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O Diabetes Mellitus é considerado uma doença crônica que 

demanda cuidados contínuos durante a vida. Um bom controle 

metabólico da doença pode ser alcançado quando o indivíduo 

segue as recomendações relacionadas ao plano alimentar, ao 

exercício físico e o uso adequado dos medicamentos. Ao 

considerar que o tratamento dos indivíduos com DM envolve o 

trabalho constituído por equipe multiprofissional capacitada, foi 

que propusemos avaliar o conhecimento dos alunos do último 

ano de Cursos de bacharelado em educação física sobre o DM 

em relação aos conceitos e sinais e sintomas. Trata-se de um 

estudo descritivo transversal, realizado em três instituições de 

ensino particulares em Educação física, no interior do estado de 

São Paulo. A amostra foi composta por 69 alunos regularmente 

matriculados no sétimo e oitavo semestre do curso, que estavam 

presentes no dia estipulado para a coleta de dados. Para este 

estudo foi construído um questionário dividido em duas partes: a 

primeira continha as variáveis de identificação do indivíduo e as 

variáveis sociodemográficas, e a segunda, as variáveis 

relacionadas ao conhecimento do aluno sobre o DM em relação 

aos conceitos, e sinais e sintomas da doença. O instrumento de 

coleta de dados foi construído fundamentado na literatura e ficou 

estruturado em 12 questões. Antes de o questionário ser aplicado 

houve uma apreciação do instrumento realizada por quatro 

especialistas da área de educação física. Os dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva e distribuição 

percentual. Resultados: Em relação à distribuição 

sociodemográfica, encontrou-se que a maioria dos alunos era do 

sexo masculino, 59,4%, na faixa etária dos 20 aos 24 anos, 

68,1%, e solteiros, 88,4%. Quanto à renda familiar 55,0% 

percebiam de um a seis salários mínimos. Em relação aos 

conceitos, encontrou-se que os maiores índices de acertos 

estavam relacionados às características do DM tipo 2, 53,6%, e 

os menores índices de acertos estavam relacionados à 

classificação do DM, 10,1%, e ao valor de glicemia capilar ao 

acaso que reflete a hipoglicemia,10,1%. Nas questões 

relacionadas aos sinais e sintomas encontrou-se que o maior 

índice de acertos estava relacionado aos sinais e sintomas 

clássicos de hipoglicemia, 39,1%, e os menores índices de 

acertos estavam relacionados aos sintomas clássicos do DM, 

15,9%, e aos sinais e sintomas clássicos de hiperglicemia, 

15,9%. Conclusões: Os resultados mostraram que os alunos do 

curso de bacharelado em educação física apresentaram 

conhecimento insatisfatório em relação aos conceitos, e sinais e 

sintomas sobre o DM. É de extrema importância que o Educador 

Físico tenha esse conhecimento para que ele possa orientar seus 

alunos, e considerar algumas medidas preventivas, uma vez que, 

o desconhecimento dos valores de glicemia pré-exercício físico 

pode colocar os indivíduos com DM em risco. Esses resultados 

apontam a necessidade de formação dos alunos investigados com 

enfoque no exercício físico para indivíduos com DM. 
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A trajetória do esporte moderno ocorreu a partir de profundas 

mudanças em sua estrutura (mercantilização, 

profissionalização e espetacularização) acompanhando as 

transformações advindas da sociedade. Assim, para 

compreender o esporte atual, mais especificamente o 

basquetebol norte-americano torna-se importante resgatar 

aspectos sobre a origem e desenvolvimento deste fenômeno, 

sobretudo, da relação com a sociedade de massa que 

influenciou sua organização e trajetória. Diante disso, o 

objetivo do presente trabalho é discutir sobre a origem e 

desenvolvimento do Basquetebol e apresentar característica 

sobre a espetacularização desta modalidade através do caso 

da Liga Norte-americana de Basquetebol - National 

Basketball Association - NBA. Para desenvolvimento deste 

estudo utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica 

através da pesquisa em materiais científicos como livros, 

artigos, dissertações e teses em busca da discussão em torno 

da sociedade de massa com intuito de atingir o objetivo 

proposto. Observa-se a partir da discussão teórica que o 

esporte espetáculo organizou-se acompanhando o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea e, portanto, do 

esporte vinculado ao consumo de signos, proporcionando 

aumento do potencial para o crescimento da indústria 

esportiva. A NBA organizou-se em função da 

comercialização dos direitos de transmissão de televisão e da 

busca por patrocínios, os grandes atletas que se 

transformaram em mega-stars e, são pagos para fazerem 

propagandas de empresas e produtos. Dessa forma, percebe-

se que o esporte-espetáculo tornou-se um grande negócio e 

definitivamente inserido na economia capitalista.  

 

 

  


