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A COMUNICAÇÃO E A EXPRESSÃO DA LINGUAGEM CORPORAL EM PORTADOR DE 

PARALISIA CEREBRAL 

Alunas: Eliznara Fernandes Correia e Fabiana Maria Ferreira 

Orientadora: Flávia Gonçalves da Silva 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar a comunicação e expressão da linguagem corporal de 1 

(um) adolescente com PC no convívio familiar e entre os pacientes do núcleo de Reabilitação 

de Diamantina. A escolha por este tipo de comprometimento se justifica por ser comum o caso 

de portadores de Paralisia Cerebral (PC) com comprometimento grave na linguagem oral, o 

que dificulta na comunicação no convívio social. A coleta de dados se deu a partir de uma 

entrevista semi-estruturada com a mãe, uma avaliação psicomotora com o adolescente e o 

desenvolvimento de atividades lúdicas. A partir das transcrições das filmagens percebeu-se 

como ocorre a comunicação e expressão corporal durante as atividades lúdicas. O adolescente 

através de gestos, conseguia se fazer entender respondendo bem aos estímulos dentro de 

suas limitações. Apesar dessa pesquisa ter sido realizada em instituição de saúde, entende-se 

que este trabalho pode ser de grande utilidade para os professores de educação física no 

contexto escolar, para que sua intervenção pedagógica contemple, de fato, as necessidades de 

cada indivíduo, ao mesmo tempo em que possam alcançar as finalidades da educação física 

neste contexto. 

  



 

ESTUDO COMPARATIVO DOS EFEITOS FISIOLÓGICOS DO EXERCÍCIO REALIZADO NO 

MEIO AQUÁTICO E NO TERRESTRE UTILIZANDO CICLOERGÔMETRO DE MEMBROS 

SUPERIORES 

Alunos: Diogo Fernandes Roque e Fabiano Dehon de Aguilar Miranda 

Orientador: Geraldo de Jesus Gomes 

O objetivo do estudo foi verificar alterações fisiológicas na realização de um exercício no 

ambiente terrestre e aquático, utilizando-se de um cicloergômetro de membro superiores. 

Foram analisadas as variáveis: freqüência cardíaca (FC), percepção subjetiva do esforço (PSE) 

e densidade urinária (Du). A amostra foi de 10 homens fisicamente ativos, com idade entre 18 

e 30 anos (23,9± 3,2). Inicialmente os voluntários foram submetidos a um teste para 

determinação da carga máxima, no cicloergômetro, e posteriormente, foram submetidos ao 

exercício aquático ou terrestre, com intervalo de 48 horas entre cada. Antes e depois de cada 

condição os voluntários foram pesados e coletada a urina para a mensuração da Du que foi 

utilizando um refratômetro da marca BIOBRIX modelo 301. A execução dos exercícios foi à 

mesma do teste e, no ambiente aquático, a água permaneceu ao nível do processo xifóide. A 

carga foi de 50 % do valor obtido durante o teste. A duração foi de 30 minutos, mensurando a 

FC a cada 1 minuto utilizando-se de frequêncímetro da marca POLAR modelo FS2C, e a PSE 

a cada 10 minutos utilizando-se da escala de Borg. Houve diferença significativa (p < 0,05) 

para a FC, sendo no meio aquático (106 bpm), demonstrando uma menor sobrecarga 

cardiovascular neste ambiente, comparado ao terrestre (116 bpm). A PSE e Du, não 

apresentaram diferença significativa. 

  



 

JOGAR PARA APRENDER OU APRENDER PARA JOGAR: UM ESTUDO DE CASO EM 

UMA ESCOLA ESPECIALIZADA EM FUTSAL DE DIAMANTINA/ MG 

Alunos: Danilo Pires de Miranda e Francisco Fernando Lopes 

Orientador: Leandro Batista Cordeiro 

O futsal conquistou definitivamente um espaço na cultura do Brasil e neste cenário de 

popularidade, torna-se necessário investigar temas relacionados à iniciação das crianças nesta 

modalidade. Neste sentido, ganharam cada vez mais espaço as discussões e produções 

relativas às questões metodológicas vinculadas ao processo ensino-aprendizagem. Assim, o 

presente estudo teve como objetivo verificar quais os métodos utilizados no processo ensino-

aprendizagem do futsal em uma escola especializada do município de Diamantina/MG, com 

crianças de 9 a 10 anos de idade, buscando identificar se as crianças aprendem para jogar 

(método analítico sintético) ou jogam para aprender (método global funcional). Tratou-se de um 

estudo de observação não-participante, no qual para desenvolvimento do estudo de campo foi 

observado quatorze aulas. Durante a observação das aulas, os pesquisadores anotaram em 

um formulário as atividades desenvolvidas pelo treinador/professor, no intuito de qualificá-las 

como pertencente ao princípio metodológico analítico sintético ou global funcional. Verificou-se 

que o método analítico sintético foi o único utilizado nas aulas realizadas na quinta-feira (1° dia 

do treino semanal) e aos sábados (2° dia do treino semanal) houve predomínio do jogo formal 

(coletivo), não sendo constatada nenhuma atividade vinculada ao método global funcional. 

Conclui-se a partir das observações realizadas, que na escola pesquisada há a crença de que 

o aluno deve aprender as técnicas dos fundamentos do futsal isoladamente, para depois 

aplicá-las no contexto do jogo formal e, ainda, vale destacar a inexistência de atividades e 

jogos lúdicos durante todas as aulas, fato esse considerado negativo quando o foco é a 

iniciação esportiva com crianças.  

  



 

SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE 

DIAMANTINA - MG  

Alunas: Luana Cristina Ferreira e Mariana Leão Fernandes 

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

 

A obesidade (OB) está aumentando e, atualmente, se tornado comum mesmo em crianças e 

adolescentes. Concorrentemente, diversos estudos têm demonstrado que a inatividade física 

(IF) em crianças e adolescentes está crescendo em todo o mundo. A maioria dos estudos que 

confirmam a crescente prevalência de IF e OB em adolescentes foram conduzidos em países 

desenvolvidos e/ou grandes centros urbanos. No entanto, ainda existem poucos estudos de 

caráter populacional sobre adolescentes em cidades menores nos países em desenvolvimento. 

OBJETIVO: estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes adolescentes do 

ensino médio em uma cidade no sudeste do Brasil. MÉTODOS: Este estudo transversal foi 

realizado em Diamantina, uma cidade com uma população de aproximadamente 45.000 

pessoas. A população total de adolescentes (15 a 18 anos) matriculados nas escolas de ensino 

médio é por 1294 alunos divididos em seis escolas (1 privada e 5 públicas). Após contato com 

as seis escolas, apenas quatro escolas concordaram em participar (1 privada e 3 públicas , 

totalizando 1017 alunos). Um total de 535 alunos consentiram em ter a sua altura e massa 

corporal mensurados, para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Foram utilizados os 

percentis 85% e 95% de IMC como ponto de corte para sobrepeso (SP) e obesidade, 

respectivamente. Os resultados estão apresentados em porcentagem e o teste qui-quadrado 

foi usado para indicar associação. RESULTADOS: Dos 535 estudantes avaliados [324 (60,5%) 

meninas e 211 meninos (39,5%)], observamos que 23 meninas (7,1%) foram OB e 11 (3,4%) 

OB. Para os meninos, 19 (9,0%) foram SP e 9 (4,26%) OB. As percentagens de SP e OB 

tenderam a ser maiores nos meninos em relação às meninas (p <0,05) CONCLUSÃO: Nossos 

resultados demonstram uma prevalência pequena de sobrepeso na população estudada em 

comparação com outros estudos nacionais e mundiais. Nós especulamos que o estilo de vida 

nas pequenas cidades e vilas é favorável aos hábitos saudáveis. 

  



 ANÁLISE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DURANTE 

UMA CORRIDA DE AVENTURA 

Alunos: Davi José Silva Viana e Polianne Nascimento Oliveira 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

 

A corrida de aventura é um esporte praticado em contato direto com a natureza, na qual o 

atleta transpõe obstáculos naturais (rios, montanhas, florestas) através de diferentes 

modalidades esportivas (trekking, mountain bike, remo, técnicas verticais, entre outros). Apesar 

de seu crescimento e visibilidade, são poucos os estudos que examinaram as adaptações 

fisiológicas agudas durante as corridas de aventura. O objetivo deste trabalho foi registrar a 

intensidade fisiológica durante a adventure sprint race, bem como analisar os parâmetros 

hematológicos dos participantes antes e imediatamente após a competição. A freqüência 

cardíaca de sete atletas do sexo masculino (27,7+5,9 anos, 63,2+3,68 kg de massa corporal, 

170,2+3,47 cm de estatura, 6,91+1,75 % de gordura corporal e VO2pico 60,84+1,81 mLO2.kg-

1.min-1) foi monitorada durante uma corrida de aventura composta pelas modalidades de 

trekking e mountain bike (distância total de aproximadamente 42 km). Amostras de sangue 

foram coletadas 24 horas antes da prova e imediatamente após a chegada. A duração média 

da prova foi de 4h38min52s, com uma predominância da zona de intensidade acima de 85% da 

FC de reserva. Houve uma redução no número de hemácia, hemoglobina e um aumento na 

contagem de leucócitos imediatamente após a chegada em comparação com 24hs antes da 

corrida. Conclui-se que o predomínio da zona de intensidade acima de 85% da frequência 

cardíaca de reserva associado às alterações hematológicas caracteriza este tipo de 

competição como de alta intensidade. No entanto, as várias possíveis combinações de uma 

corrida de aventura (percurso, modalidades, distância e duração) devem ser consideradas para 

o treinamento e definição das estratégias durante a corrida. 

  



NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE 

DIAMANTINA 

Alunas: Celina Fonseca e Thereza Dumont 

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

 

Diversos estudos relatam o aumento da incidência de sobrepeso e obesidade em 

adolescentes. Concorrentemente, estes aumentos estão associados à diminuição da prática de 

atividade física. Adicionalmente, a maioria dos estudos foi realizada em cidades de grande 

porte. No entanto, as características de cidades de menor porte podem favorecer um estilo de 

vida mais ativo. . Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de atividade 

física em adolescentes alunos do ensino médio da cidade de Diamantina. A amostra foi 

constituída por 610 alunos, com idade média de 16 ± 1 anos, sendo 228 (37,4%) do sexo 

masculino e 382 (62.6%) do sexo feminino. Informações acerca da atividade física 

habitualmente realizada foram obtidas mediante um instrumento de auto-recordação, 

denominado Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em sua forma curta. As 

análises dos dados foram realizadas usando o teste de Shapiro-Wilk, teste T-Student, e o teste 

quiquadrado. Foi adotado nível de significância p< 0,05. O software SPSS versão 12.0 foi 

utilizado para os cálculos. Os resultados obtidos indicam que do total de 228 adolescentes do 

sexo masculino 159 (69,7%) são ativos e 69 (30,3%) inativos e do total de 382 adolescentes do 

sexo feminino 213 (55,8%) são ativas e 169 (44,2%) inativas mediante a classificação da OMS. 

Segundo a classificação do IPAQ, 65% das meninas são ativas e 50% dos meninos muito 

ativos. Além disso, observou-se que somente 1% das meninas e 0% dos meninos foram 

classificados como sedentários. A partir dos resultados conclui-se que os níveis de prática de 

atividade física habitual tendem a serem menores nas meninas, esses achados corroboram 

dados de outros estudos onde os rapazes demonstram serem fisicamente mais ativos em 

eventos associados a práticas de maior intensidade. 

  



OS EXERGAMES E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA CULTURA DIGITAL 

Aluna: Ana Flávia de Oliveira Baracho 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

 

Os exergames são jogos eletrônicos que captam e virtualizam os movimentos reais dos 

usuários. Com o objetivo de discutir as perspectivas da utilização da virtualidade dos 

videogames na Educação Física Escolar, participaram deste estudo 117 alunos de uma escola 

pública com idade entre 13 e 14 anos. Os voluntários responderam a um questionário para 

identificar o nível de contato com as tecnologias digitais e, em seguida, relataram suas 

percepções sobre a vivência em dois jogos, o exergame e o real. Os resultados constataram a 

imersão dos estudantes na cultura digital e no processo de virtualização que lhe é típico, assim 

como apontaram algumas perspectivas de utilização crítica dessa nova linguagem que pode 

ampliar e recriar as possibilidades das práticas e vivências corporais. 

 

  



 MÚSICA, DANÇA E JOGO: CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Aluna: Cinara Nunes Magalhães 

Orientador: José Rafael Madureira 

 

São poucos os estudos na literatura que discutem o trabalho integrando a dança, música e jogo 

no ponto de vista pedagógico. A pesquisa teve por objetivo identificar, discutir e conceituar a 

dança, a música e o jogo, através de revisão bibliográfica, na perspectiva da educação corporal 

e artística da criança, além de vivenciar a prática de dança e rítmica desenvolvida no projeto de 

extensão da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri). O trabalho 

contribui com uma nova possibilidade de enxergar a dança, tanto como uma matéria de 

educação física e arte, como uma prática rica em conhecimento e prazer. Conclui-se que é 

possível a interação entre os temas música, dança e jogo sob outro ponto de vista. 

 

  



CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA CAPOEIRA: AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ... 

Aluno: Diego Regis dos Santos 

Orientador: Leandro Ribeiro Palhares 

Esta pesquisa teve como objetivo trazer e discutir as diversas faces da capoeira e suas formas 

de apropriação no percurso histórico do Brasil. O estudo se deu através de revisão bibliográfica 

em que se destacasse a relação da capoeira com os acontecimentos nacionais. A partir disso 

foram identificadas e apresentadas no trabalho, as seguintes faces/apropriações da capoeira: 

origens; instrumento de libertação; instrumento higiênico/eugênico; ritualidade e fundamento; 

transição para o viés educacional; mercadoria; lazer. A capoeira no decorrer dos tempos teve 

varias faces, diferentes formas de apropriação que contribuíram pra que ela se tornasse uma 

referência da cultura afro-brasileira. 

 

  



 INCLUSÃO DE DEFICIENTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ALGUNS 

APONTAMENTOS 

Aluna: Fabiana Lopes de Souza 

Orientador: Sandra R. Garijo Oliveira 

 

Os estudos sobre inclusão, em sua maioria, prendem às discussões sobre seu conceito sem 

constituir um desenvolvimento, o qual faça de seu cenário um processo eficaz . A exclusão dos 

alunos deficiêntes nas aulas de Educação Física ainda tem uma magnitude crescente na 

atualidade, despertando consideração à problematização teórica-conceitual. Objetiva-se com 

este estudo, portanto, oferecer através de uma pesquisa indireta, de natureza bibliográifica, 

uma retrospectiva histórica sobre inclusão escolar diante dos alunos com deficiência e sua 

influência no papel da Educação Física. 

 

  



ANÁLISE DA PRECISÃO DE DUAS EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO DO CONSUMO DE 

OXIGÊNIO NO PROTOCOLO DE RAMPA 

Aluno: Wesley Antonio Baracho 

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

Vários protocolos validados, como Bruce e Naugthon, usam nomogramas ou equações 

baseadas nos estágios padronizados para calcular o consumo de oxigênio pico (VO2pico). O 

protocolo de exercício tipo rampa oferece vantagem sobre os protocolos tradicionais permitindo 

uma abordagem individualizada com incrementos de velocidade e grau de inclinação. No 

entanto, não se sabe se a não abordagem padronizada das fases afeta a precisão das duas 

equações recomendadas para estimar o VO2pico em protocolo de rampa. OBJETIVO: 

examinar a precisão de duas equações para predição de VO2pico em adultos jovens em 

protocolo individualizado de rampa. MÉTODOS: 11 homens jovens, saudáveis, fisicamente 

ativos (26 ± 5 anos, massa corporal 77,6 ± 9,9 anos, estatura 176 ± 6 cm, média ± DP) foram 

submetidos a três sessões de protocolo individualizado de rampa em esteira de forma 

contrabalançada. Em todos os testes, os incrementos na velocidade foram iguais, mas com 

inclinações diferentes (0, 3 e 6%) até a exaustão voluntária. Os gases expirados foram 

coletados a cada respiração durante o ensaio onde a ventilação por minuto e o dióxido de 

carbono expirado foram medidas. Além disso, medimos o lactato sangüíneo (LA), frequência 

cardíaca máxima (FCM) e relação de permuta respiratória (RER) para confirmar o esforço 

máximo. O VO2pico medido foi determinado pelo maior valor observado após a média de sete 

ciclos consecutivos, e o VO2pico previsto foi calculado utilizando as equações proposta por 

Myers et al. (1992 - Equação 1 ) e pelo Colégio Americano de Medicina do esporte (ACSM 

2003 - Equação 2). Os dados foram analisados usando-se ANOVA e teste post hoc de Tuckey. 

RESULTADOS: O VO2pico preditos pela equação 2 foi maior e da equação 1 foi menor que o 

medido diretamente (54,3 ± 6,7 versus 49,6 ± 6,7 e 30,6 ± 6,1 versus 49,6 ± 6,7 mL·kg-1·min-1, 

p<0,05). Estas diferenças representam, em média, cerca de 10 ± 10% maior e 38 ± 11% 

inferior ao VO2pico medidos, respectivamente. CONCLUSÃO: As equações de Myers et al 

(1992) e ACSM (2003) subestimam e superestimam de forma significativa o VO2pico de 

adultos jovens, respectivamente. Nós recomendamos a equação de corrida proposta pelo 

ACSM (2003), pois, apesar da diferença estatística comparada com a medida direta, 



acreditamos que esta diferença não seja clinicamente relevante se levarmos em consideração 

as dificuldades da espirometria direta. 


