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O efeito do período de férias na resistência de força dos membros superiores 

dos alunos da APAE. 

 

Aluno: Alexandre Aguiar dos Santos 

Orientador: Sandra R. G de Oliveira  

 

A partir da revisão bibliográfica do estudo, foi observado que vários autores defendem 

que a Escola é o local ideal para a aquisição e manutenção de hábitos relacionados à 

saúde. Mas, para que isso ocorra de fato, é necessário que o desenvolvimento das 

capacidades físicas esteja em níveis que possibilitem ao aluno praticar atividades 

físicas regularmente e vice-versa. E para isso as aulas de Educação Física têm que 

ser direcionadas ao desenvolvimento adequado dessas capacidades. Acreditando 

fielmente nessa afirmação, observei as aulas de Educação Física da APAE e a 

principio essa informação não se confirmou verdadeira, porque foi observado que os 

alunos ao voltaram das férias eles pareciam estar em níveis de Aptidão Física mais 

baixos em comparação ao período letivo. Consciente de que isso não é o ideal, 

resolvemos investigar se isso efetivamente ocorre ou não se aplica na prática, então 

optou-se por medir os níveis de resistência de força dos alunos com deficiência 

intelectual de nível leve ou moderado, sem comprometimento motor da APAE, antes e 

após as férias. Apartir dessa observação foi definido o objetivo da pesquisa como 

sendo, o efeito do período das férias na força e na resistência dos alunos da APAE. 

Para isso, realizamos duas coletas de dados, com a realização de dois testes de 

resistência de força, uma antes das férias e outra após as férias. Vale destacar que 

coletamos dados sobre força e resistência porque segundo os autores consultados, 

essa capacidade está relacionada à diminuição de lesões e autonomia dos indivíduos, 

requisito fundamental para os deficientes intelectuais. Após a coleta de dados e 

aplicação do Teste t Student pareado, foram encontrados resultados significativos para 

o teste de força (p < 0, 0092) não acontecendo o mesmo com os resultados do teste 

de resistência, ou seja, p > 0, 05. 

  



 

 IMAGEM CORPORAL DE DEFICIENTES INTELECTUAIS: efeitos das Danças 

Circulares Sagradas  

 

Alunas: Ana Paula Santos de Paula e Meiriele Fernanda Alves 

Orientadora: Sandra Regina Garijo de Oliveira 

 

A imagem corporal de Deficientes Intelectuais pode ser deficitária, além disso, 

restrições motoras normalmente estão presentes devido à superproteção 

familiar/escolar, dificultando uma melhor identificação e compreensão do próprio 

corpo. O objetivo do estudo foi verificar se as Danças Circulares Sagradas - DCS 

interferem na transformação da imagem corporal de jovens e adultos com deficiência 

intelectual. A amostra foi constituída de 15 alunos de uma escola de Diamantina/MG. 

Os procedimentos consistiram em coleta de dados através do desenho da figura 

humana e entrevista não estruturada antes de um programa semanal de DCS e, ao 

final de 8 sessões, uma nova coleta foi realizada. A análise dos dados, através da 

comparação do desenho com a descrição verbal do participante permitiu identificar 

duas categorias: “percepção do corpo” e “estética”. A partir dos resultados conclui-se 

que a imagem corporal de pessoas que apresentam Deficiência Intelectual pode ser 

modificada através das DCS. 

  



O ALUNO SURDO E AS FACES DA INCLUSÃO: adaptar e incluir no âmbito da 

educação física escolar 

 

Alunas: Ariane Dalila Machado  e Gabriela Augusta Jamar 

Orientadora: Giselli Mara da Silva 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o processo de inclusão de alunos surdos 

nas aulas de Educação Física, focando na adaptação realizada e nas formas de 

interação entre os participantes. Para analisar esse processo de inclusão a pesquisa 

fundamentou-se em autores que discutem o processo de inclusão das pessoas com 

deficiência na sociedade como (SASSAKI, 1997), apontando a inclusão do aluno surdo 

na escola regular, (Leite, 2005; Lacerda, 2006, entre outros) com a adaptação das 

aulas de Educação Física (Santos Filha, 2009; Cidade, 1997). Buscou-se construir 

uma reflexão acerca de como essa adaptação pode ajudar na elaboração de uma 

metodologia que ajude na realização e no bom andamento das aulas, favorecendo o 

processo de inclusão de alunos surdos. A utilização de subsídios teóricos, observação 

das aulas de Educação Física e entrevista semi-estruturada, serviram de apoio para a 

elaboração do presente trabalho. Com a pesquisa, pôde-se comprovar o quanto a 

inclusão do surdo nas aulas de Educação Física na rede regular ainda apresenta 

dificuldades para se tornar efetiva, provocando com isso um desenvolvimento aquém 

do esperado para esses alunos. Evidenciou-se ainda a importância do cuidado com a 

comunicação nas aulas, ressaltando-se aí a importância da atuação do intérprete de 

Libras, além da necessidade de adaptação metodológica, no que diz respeito à 

demonstração nas atividades desenvolvidas e do uso de recursos visuais. 

  



 

PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA, FATORES DE RISCO CARDÍACO E NÍVEL 

DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Alunos: Charlie Cordeiro Mesquita da Silva e  Dayvit Marx Aguilar Santos 

Orientador:  Fernando Joaquim Gripp Lopes 

 

Com o objetivo de determinar a inaptidão para AFR, fatores de risco cardíaco e nível 

de atividade física em estudantes de Educação Física da UFVJM, foram avaliados 92 

estudantes, com idade média de 23 ± 5 anos, através do PAR-Q, Risco Coronariano e 

Questionário Baecke (1982) Os resultados foram analisados pela estatística descritiva 

dos valores absolutos e freqüência relativa. 20% apresentaram inaptidão para AFR. A 

prevalência encontrada de PAR – Q positivo foi de 16 % nos períodos iniciais e 23 % 

nos finais. A ocorrência de fatores de risco foi maior nos períodos finais, e para o nível 

de atividade física IAHF 8,17 + 1,58 nos iniciais e 8,23 + 2,03 nos finais, não havendo 

diferença significativa entre os grupos. 

 

  



 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: A PERCEPÇÃO DOS 

ALUNOS DO 1ºS ANOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA-MG  

 

Aluno: Dagmar   da Silva Filho 

Orientador: Walter Luiz da Silva 

 

O presente estudo trata-se da compreensão e discussão sob a visão dos alunos das 

aulas de Educação Física nos primeiros anos do Ensino Médio em uma escola 

particular e quatro escolas estaduais do município de Diamantina. Os objetivos deste 

são conhecer melhor os motivos que fazem os alunos se sentirem interessados pelas 

aulas de Educação Física e identificar os interesses que permeiam a prática de 

atividades físicas desses alunos. A pesquisa está baseada na metodologia descritiva, 

do tipo qualitativa e quantitativa. O texto traz o panorama da Educação Física no 

Brasil, aspectos relevantes da Educação Física e Esportivização. A relação do 

professor de Educação Física e dos alunos quanto à disciplina no Ensino Médio. Este 

estudo por fim, apresenta como resultado aspectos importantes para justificarem a 

desmotivação tanto dos professores em ministrar quantos dos alunos em freqüentar as 

aulas de Educação Física, e discussões sobre o tipo de aula desejada pelos mesmos. 

  



 

 ESTUDO COMPARATIVO DO VOLUME DE TREINAMENTO PRESCRITO E DO 

EXECUTADO POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 

 

 

Alunos: Dionata Soares Ribeiro e Rúbio Sabino Bruzzi 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp 

 

A correta execução do volume do treinamento de força garante seus benefícios. Este 

estudo teve como objetivo comparar o volume de treinamento prescrito e executado 

pelos praticantes de musculação em uma academia. O volume prescrito para 15 

voluntários foi levantado a partir das fichas de treinamento e comparado com o volume 

executado durante uma sessão de treinamento. Os resultados indicam que o volume 

total executado é semelhante ao volume prescrito. Porém, os voluntários alteraram o 

número de repetições e as pausas prescritas entre as séries. Conclui-se que há a 

necessidade de maior supervisão por parte do profissional de educação física sobre a 

correta execução das cargas de treinamento de força em academias para garantir os 

seus reais benefícios. 

  



EFEITOS DO CONHECIMENTO DE RESULTADOS AUTOCONTROLADO NA 

APRENDIZAGEM MOTORA 

 

Aluna: Gabriela Moara Ferreira 

Orienador: Leandro Ribeiro Palhares 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar três diferentes estratégias de fornecer 

conhecimento de resultados (CR): autocontrolado, yoked pareado por tentativa e 

yoked pareado pela frequência média total de CR, na prática aleatória. A amostra foi 

constituída por 45 voluntários universitários, distribuídos em três grupos (n= 15 

sujeitos). A tarefa consistiu em pressionar as teclas 2, 4, 8 e 6 do teclado numérico de 

um computador, em três diferentes tempos alvo (700, 900 e 1100 ms), praticados 

aleatoriamente. O experimento constou de fase de aquisição e testes de retenção e 

transferência atrasados. A análise dos dados foi realizada por meio da ANOVA e não 

foi constatada diferença significativa entre os grupos. Os resultados demonstraram 

que frequências autocontroladas de CR não são prejudiciais para a aprendizagem 

motora quando se utiliza a prática aleatória. Além disso, uma nova possibilidade de 

parear o grupo autocontrolado foi apresentada. 

  



RELAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE GORDURA E A CAPACIDADE AERÓBIA 

MÁXIMA EM MILITARES DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS DA CIDADE DE DIAMANTINA 

 

Alunas: Gleycielly Aparecida Rabelo Goulart e Paula Cristina Veloso Rocha 

Orientador: Marco Fabrício Dias Peixoto 

 

Objetivo: avaliar a relação entre o percentual de gordura corporal (%G) e a 

capacidade aeróbia máxima (VO2 máx.) em policiais militares. Materiais e Métodos: 

32 policiais militares com média de idade de 40 ± 5 anos realizaram as estimativas do 

%G e do VO2 máx. pela Bioimpedância elétrica e por um teste de 1600 metros, 

respectivamente. Foram realizadas estatísticas descritivas, correlação de Pearson, 

regressão linear, Qui-quadrado e análise de variância ANOVA, sendo adotado um p 

<0,05 para as diferenças (pacote estatístico SPSS versão 17.0). Foi calculado o poder 

estatístico das análises e a adequação do tamanho amostral utilizando o software 

estatístico GPower. Resultados: O grupo apresentou em média um elevado %G 

(28,18 ± 5,73%) e excelente VO2 máx. (54,16 ± 7,35 ml.O2.kg-1.min-1). Houve uma 

correlação negativa moderada (r= -0,488) e significativa (p=0,049) entre os valores do 

%G e VO2 máx. A regressão linear indicou que o %G prediz significativamente o VO2 

máx. (R=0,48, R2=0,24, p=0,005). Obteve-se um poder estatístico significativo de 85% 

para a análise de correlação e 98% para a análise de regressão linear. Entretanto, não 

foi encontrada associação significativa entre a classificação do %G e do VO2 máx. 

(p=0,942). Conclusão: Concluímos que, em militares do 3o batalhão da Polícia Militar 

de Minas Gerais, o %G se correlaciona negativamente e prediz em até 24% os valores 

do VO2 máx. Entretanto, o elevado %G desta amostra populacional não é impeditivo 

para se obter bons índices de classificação do VO2 máx. 

  



 

 A ESCOLA E A FORMAÇÃO DO TORCEDOR: alternativas metodológicas a partir 

da Educação Física  

 

Aluno: Hugo  Jordão Duarte 

Orientador: Leandro Batista Cordeiro 

 

Nos últimos anos têm sido recorrentes atos violentos por parte dos torcedores no 

âmbito do futebol, seja essa violência simbólica (agressão verbal e/ou gestual) ou real 

(agressão física). Por diversas vezes observa-se, através dos meios de comunicação, 

torcedores queimando camisetas ou bandeiras de times rivais, entoando “cantos de 

guerra” endereçados à torcida rival, assim como confrontando diretamente com 

agressões físicas os torcedores adversários, o que resulta muitas vezes em tumultos 

generalizados. A partir do exposto, surge a necessidade de intervir com metodologias 

e alternativas para prevenir atos violentos no âmbito do futebol, na busca de um 

convívio harmonioso entre os torcedores. Neste sentido, acredita-se que a Educação 

Física Escolar pode contribuir efetivamente, constituindo-se em momento privilegiado 

de reflexão/ação/reflexão para a formação do cidadão torcedor. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi apontar metodologias de ensino e aprendizagem que possam ser 

utilizadas na Educação Física Escolar, no intuito de estimular comportamentos não 

violentos por parte de torcedores no contexto do futebol brasileiro. O estudo foi 

desenvolvido mediante realização de pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa da 

literatura consultada. São sugeridas as seguintes estratégias metodológicas a serem 

adotadas pelos professores e desenvolvidas pelos alunos, a partir das aulas de 

Educação Física Escolar: a) montagem, apresentação e discussão de vídeos; b) busca 

e discussão de reportagens veiculadas na mídia escrita, televisiva e internet; c) 

montagem e apresentação de peças teatrais; d) apresentação de paródias, poesias e 

poemas escritos pelos alunos; e) organização de júri simulado, com base nas normas 

previstas no estatuto de defesa do torcedor; f) formulação de cantos/gritos de alegria 

pelos alunos. Acredita-se que as metodologias citadas possibilitarão uma melhor 

conscientização para o “torcer”, verbo que o brasileiro adora conjugar, mas que em 

alguns casos torna-se sinônimo de intolerância. Por fim, ressalta-se que ao adotar as 

metodologias citadas acima, o professor dará ao futebol olhar e atenção diferenciada, 

que possam ir muito além das linhas do campo de jogo. 

  



 

 O EFEITO DA IMERSÃO EM ÁGUA, EM TEMPERATURAS DIFERENTES, NO 

DESEMPENHO FÍSICO APÓS UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO 

 

Aluna: Lauriana Lopes de Souza  

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

 

A utilização da imersão em água pós-treinamento/competição com o objetivo de 

acelerar a recuperação é uma prática comum no meio esportivo. Porém, a literatura 

não permite afirmar se a utilização deste método é uma estratégia eficiente de 

recuperação. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da 

imersão passiva em água, em três temperaturas diferentes, no desempenho físico. 

Sete voluntários, do sexo masculino, fisicamente ativos (VO2max 56,0 ± 5,0 mL. kg-

1.min-1), jovens (23 ± 4 anos), participaram de quatro situações experimentais, com 

intervalo mínimo de 5 dias. Previamente às sessões experimentais, realizou-se a 

caracterização do desempenho através da realização de uma corrida máxima de 5 km 

em esteira e teste de Wingate. No mínimo 48 horas após a caracterização, os 

voluntários foram submetidos a uma sessão de exercício na parte da manhã, 

composto de 3 séries de 10 repetições de exercício excêntrico de flexão do joelho e 90 

minutos de corrida na esteira, seguido por 15 minutos de imersão em água em 3 

temperaturas diferentes: 15°C (fria, IAF), 28°C (intermediária, IAI) e 38°C (quente, 

IAQ) ou controle (sem imersão, CON). No período da tarde, após 4 horas de repouso, 

os voluntários foram submetidos a uma corrida máxima de 5 km (CM5) e ao teste de 

Wingate (TWI) para avaliação do desempenho. As variáveis mensuradas foram 

velocidade média para realizar a CM5 e as potências média (PM) e relativa (PR), e 

tempo para atingir a potência máxima (TM) no TWI. Nossos resultados demonstram 

que a velocidade média obtida na CM5 na caracterização foi de 13,2 ± 1,7 km/h 

(p<0,05). Nas situações experimentais IAF, IAI, IAQ e COM a velocidade média foi 

menor em relação à caracterização 12,5 ± 2,2, 12,3 ± 2,2, 11,6 ± 2,5 e 12,1 ± 2,0, 

(p<0,05), respectivamente. Este resultado demonstra que a sessão de exercício na 

parte da manhã influenciou no desempenho no período da tarde. No entanto, nós não 

observamos valores entre as condições experimentais. Os valores da PM, PR e TM 

não foram diferentes entre a caracterização e entre as situações experimentais 

(p>0,05). Conclui-se que a imersão em água em temperaturas diferentes após uma 

sessão de exercício físico extenuante não altera o desempenho na corrida máxima de 

5 km e no teste de Wingate. 



ANÁLISE DO EQUILÍBRIO EM SURDOS E OUVINTES, COM E SEM INFORMAÇÃO 

VISUAL  

 

Alunas: Letícia  da Cunha Eleutério e Raquel Santana Jardim 

Orientadora: Sandra Regina Garijo de Oliveira 

 

O objetivo do estudo foi analisar o equilíbrio de surdos matriculados em escolas de 

Diamantina. A amostra foi constituída por 06 participantes ouvintes e 06 com perda 

auditiva (neurossensorial), com idade entre 15 e 33 anos. A tarefa constituiu em 

realizar os testes de equilíbrio estático, dinâmico e recuperado, de forma aleatória, 

com e sem informação visual. Comparando-se os grupos surdos e ouvintes, com 

informação visual, não encontrou-se diferenças nos três testes. Na situação sem 

visão, a alteração ocorreu apenas no equilíbrio estático. Na comparação intragrupo 

(surdos), encontrou-se diferenças nos equilíbrios estático e dinâmico, enquanto no 

grupo ouvintes, apenas no equilíbrio estático. Conclui-se que, o equilíbrio corporal não 

foi influenciado pela surdez, porém a restrição visual afetou a execução de tarefas que 

utilizam o equilíbrio, tanto em surdos como em ouvintes. Salientando que os ouvintes 

apresentaram um melhor desempenho nos testes com a privação visual. 

  



 

 LIPODISTROFIA E O EXERCÍCIO FÍSICO: análise da produção científica  

 

 

Alunas: Marcela Sant’ Ana Ferreira e Valquíria Maciel Custódio 

Orientadora: Flávia Gonçalves da Silva 

 

A sociedade e a mídia atual, “impõe’’ que se tenham corpos perfeitos, esculturais, 

sendo excluída a pessoa que foge desses padrões exigidos. A lipodistrofia, uma 

doença que acomete pessoas com HIV/ AIDS em conseqüência do efeito colateral do 

uso de medicamentos antiretroviral, que tem como principal característica a 

redistribuição da gordura corporal que promove acúmulos que podem aparecer na 

região abdominal, na parte posterior do pescoço e na região peitoral, ao lado da perda 

de gordura na face, braços, pernas e nádegas. Dessa forma, pessoas com lipodistrofia 

têm dificuldades em aceitar o corpo, o que faz com que muitas deixem de utilizar o 

antiretroviral, o que pode ocasionar menor tempo de vida. A melhor prevenção para a 

lipodistrofia é o exercício físico, contribuindo também para tardar e minimizar seus 

impactos, o que exige do profissional da educação física, o responsável e mais 

capacitado para orientar esses exercícios físicos, conhecimento sobre esse problema 

para que possa prescrever de forma adequada os exercícios. A partir de tais 

considerações o objetivo desse estudo foi fazer um levantamento de pesquisas 

publicadas sobre lipodistrofia e exercício físico, para avaliar quais são os benefícios do 

mesmo na prevenção de pacientes que usam antiretroviral para a lipodistrofia. As 

pesquisas publicadas foram encontradas nas bases de dados Biblioteca Virtual de 

Saúde, Scielo, e Pub Med. 

  



POSSIBILIDADES DO ENSINO DE DANÇA NAS AULAS DE ARTES E EDUCAÇÃO 

FÍSICA: Uma realidade em Diamantina 

 

Aluna: Márcia Martins de Souza 

Orientador: José Rafael Madureira 

 

Dançar é uma importante manifestação da cultura. Dançar nos permite brincar, sonhar 

e fantasiar. Despertando uma sensação única de alegria e prazer. Dançando podemos 

expressar através do nosso corpo e com os diversos ritmos da música, todos os tipos 

de emoções. Este estudo teve por objetivo investigar em algumas escolas públicas de 

Diamantina se a Dança que é um conteúdo previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), no Conteúdo Básico Comum (CBC) e no PCN de Artes está 

inserido nas aulas de Artes e Educação Física. Pensando no importante papel que à 

Dança promove, seja a interação, a socialização e bem estar, sente-se a necessidade 

de investigar quais os motivos entre outros que muitas vezes impedem os professores 

de Artes e Educação Física ministrarem o conteúdo Dança em suas aulas. Este 

trabalho teve uma fundamentação teórica em relação ao conteúdo Dança e suas 

possibilidades de ensino nestas disciplinas. Participaram da pesquisa 13 professores, 

sendo 6 professores de Artes e 7 professores de Educação Física de 7 escolas da 

rede púbica de ensino. Os professores receberam um questionário aberto com 

perguntas referentes ao conteúdo Dança em suas aulas. As respostas de maiores 

índices em que não se ministram este conteúdo foram obtidas pelos professores de 

Educação Física, sendo os professores de Artes os que procuravam ministrar este 

conteúdo em suas aulas. Diante das respostas obtidas pode-se concluir que o 

conteúdo Dança é ministrado em sua maioria pelos professores de Artes, sejam com 

seus fundamentos teóricos e prática, que na maioria das vezes se trabalhava com 

danças da vivência dos alunos como o hip hop, funk e o axé. 

  



 

 O EFEITO DA INCLINAÇÃO SOBRE O CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO 

MEDIDO DURANTE O PROTOCOLO DE RAMPA 

 

 

Aluna: Paula Fernandes Aguiar 

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

 

A utilização do protocolo de rampa tem aumentado nas últimas décadas, uma vez que 

o mesmo tem uma relação mais linear entre carga de trabalho e consumo de oxigênio 

e a possibilidade de individualização da intensidade. Até hoje, nenhum estudo avaliou 

o efeito da inclinação no VO2max, no protocolo de rampa. O objetivo desse estudo foi 

comparar o VO2max medido durante o protocolo de rampa em esteira sem inclinação 

(0%) e com inclinação fixa (6%), mas com incrementos de velocidades iguais. 

Participaram deste estudo 11 homens jovens, fisicamente ativos, saudáveis, que foram 

submetidos a três sessões de exercícios progressivos máximos, utilizando o protocolo 

de rampa, em esteira, numa sequência balanceada. Foram mensurados o lactato 

sanguíneo (La), frequência cardíaca máxima (FCmax), consumo de oxigênio (VO2), 

produção dióxido de carbono (CO2), volume expiratório (VE) e quociente respiratório 

(RER). O consumo pico de oxigênio (VO2pico) foi maior a 6% (52,7 ± 8,1 mL·kg-1·min-

1) do que a 0% (49,2 ± 6,3 mL·kg-1·min-1) (p=0,03). O tempo total de exercício e a 

velocidade final até a fadiga foram maiores em 0% (11:34 ± 1:40 min e 15,4 ± 2,1 

Km·h-1) do que em 6% (08:51 ± 02:09 min e 12,2 ± 1,4 Km·h-1) (p<0.001). Valores da 

FCmax, La, RER e VE não foram diferentes entre as sessões experimentais (p>0,05). 

Conclui-se que a presença da inclinação a 6% induz maiores valores do consumo pico 

de oxigênio do que 0% de inclinação. 

  



ANÁLISE DAS QUESTÕES E CONTEÚDOS MEDIADOS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR PRESENTES NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO  

 

 

Aluno: Paulo Henrique Cruz 

Orientadora: Cláudia Mara Niquini 

 

O presente trabalho é fruto do esforço de identificar questões do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), nas edições de 2009 e 2010, que envolvem a disciplina 

Educação Física, a fim de sintetizar os conteúdos abordados e analisar temas 

relevantes para as práticas cotidianas do professor de Educação Física do Ensino 

Médio. Deste modo, ponderaremos sobre o ENEM no contexto educacional, a 

disciplina Educação Física e o levantamento das questões e conteúdos mediados pela 

Educação Física presentes nas perguntas do ENEM. Pretendemos, portanto, contribuir 

nas primeiras discussões frente ao tema, destacando os desafios e as possibilidades 

da Educação Física neste cenário. O presente estudo, de cunho qualitativo, 

caracteriza-se por pesquisa bibliográfica e documental. Neste sentido, encontramos 

7(sete) questões, que se articularam com os PCNEM de forma que as questões da 

Educação Física contemplaram; o Esporte, Estética e Saúde, Capacidades e 

Habilidades Físicas e a Dança que faz a interface entre Educação Física e a Arte. A 

partir destas sugerimos intervenções pedagógicas que se baseiem na metodologia de 

ensino aberto, com o intuito de orientar os professores de Educação Física a preparar 

seus alunos para as provas do ENEM, ressaltando que apesar das polêmicas que o 

acompanham (méritos não discorridos no texto), este se faz presente como via de 

ingresso em instituições de ensino superior pública do Brasil e merece um olhar mais 

atento dos professores de Educação Física do país. 

  



 

 EFEITOS DO AQUECIMENTO PASSIVO VS. VIBRAÇÃO DE TODO O CORPO NO 

DESEMPENHO DE ALTA INTENSIDADE DURANTE EXERCÍCIOS DE SPRINT EM 

CICLOERGÔMETRO 

 Aluno: Sídney José Costa 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos do aquecimento passivo (AP), a 

vibração de corpo inteiro (VCI) e controle (C) sobre um teste de desempenho de alta 

intensidade e curta duração em um exercício de sprint no cicloergômetro 

correlacionando estas alterações com a temperatura muscular na coxa (TM), lactato 

sanguíneo (LB) e ativação muscular do vasto lateral (EMG max). Seis homens 

fisicamente ativos (idade = 37 ± 4 anos) realizaram exercício de sprint por 30 

segundos em um cicloergômetro após três condições diferentes, sendo que cada teste 

foi realizado em dias diferentes. A VCI consistiu de 5 minutos de agachamento 

associado a VCI (45 Hz, 2 mm). O AP consistiu de 30 minutos de aquecimento passivo 

usando cobertor térmico nas coxas e nas pernas (35 W). O C consistiu de 30 minutos 

com o voluntário deitado. A TM da coxa foi estimada indiretamente medindo 

temperaturas de pele, o LB foi determinado por espectroscopia avaliando antes, 

depois do Wingate e 3 minutos após o Wingate e EMG máx do vasto lateral foi 

determinada durante o exercício de sprint no cicloergômetro. As comparações entre as 

condições experimentais foram analisados através da análise de medidas repetidas de 

variância (p ≤ 0,05) com Tukey Post Hock. Para a correlação entre o desempenho no 

teste e as variáveis TM, LB e EMG max utilizado o teste de Pearson. O desempenho 

físico desenvolvido durante o teste de sprint de 30 segundos foi significativamente 

maior (p ≤ 0,05) na VCI vs C. Não houve diferença estatística para essas variáveis 

entre as condições do AP e C. A TM e LB foi significativamente maior no P em 

comparação com o VCI antes do exercício (p <0,01). Não foi observada diferença no 

TM e LB imediatamente após (p = 0,06 e p = 0,35, respectivamente) e três minutos 

após o Wingate (p = 0,48 e p = 0,09), bem como na EMG max durante os testes de 

desempenho. O teste de correlação não mostrou relação entre o desempenho físico e 

as variáveis de TM, LB e EMG max. Parece que a VCI pode ser uma forma de 

aquecimento realizado antes de exercício supramáximo de curta duração em 

cicloergômetro para aumentar a força muscular, no entanto, os resultados deste 

estudo são específicos para estes parâmetros vibração utilizados (45 Hz e 2 mm de 

amplitude). Não houve relação entre o desempenho físico e a TM, LB e EMG max. O 

mecanismo exato para os efeitos da VCI na performance muscular requerem maiores 

estudos.  



 A “PELADA” COMO TEMPO E ESPAÇO DE LAZER EM DIAMANTINA, MG: um 

estudo a partir dos olhares dos sujeitos praticantes.  

 

Aluna: Tatiane Renata de Souza Moreira 

Orientador: Leandro Batista Cordeiro 

 

Futebol, que chegou ao Brasil a princípio praticado apenas pela elite, ao longo da 

história foi se popularizando ao ponto de se tornar parte constituinte da cultura 

brasileira. Nesse contexto o futebol amador e as “peladas” aparecem como opção, em 

alguns casos, única opção de lazer, daqueles sujeitos pertencentes às classes sociais 

de baixa renda. Pensando na forte presença dessas práticas e na realidade dos 

sujeitos envolvidos, buscamos neste estudo entender um pouco mais sobre a forma de 

organização e valores presentes nessa prática. O estudo se deu durante as partidas 

que aconteciam nas manhãs de domingo em um determinado campo de terra de 

Diamantina, MG. No primeiro momento realizamos uma revisão bibliográfica dos 

estudos que abordaram temas relacionados ao futebol na sociedade brasileira e sua 

afirmação enquanto prática de lazer. Quanto à pesquisa de campo, esta se constituiu 

basicamente de uma entrevista com os sujeitos adeptos desta prática. Baseou-se em 

questões norteadoras, como o porquê do futebol como opção de lazer e os 

significados do futebol na vida dos sujeitos participantes. Para enriquecer o estudo, 

registramos algumas fotografias do local e de aspectos relevantes para o presente 

estudo. Ficou evidente nesse estudo a espontaneidade nas partidas, quanto à 

organização baseada na colaboração dos envolvidos, o caráter lúdico, as relações de 

afetividade que se estabelecem e as dificuldades relacionadas aos recursos materiais 

para que a “pelada” acontecesse. Corroborando a outros estudos, salientamos a 

necessidade de uma atuação mais efetiva do poder público, que supra os anseios da 

população quanto à disponibilização e manutenção de espaços e materiais para a 

prática do futebol enquanto opção de lazer, principalmente para aqueles que se 

encontram em camadas sociais menos favorecidas e que não possuem nenhum tipo 

de acesso a esse tipo de espaço. 

  



 

O EFEITO DA IMERSÃO EM DIFERENTES TEMPERATURAS DE ÁGUA, PÓS 

EXERCÍCIO NA FREQUÊNCIA CARDIACA 

 

 

Alunos:  Thomaz Marinho de Paiva e Vitor Giordanno Morais de Oliveira 

Orientador: Fabiano Trigueiro Amorim 

 

A resposta da freqüência cardíaca (FC), após a imersão em água, tem sido estudada 

por diversos autores. No entanto, o efeito da imersão em água em diferentes 

temperaturas na resposta da freqüência cardíaca, após uma sessão de exercício 

físico, ainda não está bem definida. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar o efeito da imersão passiva em água, em três diferentes temperaturas e 

controle, após uma sessão de exercício extenuante. Sete voluntários jovens (22±4 

anos), do sexo masculino, fisicamente ativos [consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx), 53,2±1,8 mL.kg-1.min-1)] participaram do presente estudo. Inicialmente, os 

voluntários ficaram 30 minutos de repouso e, em sequência, foram submetidos a uma 

sessão de exercício composta de 3 séries de 10 repetições de exercício excêntrico de 

flexão do joelho a 100% de 1 repetição máxima na fase concêntrica e 90 minutos de 

corrida na esteira a 70% do VO2max. Após a realização da sessão de exercício, os 

voluntários foram imersos por 15 minutos em água a 15°C (fria, IAF), 28°C 

(intermediária, IAI) e 38°C (quente, IAQ) ou controle (sem imersão, CON) e 

repousaram durante 30 minutos em uma maca. A FC foi medida e gravada a cada 5 

segundos por um cardiofrequencímetro. Durante o período de repouso de 30 minutos, 

a FC foi de 65 ± 9, 62 ± 12, 64 ± 11 e 62 ± 10 bpm (média ± desvio padrão) para o 

CON, IAF, IAI e IAQ, respectivamente. Durante a imersão em água, após o exercício, 

a FC foi de 85±8, 82±16, 91±15 e 101±14 bpm, para o CON, IAF, IAI e IAQ, 

respectivamente. Durante o repouso 2 (pós imersão durante 30 minutos) a FC média 

foi de 82±11, 65±10, 78±13 e 86±16 bpm. Os resultados apresentados sugerem que a 

imersão em água fria após uma sessão de treinamento de exercício extenuante induz 

a FC a valores próximos ao repouso quando comparadas a imersão em água quente, 

que se mantiveram elevado, mas por se tratar de um estudo preliminar, cautela deve 

se ter ao interpretar este resultado. 


