010) e Lamb, Eston, Corns (1999) indicam que a escala de 

percepção de esforço está relacionada com a intensidade do exercício e por 

consequência ao índice de fadigabilidade. No mesmo ponto de corte, o presente 

estudo verificou que o índice de prazer apontava uma ampla diferença entre as 

sessões, sendo que na sessão sem televisão o participante apontava um índice 

de desprazer enquanto na sessão com televisão apontava um índice de prazer. 

Segundo Privetera, Antonelli, Szaln (2014) e Katz (2016), o prazer está 

diretamente ligado a motivação, sendo a motivação responsável pelo interesse 

em querer fazer e/ou continuar fazendo alguma atividade. Demonstrando assim 

que as três vertentes podem ser tanto em separado como em conjunto a 

explicação da ampliação da resistência a fadiga, estudos mais voltados a 



65 
 

compreensão dessa relação dos três fatores com a fadiga devem ser efetuados 

para melhor compreensão.  

 

7.1 COMPARAÇÃO ENTRE INTENSIDADES 

 

 Outro objetivo do presente estudo, consistiu em analisar a relação da 

intensidade escolhida pelos participantes com as respostas psicoficiologicas. 

Essa análise foi efetuada através da divisão dos participantes em dois grupos 

(grupo de baixa intensidade e grupo de alta intensidade). As análises de 

comparação entre as características de idade entre os participantes bem como 

a do índice de massa corporal (IMC), demonstraram não existir diferença 

estatisticamente significativa, o que demonstra a homogeneidade entre os 

grupos.  

As divisões entre as intensidades foram efetuadas através da análise do 

tempo de resistência a fadiga na sessão sem televisão, sendo os oito 

participantes que resistiram menos tempo compondo o grupo de alta intensidade 

e os oito que resistiram mais tempo compondo o grupo de alta intensidade, com 

o participante que apresentou o índice intermediário excluído nesse tipo de 

análise. O pressuposto teórico que propicia a divisão dos grupos através desse 

princípio é baseado nos entendimentos dos seguintes autores (GHOSH, 2004; 

BOGDANIS, 2012, ARTIOLI et al., 2012; GHOSH, 2004), que a intensidade é 

algo individual, dependendo da resistência e/ou capacidade física de cada 

indivíduo e que maiores intensidades afetam a fonte energética, sendo que 

quanto maior a intensidade, maior será a utilização de fontes energéticas 

anaeróbicas, sendo que a mesma apresenta pouca capacidade de 

sustentabilidade a longo prazo, proporcionando maior velocidade na 

fadigabilidade, enquanto menores intensidade está mais voltado a fontes 

energéticas aeróbicas, sendo que a mesma apresenta maior índice de 

resistência a fadiga, proporcionando maior tempo de resistência a fadiga.  

Após a divisão dos grupos foram efetuadas as analise comparativas nos 

grupos em relação as sessões com e sem televisão nos índices de prazer, 

percepção de esforço, percepção de tempo, tempo de resistência a fadiga, 

frequência cardíaca e foco de atenção. Além dessas analises também foram 

efetuadas as análises no ponto de corte igual foi efetuada no grupo geral.  
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A análise no foco de atenção com a inclusão da televisão entre as 

intensidades demonstrou uma distinção em seus resultados, obtendo uma 

diminuição no volume total do foco de atenção superior a 14% no grupo de baixa 

intensidade e superior a 28% no grupo de alta intensidade. Segundo Casilio, 

(2012) e Rider (2015), a televisão apresenta uma relação direta com a atenção, 

proporcionando uma “distração” no indivíduo. Com esses resultados identifica-

se que em altas intensidades a televisão “distraiu” o participante proporcionando 

uma diminuição no volume total do foco de atenção de aproximadamente o dobro 

com relação ao grupo de baixa intensidade. Esse resultado pode ser 

correlacionado com o entendimento exposto por Marchant (2011), que indica que 

altas intensidades proporcionam maior desgaste fisiológico e que maiores 

desgastes fisiológicos está relacionado a maior índice de foco interno de atenção 

com menor índice de foco externo. Com a inclusão da televisão existe um meio 

de se contrapor essa tendência de foco interno o qual apresenta um alto índice 

de dissipação em sua existência proporcionando essa amplitude na distração e 

perda do volume total do foco de atenção.   

Dentro desse novo parâmetro do volume total verificou-se que a relação 

do foco interno e foco externo de atenção apresentaram melhores resultados em 

altas intensidades, sendo que a inclusão da televisão proporcionou uma 

diminuição percentual no foco interno de aproximadamente 5,5% e 2,4% nos 

grupos de alta e baixa intensidade respectivamente, com os mesmos valores 

para mais no foco externo de atenção. Com esses resultados verifica-se que em 

altas intensidades a inclusão da televisão proporcionou o dobro da “distração” e 

mais que o dobro da ampliação no foco externo e diminuição no foco interno de 

atenção em comparação com o grupo de baixa intensidade. 

Com relação a variação no índice de prazer com a inclusão da televisão, 

ambos os grupos (baixa e alta intensidade) apresentaram índices similares de 

variação positiva, sendo esses achados corroborados por Katz (2016), Casilio 

(2012) e Rider (2015), o qual indica que a inclusão da televisão desempenha um 

papel de elevador no índice de prazer.  

Outra analise efetuada entre as intensidades com a inclusão da televisão 

consistiu em verificar se existiu variação na percepção do tempo com o tempo 

real das sessões. Nessa análise verificou-se que em baixas intensidades não 

existiu diferença estatisticamente significativa, demonstrando que a percepção 
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de tempo é similar em ambas as sessões com relação ao tempo real. Entretanto, 

em altas intensidades verificou-se que a inclusão da televisão apontou menor 

índice de percepção de tempo superior a 12% a menos. Relacionando esses 

resultados com o foco de atenção, verifica-se que, o grupo de alta intensidade 

apontou maior índice de distração e maior índice de ampliação do foco externo 

e diminuição no foco interno e que essas maiores modificações nos parâmetros 

do foco de atenção podem ter afetado na sua capacidade de percepção de 

tempo de duração do exercício.  

Ao analisar o tempo de resistência a fadiga em comparação com as 

sessões com e sem televisão entre as intensidades, verificou-se que o grupo de 

baixa intensidade não apontou diferença estatisticamente significativa, 

demonstrando que a inclusão da televisão não afetou na resposta a resistência 

a fadiga. Entretanto, o grupo de alta intensidade apontou uma diferenciação de 

34% a mais na resistência a fadiga com a inclusão da televisão. Correlacionando 

os resultados obtidos anteriormente, verifica-se que, o grupo de alta intensidade 

ao apontar uma percepção de tempo menor, indicando que o participante estaria 

acreditando que a sessão durou menos que realmente haveria durado e que isso 

poderia ter proporcionado uma tendência a continuar o exercício durante um 

período mais elevado, fator esse que não é visualizado no grupo de baixa 

intensidade, o qual não aprontou diferença na percepção do tempo, indicando 

que ele não “se distraiu” da prática do exercício e que isso poderia ter afetado 

na sua capacidade de resistência a continuar o exercício, tendo esse grupo, não 

diferenciado a durabilidade da sessão.   

Entretanto, o presente estudo contrapôs os resultados de Boutcher, 

Trenske, (1990) e Mullen et al. (2012), os quais indicam que menores índices de 

foco interno de atenção proporcionariam menor percepção de esforço. Sendo 

que o presente estudo verificou que o grupo de baixa intensidade o qual apontou 

menores variação nos parâmetros de foco de atenção, proporcionou menor 

índice geral de percepção de esforço, enquanto o grupo de alta intensidade o 

qual apontou maiores índices na modificação dos parâmetros de foco de atenção 

proporcionou índices estatisticamente similares quanto a percepção de esforço. 

Essa relação da percepção de esforço com o foco de atenção deve ser mais 

aprofundada em futuros estudos visando uma ampliação do seu entendimento.  
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Com relação a frequência cardíaca, as análises identificaram uma 

diminuição no grupo de baixa intensidade, enquanto o grupo de alta intensidade 

não demonstrou diferença estatisticamente significativo. Segundo Huang, et al. 

(2013) a frequência cardíaca é afetada pela percepção do esforço, o qual 

proporciona uma amplitude na angustia, gerando um estresse mental e afetando 

a propagação de sinais cardíacos. Sendo que o grupo de baixa intensidade foi o 

grupo que apontou diminuição na percepção de esforço, entendesse por essa 

relação que, ao perceber menos esforço o mesmo ativou menos a frequência 

cardíaca via estresse psicológico e isso seria o fator responsável pela diminuição 

na frequência cardíaca. Sendo esse entendimento ainda mais explícito ao 

analisar que o grupo de alta intensidade o qual não apresentou diferença na 

percepção de esforço também não apresentou diferença na frequência cardíaca. 

Assim como no grupo geral, o presente estudo visou analisar as respostas 

obtidas da frequência cardíaca, percepção de esforço e prazer no ponto de corte. 

Essa analise visa a busca da compreensão do que difere entre as sessões para 

que exista a discrepância no tempo de resistência a fadiga. As analises no grupo 

de baixa intensidade demonstraram que no ponto de corte a percepção de 

esforço e o índice de prazer não apresentavam diferença estatisticamente 

significativo. Sendo constatado diferença apenas na frequência cardíaca. Com 

relação ao grupo de alta intensidade, identificou-se que o mesmo não apresentou 

diferença estatisticamente significativa na frequência cardíaca e na percepção 

de esforço, obtendo diferenciação apenas no índice de prazer.  

Segundo Privetera, Antonelli, Szaln (2014) e Katz (2016), o prazer está 

diretamente ligado a motivação, sendo a motivação um agente influenciador do 

interesse em querer fazer e/ou querer continuar fazendo uma determinada 

tarefa. Esse entendimento é corroborado pelos achados do presente estudo, ao 

identificar que no ponto de corte o grupo de alta intensidade demonstrou maior 

índice de prazer na sessão com televisão o que indica que o mesmo poderia 

estar gostando mais da atividade e por consequência estaria mais motivado a 

continuar, tendo esse grupo apontado uma resistência a fadiga de 34% a mais 

no tempo de durabilidade da sessão, enquanto o grupo de baixa intensidade o 

qual não demonstrou diferenciação no índice de prazer na sessão com televisão, 

o que indicaria que o mesmo não estaria gostando e por consequência não 

estaria motivado a querer continuar efetuando o exercício. 
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8. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos a partir do presente estudo, 

concluiu-se que, a partir de uma perspectiva geral, que assistir televisão 

enquanto efetua-se exercício físico, proporciona benefícios fisiológicos, através 

de uma menor frequência cardíaca, bem como também apresenta benefícios de 

origem psicológica, através de uma modificação no foco de atenção, 

proporcionando menor foco de atenção interno e maior foco de atenção externo, 

ocasionando menor percepção de tempo, com relação ao tempo de exercício 

praticado, além de uma menor percepção de esforço e melhores índices de 

prazer. Todos esses benefícios, proporcionaram maior motivação com relação 

ao exercício, proporcionando que os participantes demostrassem uma maior 

resistência antes de acusarem a fadiga.  

Outro achado importante, demonstrou que o foco de atenção interno e 

externo, tem uma relação com o volume total de consciência. Sendo que, 

enquanto assistiam televisão, os participantes obtiveram uma perda dessa 

consciência (perda essa que pode ser correlacionada ao fator de distração), 

diminuindo o volume do foco de atenção e com base no percentual desse novo 

volume, é que os focos interno e externo, obtiveram sua variabilidade. 

Quando relacionado a intensidade do exercício, os benefícios da prática 

do exercício físico enquanto se assiste televisão, apresenta alterações, tanto em 

respostas quanto em amplitude. Sendo que, maiores intensidades, apresentam 

maiores benefícios psicológicos com relação a inclusão da televisão, 

proporcionando maiores índices de prazer, menor volume de foco de atenção, 

maior variação para baixo do índice percentual de foco de atenção interno e 

maior variação para cima do índice percentual de foco de atenção externo. 

Tendo também apresentado menor consciência do tempo de exercício, 

proporcionando que os participantes acreditassem ter praticado durante menos 

tempo. Sendo que, o exercício praticado em menores intensidades, com a 

inclusão da televisão, demonstrou melhores benefícios fisiológicos, com menor 

frequência cardíaca, sendo o único quesito psicológico que o grupo de baixa 

intensidade demonstrou melhor, foi no aspecto da percepção de esforço. 

Outro achado do presente estudo, aponta para a relação do tempo de 

duração da prática do exercício físico e a televisão, demonstrando que a 
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resistência a fadiga está possivelmente mais ligada a aspectos motivacionais, 

relacionados a parâmetros psicológicos, do que para aspectos fisiológicos 

relacionados a frequência cardíaca, sendo o grupo de alta intensidade, o qual 

não demonstrou alteração fisiológica (frequência cardíaca), mas demonstrou 

melhores variações psicológicas (menor percepção de tempo e no ponto de corte 

um maior índice de variação de prazer), conseguiram prolongar a duração do 

exercício na sessão com televisão em até 34% a mais de tempo, enquanto o 

grupo de baixa intensidade, o qual demonstrou melhores respostas fisiológicas, 

através de uma menor frequência cardíaca, mas não obteve diferenciação na 

percepção de tempo e no ponto de corte não apresentou diferença no índice de 

prazer, não obtiveram diferença no tempo de duração do exercício com a 

inclusão da televisão.  

Com esses achados verifica-se que, a inclusão da televisão deve ser 

unificada ao objetivo que se deseja alcançar, quando a intenção é motivar o 

participante para que o mesmo tenha melhor rendimento, a televisão deverá ser 

associada a maiores intensidades, sendo que quando a intenção for ter melhores 

respostas cardíacos, a televisão deverá ser associada a intensidades mais 

baixas. Sendo que, mesmo quando não se existir nenhum planejamento prévio 

sobre a intensidade, a inclusão da televisão deverá ser efetuada, por apresentar 

de uma forma geral, melhorias em respostas psicológicas.  
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9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O presente estudo apresenta algumas limitações em seu 

desenvolvimento, sendo elas listadas logo abaixo.  

 

I. O número de participantes do presente estudo foi limitado (N=17) 

devido ao tempo, a limitações na infraestrutura e a dificuldade em 

conseguir voluntários. 

II. A limitação em não ter existido um acompanhamento nutricional, o 

qual pode afetar a fonte energética do participante e por consequência 

sua capacidade de resistência ao exercício físico.  

III. A falta de análise psicológica antes das sessões, buscando verificar 

se os participantes não diferiram entre as sessões quanto ao aspecto 

psicológico em sua vida particular, atrapalhando possivelmente as 

respostas obtidas nos quesitos psicológicos.  

 

Futuros estudos devem ser efetuados, sanando essas limitações, além de 

efetuar estudos em grupos diferentes, tendo em vista que o presente estudo 

trabalhou apenas com homens de 20 a 30 anos, visando uma homogeneidade 

psicológica e fisiológica, novos estudos com grupos distintos como mulheres, 

idosos, crianças, etc. devem ser efetuados, visando identificar se as respostas 

obtidas no presente estudo, são também obtidas em estudos com grupos 

distintos. O conceito de volume de atenção, identificado no presente estudo, 

deve ser aprofundado em futuros estudos, visando identificar e analisar esse 

comportamento.  

Os dados obtidos no presente estudo, devem ser aprofundados, visando 

identificar meios de treinamento físico, com esses distintos comportamentos 

obtidos ao introduzir a televisão, com a variação de intensidade.  
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APÊNDICE (A)  

CONVITE 

 

 Através dessa carta, venho a convida-lo a participar da 

pesquisa intitulada RESPÓSTAS AGUDAS DO EXERCÍCIO SOBRE 

OS PARÂMETROS PSICOFISIOLOGICO COM ESTIMULO 

DISTRATIVO.  

 O estudo visa identificar se praticar exercício físico assistindo 

televisão proporciona algum benefício psicológico e/ou fisiológico. O 

estudo trata-se de uma Dissertação de Mestrado do curso de 

Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF. Nesse estudo serão 

mensurados a frequência cardíaca, o índice de lactato, o esforço, a 

percepção de esforço, o foco de atenção, a percepção de distância, 

a percepção de tempo e o prazer.  

 Antes de participar do estudo será efetuado análises de 

inclusão e exclusão visando identificar tanto a sua adequação ao 

estudo como para preservar sua saúde. Caso o senhor decida 

participar, será entregue um termo de consentimento livre e 

esclarecido, no qual o senhor consentira a sua participação e terá as 

obrigações que o pesquisador terá que ter com o senhor. Caso o 

senhor decida desistir de sua participação, poderá sair a qualquer 

momento sem nenhum prejuízo. O senhor não terá nenhum tipo de 

gasto durante sua participação no estudo. Os resultados obtidos no 

estudo serão disponibilizados e nenhum dado pessoal será 

divulgado.  

 Caso o senhor tenha maiores dúvidas sobre o estudo e/ou 

queira participar do mesmo, favor entrar em contato por ligação ou 

via whatsapp no número (XX) XXXX-XXXX.  

 

Atenciosamente  

Fabio Pires dos santos  
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APÊNDICE (B)  

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Título da Pesquisa: RESPOSTAS AGUDAS DO EXERCÍCIO SOBRE OS 

PARÂMETROS PSICOFISIOLOGICOS COM ESTIMULO DISTRATIVO  

Nome do Pesquisador: FABIO PIRES DOS SANTOS 

Nome do Orientador: FÁBRICIO CIESLAK  

 

1. Natureza da pesquisa: o sr. está sendo convidado a participar desta pesquisa 
que tem como finalidade analisar se assistir televisão durante a prática de 
exercício físico proporciona benefícios psicológicos e fisiológicos. 

2. Participantes da pesquisa: a pesquisa será composta por homens adultos 
na faixa etária de 20 a 30 anos.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o sr. permitirá que o 
pesquisador Fabio Pires dos Santos realize a pesquisa com sua participação. O 
sr. tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o sr. 
Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 
telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do 
Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 
legais e éticas, mesmo tomando todas as medidas para evitar qualquer risco ou 
desconforto que possa vir a surgir no transcorrer da pesquisa, a pesquisa ainda 
apresenta riscos de falta de ar, alteração da pressão arterial, tonturas, desmaio, 
dor no peito, dor nas pernas e alterações na frequência cardíaca. Caso algum 
desses sintomas seja detectado a sessão de exercício será interrompida visando 
a preservação do participante. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 
Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e seu orientador terão 
conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 
publicar os resultados dessa pesquisa.  
 
6. Benefícios: ao participar desta pesquisa o sr. não terá nenhum benefício 
direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 
sobre os efeitos proporcionados por assistir televisão durante a prática de 
exercício físico, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta 
pesquisa possa proporcionar um embasamento as academias de ginastica e aos 
praticantes, sobre os benefícios de se assistir televisão durante a prática, tanto 
para o psicológico como para o fisiológico, onde o pesquisador se compromete 
a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações 
coletadas, conforme previsto no item anterior.  
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7. Pagamento: o sr. não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  
 
O presente estudo não prevê nenhum tipo de gasto ou danos aos participantes 
da mesma, entretanto, caso o participante venha a ter algum tipo de gasto no 
decorrer do projeto o mesmo será ressarcido pelo pesquisador, e caso o 
participante venha a ter algum tipo de dano causado pela pesquisa, o mesmo 
será indenizado pelo pesquisador, deixando entendido que o participante da 
pesquisa não deverá ter nenhum tipo de prejuízo ao participar da mesma e caso 
isso ocorra que deverá ser reparado pelo pesquisador. 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 
Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a 
execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo.  
 
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 
  

_______________________________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
 
 

Pesquisador: FABIO PIRES DOS SANTOS (XX) XXXX-XXXX  
Orientador: FABRICIO CIESLAK 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alvaro Rego 
Millen Neto  
Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes  
Telefone do Comitê: 87 2101-6896  
E-mail cedep@univasf.edu.br 

 

 

 



79 
 

APÊNDICE (C)  

FICHA DE ADEQUAÇÃO 

 

1- Está tomando algum tipo de medicamento para o controle da 

pressão arterial?  

 

2- Está tomando algum tipo de medicamento antidepressivo?  

 

 

3- Está tomando algum tipo de medicamento hormonal?  

 

 

4- Está tomando algum outro tipo de medicamento? Qual?  

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura participante 
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APÊNDICE (D) 

RECOMENDAÇÕES 

 

RECOMENDAÇÕES PARA AS SESSÕES DE TESTE 

 

1- Não praticar exercício físico 24 horas antes da sessão.  

 

2- Não tomar café ou outro tipo de estimulante 6 horas antes da sessão.  

 

3- Não tomar nenhum medicamento 24 horas antes da sessão, com a 

exceção daqueles que forem autorizados pelo pesquisar.  

 

4- Não comer 2 horas antes da sessão.  

 

5- Não tomar refrigerante 6 horas antes da sessão.  

 

6- não consumir bebida alcoólica 24 horas antes da sessão.  

 

7- Comparecer no laboratório para a sessão no horário estipulado.  

 

8- Usar roupas leves, que sejam confortáveis para a prática de exercício 

físico.  

 

9- Comunicar ao pesquisador se algo não estiver bem e que você não se 

sinta apto a realizar a sessão naquele momento, tanto no aspecto físico 

como psicológico.  
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APÊNDICE (E)  

FICHA DO PARTICIPANTE 

 

FICHA DO PARTICIPANTE 

 

Nome: Nº: 

Peso: Altura: 

IMC: Idade: 

Nível de treinamento:  sedentário (  )   pouco ativo (  )   ativo (  )   muito ativo (  ) 

Conseguiu completar:   sim (  )  não (  )  Tipo da sessão:  com (  )   sem (  ) 

Frequência cardíaca máxima (220-idade):  

Velocidade: 

Tempo: 

Percepção de tempo:  

Foco de atenção: 

 

Per. Esforço Per. Prazer F.C % F.C. max. 

5 min: 5 min: 5 min: 5 min: 

10 min: 10 min: 10 min: 10 min: 

15 min: 15 min: 15 min: 15 min: 

20 min: 20 min: 20 min: 20 min: 

25 min: 25 min: 25 min: 25 min: 

30 min: 30 min: 30 min: 30 min: 

35 min: 35 min: 35 min: 35 min: 

40 min: 40 min: 40 min: 40 min: 

45 min: 45 min: 45 min: 45 min: 

50 min: 50 min: 50 min: 50 min: 

55 min: 55 min: 55 min: 55 min: 

60 min: 60 min: 60 min: 60 min: 

65 min: 65 min: 65 min: 65 min: 

70 min: 70 min: 70 min: 70 min: 

75 min: 75 min: 75 min: 75 min: 

80 min: 80 min: 80 min: 80 min: 

85 min: 85 min: 85 min: 85 min: 

90 min: 90 min: 90 min: 90 min: 

95 min: 95 min: 95 min: 95 min: 

100 min: 100 min: 100 min: 100 min: 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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ANEXO (A)  

PAR-Q 
 
Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica 
antes do início da atividade física. Caso você marque mais de um sim, é 
aconselhável a realização da avaliação clínica. Contudo, qualquer pessoa pode 
participar de uma atividade física de esforço moderado, respeitando as restrições 
médicas. 
 
Por favor, assinale “sim” ou “não” as seguintes perguntas: 

1) Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema de coração 
e recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição 
médica?  

       sim   não 

2) Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física? 

       sim       não 

3) Você sentiu dor no peito no último mês?    sim       não 

4) Você tende a perder a consciência ou cair como resultado do treinamento? 

       sim   não 

5) Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com 
a prática de atividades físicas?  

       sim       não 

6) Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle de sua 
pressão arterial ou condição cardiovascular?  

       sim       não 

7) Você tem consciência, através de sua própria experiência e/ou de 
aconselhamento  

      médico, de alguma outra razão física que impeça a realização de atividades 
físicas ?  

       sim       não 

 
Gostaria de comentar algum outro problema de saúde seja de ordem física ou 
psicológica que impeça a sua participação na atividade proposta? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 
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Declaração de Responsabilidade 

Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “PAR Q”  e 
afirmo estar liberado pelo meu médico para participação na atividade citada 
acima. 
 
 
 
Nome do participante:   ____________________________________________ 
 
 
 
Data    /     /                          _____________________________________ 
                                                                         Assinatura 
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ANEXO (B)  

APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 
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ANEXO (C)  

ESCALA DE BORG DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO 

       6       ESFORÇO MÍNIMO 

 

        7       EXTREMAMENTE LEVE 

 

        8        

 

        9       MUITO LEVE 

 

       10       

 

       11      LEVE 

 

       12 

 

       13       ALGO DIFÍCIL  

 

       14        

 

       15       DIFÍCIL  

 

       16    

 

       17        MUITO DIFÍCIL 

 

       18 

 

       19        EXTREMAMENTE DIFÍCIL 

 

       20        ESFORÇO MÁXIMO 
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ANEXO (D)  

ESCALA DE SENSAÇÃO DE HARDY E REJESKI 

 

 

        + 5       MUITO BOM  

 

       + 4        

 

       + 3        BOM 

 

        + 2   

 

        + 1        LEVEMENTE BOM 

 

0 NEUTRO  

 

        - 1         LEVEMENTE RUIM 

 

        - 2           

 

        - 3         RUIM 

 

        - 4         

 

        - 5          MUITO RUIM 
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ANEXO (E)  

QUESTIONARIO DE FOCO DE ATENÇÃO 

QUESTIONÁRIO ATTENTIONAL FOCUS QUESTIONNAIRE (BREWER, et 
al., 1996 apud KRINSK, 2012) 

 
Por favor, leia com atenção cada um dos seguintes itens. Estes itens representam o 

quão engajado você esteve nas seguintes atividades mentais durante o exercício 

realizado. Use a escala de respostas de 1 a 7 (direita). Não há resposta certa ou errada. 

Por favor, responda todas as questões propostas. 

 

1= Nunca mesmo      2= Praticamente nunca     3= Um pouco         4= Razoavelmente     

5= Um bom tempo        6= Quase sempre       7= O tempo todo 

 

1.  Deixando a minha mente vazia.  1  2  3  4  5  6  7  
 

2.  Monitorando sensações corporais (por ex., tensão 
na perna, freqüência de respiração).  
 

1  2  3  4  5  6  7  

3.  Tentando resolver problemas da minha vida.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

4.  Tendo atenção na minha fadiga.  1  2  3  4  5  6  7  
 

5.  Focando em o quanto eu estou sofrendo.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

6.  Cantando uma musica em minha cabeça.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

7.  Focando em estar solto e relaxado.  1  2  3  4  5  6  7  
 

8.  Desejando que o exercício termine logo.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

9.  Pensando na escola, trabalho, conversa com 
amigos, etc.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

10.  Focando em sua meta de desempenho no 
trabalho.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

11.  Imaginando que você esta correndo em primeiro 
lugar.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

12.  Fazendo planos para o futuro (por ex., lista da sua 
próxima compra).  
 

1  2  3  4  5  6  7  

13.  Tornando-se frustrada consigo mesma sobre seu 
desempenho no teste.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

14.  Escrevendo uma carta ou recado em sua cabeça.  1  2  3  4  5  6  7  
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15.  Tendo atenção em sua forma de exercitar-se.  

 
1  2  3  4  5  6  7  

16.  Refletindo experiências passadas.  1  2  3  4  5  6  7  
 

17.  Tendo atenção em seu ritmo de 
caminhada/corrida.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

18.  Pensando em quanto eu desejo abandonar esse 
exercício.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

19.  Focando-se no meio ambiente (por ex., cenário).  
 

1  2  3  4  5  6  7  

20.  Pensando sobre estratégias ou táticas de 
desempenho no teste.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

21.  Analisando o meio ambiente (por ex., objetos ao 
seu redor).  
 

1  2  3  4  5  6  7  

22.  Monitorando o seu ritmo de caminhada/corrida.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

23.  Pensando no quanto resta para terminar o 
exercício e que ainda será difícil e doloroso.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

24.  Meditando (focando-se em um mantra).  
 

1  2  3  4  5  6  7  

25.  Encorajando-se a caminhar/correr mais rápido.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

26.  Tentando ignorar todas as sensações físicas.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

27.  Concentrando na caminhada/corrida.  1  2  3  4  5  6  7  
 

28.  Imaginando se era capaz de finalizar o exercício.  
 

1  2  3  4  5  6  7  

29.  Pensando em imagens bonitas e prazerosas.  1  2  3  4  5  6  7 
 

 

30.  Monitorando o tempo de caminhada/corrida.  1  2  3  4  5  6  7  
 

 


