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O MODELO DE CORPO VEICULADO NA REVISTA CAPRICHO 

 

Alunos: Artur Henrique da Silva e  Letícia Cândida Bones Santos  

Orientadora: Flávia Gonçalves da Silva 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar como uma das mídias impressas, 

especificamente a revista Capricho, voltada para o público adolescente, 

veicula a idéia de corpo “ideal e perfeito”. Mostrar a influência da mídia para 

esse público é relevante tendo em vista que esta fase do desenvolvimento é 

permeada por modificações significativas no corpo, tanto na sua dimensão 

biológica e psicológica, especialmente a auto imagem e auto estima. Além 

disso, pretende-se promover uma reflexão sobre até que ponto essa busca 

pelo “corpo perfeito” é saudável e prazerosa. Para alcançar os objetivos 

desse estudo, foi analisada a revista Capricho das edições de Julho e 

Agosto de 2011. Os resultados mostram que a revista possui uma grande 

preocupação em divulgar a imagem de corpos masculinos e principalmente 

o feminino, para obter maior credibilidade no decorrer de suas páginas. 

Percebe-se que esses corpos se encontram num padrão socialmente 

aceito, sendo a mulher extremamente magra, contendo pele clara, corpo 

brilhante e sem imperfeições, já os homens fortes e com músculos bem 

definidos. No que diz respeito à Educação Física Escolar, essa temática de 

corpo abordada no presente trabalho é totalmente passível de ser discutida 

e trabalhada pelo professor de Educação Física.  

  



JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE MENINOS E MENINAS 

NO INÍCIO DO SÉCULO XX EM DIAMANTINA, MG  

 

Alunas: Gabriele Regina Ferreira e Patrícia Guerra Silva.  

Orientador: Hilton Fabiano Boaventura Serejo 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender quais eram e como ocorriam 

os jogos, brinquedos e brincadeiras de meninos e meninas no início do 

século XX na cidade de Diamantina. Outro ponto de análise foram as 

discussões relacionadas às questões de gênero presente nestas práticas 

lúdicas no período histórico da pesquisa. Com isso procurou-se apresentar 

a relevância que o brincar teve na vida dessas pessoas, discutindo a 

relação e o significado desses jogos, brinquedos e brincadeiras através das 

histórias relatadas pelos entrevistados que vivenciaram essas práticas 

lúdicas no inicio do século XX na cidade pesquisada. Foi uma pesquisa 

histórica, tendo como referência a história oral. Para a realização deste 

trabalho foram entrevistados seis idosos com idade igual ou superior a 80 

anos e que vivenciaram sua infância na cidade de Diamantina/ MG. Foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas, sendo os dados transcritos e 

discutidos. Percebeu-se com a análise das entrevistas que os jogos, 

brinquedos e brincadeiras ainda são comuns nos dias atuais, talvez com 

nomes, sentidos e/ou significados diferentes, mas que em várias de suas 

características permaneceram as mesmas e que as relações de gênero 

estavam presentes nas histórias relatadas pelos entrevistados. Explicita-se 

que estas questões influenciaram nas vivências desses sujeitos sobre os 

jogos, brinquedos e brincadeiras, contribuindo com os papéis designados 

culturalmente aos meninos e meninas daquela época. 

  



COMPARAÇÃO DO EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO CONTÍNUO 

VERSUS ACUMULADO SOBRE O DESEMPENHO AERÓBIO DE RATOS 

WISTAR  

 

Aluno: Lázaro Lopes Moreira  

Orientador: Marco Fabrício Dias Peixoto 

 

Desde 1995, entidades que regulamentam a prática de exercícios físicos 

têm sugerido que, para manutenção da saúde, os mesmos devem ser 

realizados em sessões contínuas ou acumuladas ao longo do dia. Em 

publicação recente de 2011 esta recomendação foi reforçada pelo Colégio 

Americano de Medicina Esportiva. A questão que ainda não é bem 

compreendida é: Será que o exercício realizado de forma acumulada por 

duas ou mais vezes ao longo do dia é tão eficiente em promover os 

benefícios à saúde como o exercício realizado de forma contínua em uma 

única sessão diária? Portanto, o objetivo deste trabalho foi comparar os 

efeitos de um treinamento físico aeróbio realizado de forma contínua versus 

acumulada sobre o desempenho aeróbio de ratos Wistar. MÉTODOS: 

Nossa amostra foi constituída por 16 ratos machos da raça Wistar, com 

pesos iniciais em torno de 300 g e 90 dias de vida, que treinaram por um 

período de 10 semanas de forma contínua (TC) e acumulada (TA) em meio 

aquático. RESULTADOS: após o treinamento apenas o grupo TC teve 

aumento do desempenho aeróbio comparado ao grupo controle 

(sedentário). CONCLUSÃO: O treinamento aeróbio proposto realizado de 

forma contínua é superior para a melhora do desempenho aeróbio de ratos 

Wistar quando comparado a um treinamento semelhante realizado de forma 

acumulada.  

  



CONCEITO DE GÊNERO: implicações no âmbito escolar.  

 

Aluna: Letícia Campos Farnezi  

Orientadora: Flavia Gonçalves da Silva  

 

A presença da sexualidade na vida humana implica em uma construção 

histórica individual que se fundamenta na cultura da sociedade na qual o 

indivíduo está inserido, capaz de influenciar aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos. A sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, 

representações, símbolos, convenções, processos profundamente culturais 

e plurais. Foi a partir desta proposta de abordagem da sexualidade que 

alguns alunos e uma professora da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri realizaram um amplo projeto de pesquisa e 

intervenção nomeado “Educação e sexualidade – proposta de pesquisa e 

intervenção com adolescentes, familiares e educadores”. Foi por meio desta 

pesquisa/intervenção que este presente trabalho buscou investigar a 

concepção de gênero dos adolescentes participantes por meio de um pré e 

um pós teste, além de nove oficinas realizadas na escola. Os adolescentes 

participantes da pesquisa apresentaram dificuldades em compreender as 

relações de gênero manifestando tabus, preconceitos e concepções 

arraigados a cultura patriarcal como, por exemplo, 52,6% dos participantes 

afirmarem que é natural do homem trair sua companheira e 42,1% 

acreditavam que existem momentos nos quais a mulher merece apanhar, 

assim como 57,8 demonstram ainda possuir a concepção de que a mulher é 

o sexo frágil, por isso lhes cabe cuidar da família e da casa. A partir das 

discussões e resultados apresentados percebeu-se grande demanda da 

população em conhecer as relações de gênero por meio de projetos, 

programas ou da efetiva execução da sexualidade como tema transversal 

para, que cada indivíduo tenha a autonomia necessária para tomar as 

atitudes que considerar correta em relação a si mesmo ou aqueles que 

estão ao seu redor, respeitando as diferenças e mudando as concepções 

de gênero que estão presas ao patriarcado. 

  



FAZENDO ARTE COM AS MENINAS DA VILA: reflexões sobre o ensino 

de dança.  

 

Aluna: Nayara Gomes da Silva  

Orientador: José Rafael Madureira 

 

Este estudo tem como propósito discutir a importância do ensino de dança 

na formação integral da criança. Além do estudo teórico, este trabalho foi 

desenvolvido em campo, na Vila Educacional de Meninas (VEM), uma 

instituição vinculada à Sociedade Protetora da Infância, com crianças de 7 a 

14 anos. Neste estudo foram pesquisadas estratégias e metodologias de 

ensino de dança, observando-se e relatando a importância da arte no 

desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança. Ao final deste 

estudo, podemos ver o quanto a dança influencia e ajuda na formação da 

criança como ser humano. 

  



NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE 

SEMINARISTAS CATÓLICOS EM REGIME DE INTERNATO DA CIDADE 

DE DIAMANTINA-MG  

 

Alunas: Patrícia de Fátima Batista e  Rosângela de Paula Soares  

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

 

O conhecimento sobre o nível de atividade física e os índices 

antropométricos são importantes indicadores para a saúde, qualidade de 

vida e para a adoção de ações de prevenção das doenças crônicas 

degenerativas. O objetivo desse estudo foi verificar o nível de atividade 

física, o perfil antropométrico e a ocorrência de índices de riscos para a 

saúde de seminaristas estudantes em regime de internato. Participaram 

como voluntários 42 homens (23,6+3,7 anos), acadêmicos dos cursos de 

Filosofia e Teologia do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus 

da Arquidiocese de Diamantina MG, que responderam ao Questionário de 

Atividade Física Habitual (Baecke Questionnaire of Habitual Physical 

Activity – BQHPA) e passaram por uma avaliação antropométrica 

padronizada. No geral, os resultados indicaram um nível regular de 

atividade física (7,36+1,21), índice de massa corporal normal (23,23+4,68 

kg/m2), percentual de gordura dentro da média (15,55+6,77%), índice de 

relação cintura quadril de risco moderado (0,83+0,06). Não foram 

encontradas diferenças significativas desses valores entre os alunos dos 

anos iniciais em comparação aos alunos dos anos finais. Apesar disso, foi 

detectado um percentual importante de indivíduos jovens em situação de 

risco, que necessitam de ações, intervenção e prevenção frente às doenças 

consequentes ao estilo de vida inativo. 

  



MAPEAMENTO DOS ESPAÇOS/EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE/LAZER DA CIDADE DE 

DIAMANTINA 

 

Aluno: Paulo Henrique Tibães Filho 

Orientador: Hilton Fabiano Boaventura Serejo 

 

O presente trabalho tem como tema o mapeamento do 

espaços/equipamentos específicos públicos municipais de esporte/lazer na 

cidade de Diamantina-MG. A pesquisa teve como objetivo o mapeamento 

dos espaços/equipamentos específicos públicos de lazer. Sabemos que o 

lazer é tratado na constituição federal como um direito social, ou seja, é 

direito de toda a população ter acesso ao lazer de forma gratuita. Esta 

pesquisa é de caráter qualitativo, exploratório, documental e descritivo. Em 

um primeiro momento através de documentos dispostos pela Prefeitura 

Municipal de Diamantina- MG, houve a identificação dos espaços públicos 

de lazer e o mapeamento dos mesmos. Os espaços/equipamentos 

observados e analisados foram: Quadra da Palha, Quadra e Campo do 

Horto, Estádio Municipal (BR- 357), Ginásio Poliesportivo Diamantinense e 

a Praça de Esporte de Diamantina. Conclui-se, então, que as pessoas da 

cidade de Diamantina-MG, deve se conscientizar para poder reivindicar 

algumas melhoras em relação à utilização e a manutenção dos seus 

espaços/equipamentos de lazer, e que intervenções públicas municipais 

podem ser feitas para que haja de fato esta melhora. 

  



YOGA E A SAÚDE SEXUAL DA MULHER: algumas reflexões 

 

Alunas: Roberta Leiliane Fonseca e Tatiana Mayara Almeida Gandra.  

Orientador: José Rafael Madureira 

 

Herdamos das nossas raízes culturais uma visão distorcida da sexualidade, 

onde o machismo e a cultura cristã predominavam e reprimiam a 

manifestação desta, principalmente no contingente feminino. Porém as 

mulheres vêm derrubando muitos tabus, ao adquirir maior consciência de 

sua sexualidade e do seu corpo, procurando atingir e mostrar todo seu 

potencial sexual. Esta pesquisa teve como objetivo refletir sobre as relações 

que se podem estabelecer entre a prática do Yoga e à saúde sexual da 

mulher. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. 

Buscou-se o questionamento, se existe ou não, benefícios com a prática do 

Yoga na saúde sexual da mulher. Baseado nos achados da literatura 

constatou-se que ao praticar o Yoga a mulher pode obter uma 

autoconsciência da sexualidade e segurança sobre o próprio corpo.  

  



A RUA COMO LOCUS DE FORMAÇÃO DO JOGADOR DE FUTEBOL 

 

Aluno: Suhey Salim Ferreira dos Santos 

Orientador: Leandro Batista Cordeiro 

 

Diante da representatividade do futebol para o brasileiro e suas 

manifestações nos diversos “palcos” da sociedade, como os campos de 

várzea, as praças, as praias e as ruas, o presente trabalho tem a intenção 

de apontar possíveis contribuições do futebol praticado na rua para a 

formação do jogador. O estudo é de natureza teórica e busca abordar as 

seguintes questões: o futebol como fenômeno sócio cultural no Brasil; a rua 

e suas possíveis contribuições quanto à formação do jogador de futebol; a 

rua pe(r)de espaço enquanto local de fruição e aprendizado do futebol. 

Acredito que a rua se coloca como um importante espaço de aprendizado 

no âmbito do futebol, talvez o mais importante no contexto do Brasil, pois é 

aí que muitas crianças têm os primeiros contatos com esse esporte. Por 

outro lado, enquanto espaço público aponto à necessidade de uma maior 

atenção por parte do poder público e da população civil em geral, no que 

tange à rua como local de aprendizado do futebol. Desta forma, a 

urbanização desregulada, a violência urbana, o trânsito e outras questões 

devem fazer parte da agenda dos atores e instituições sociais que 

acreditam na rua como um espaço de formação do jogador de futebol. 

  



PREDITORES PSICOLÓGICOS, REAÇÕES E O PROCESSO DE 

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM ATLETAS LESIONADOS 

 

Aluno: Victor Barbosa Ribeiro 

Orientadora: Sandra Regina Garijo de Oliveira 

 

Atualmente a intervenção psicológica vem sendo cada vez mais inserida no 

esporte e tem sido de grande valia principalmente na prevenção e 

reabilitação de lesões. Além do psicólogo do esporte, é importante entender 

como outros profissionais da saúde podem atuar em conjunto nas 

intervenções psicológicas. O objetivo deste estudo foi verificar a produção 

científica nos últimos anos acerca dos processos de lesão e reabilitação a 

partir de uma visão da psicologia do esporte. Utilizou-se de livros, artigos 

científicos e dissertação de mestrado que retratassem a psicologia do 

esporte na reabilitação esportiva. Foram encontradas 27 publicações, sendo 

4 livros, 1 dissertação e 22 artigos em periódicos indexados sobre o tema 

pesquisado. A psicologia do esporte tem atuado tanto na prevenção como 

na reabilitação de atletas. Através da intervenção psicológica é possível 

trabalhar fatores como a ansiedade e o estresse, que são alguns dos 

principais fatores psicológicos de risco para a lesão e também estão 

aumentados na pós-lesão. Além disso, alguns dos outros principais 

assuntos abordados têm sido o apoio social, a abordagem em equipe, 

conhecimento e avaliação de programas de intervenção e protocolo de 

técnicas de intervenção. 

  



DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DO ESFORÇO FÍSICO DE 

INDIVÍDUOS DURANTE UMA EXPLORAÇÃO CAVERNÍCOLA  

 

Aluno: Wálisson Souza Neves  

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

 

Praticada com finalidade científica, turística ou esportiva, a exploração de 

cavernas é uma atividade multidisciplinar que exige esforços físicos 

variados e movimentos técnicos específicos. O objetivo desse trabalho foi 

quantificar a intensidade do esforço de uma atividade cavernícola por meio 

do registro da frequência cardíaca e da concentração do lactato sanguíneo 

de espeleólogos experientes e novatos. Oito voluntários foram submetidos a 

uma expedição em uma caverna situada no município de Monjolos, Minas 

Gerais. Antes e imediatamente após a expedição coletou-se amostras de 

sangue para a dosagem da concentração do lactato sanguíneo. Durante a 

incursão os voluntários usaram um monitor de frequência cardíaca 

previamente configurado para o registro da intensidade do esforço. Os 

resultados encontrados demonstraram o predomínio de esforços físicos de 

intensidade leve a moderada, abaixo de 60% da frequência cardíaca de 

reserva. Também detectou-se picos de frequência cardíaca em momentos 

específicos que podem ser justificadas em função das variações na 

temperatura interna da cavidade e das mudanças constantes do 

posicionamento corporal durante a locomoção. Conclui-se que, além dos 

conhecimentos específicos da espeleologia, torna-se importante que o 

praticante se prepare para as exigências físicas desse tipo de atividade, 

visando garantir a maior segurança e o melhor aproveitamento das ações. 


