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A incidência de lesões na prática do futebol de campo: uma revisão 

Aluno: Alexandre Luiz de Oliveira Souza  

Orientador: Geraldo de Jesus Gomes 

O presente estudo tem como tema as incidências de lesões no futebol de campo, suas 

causas, tipos, fatores de riscos e possibilidades de prevenção e surgiu pela 

necessidade de entendermos como essas lesões ocorrem e de que forma podemos 

trabalhar para que possamos evitar danos aos praticantes. O objetivo desse estudo é 

levantar dados existentes sobre as diferentes formas de lesões que ocorrem durante a 

prática do futebol de campo, tais como suas causas, tipos, gravidades, além de fatores 

que, interferem, de forma positiva ou negativa, no aparecimento de lesões no atleta de 

futebol e suas possíveis formas de prevenção. A realização deste estudo é baseada 

em revisão bibliográfica e a metodologia utilizada para o trabalho será de buscas de 

artigos no banco online de dados das mais variadas revistas científicas digitais 

especializadas. Além de utilizar de consultas a livros e artigos impressos que se 

relacionem ao tema. E serão utilizadas para a consulta as palavras: futebol, lesões e 

lesões esportivas. Este estudo inicia-se com uma abordagem geral do futebol e 

algumas variáveis físicas importantes para o entendimento do tema. Passa por uma 

revisão acerca das lesões esportivas em geral e aprofunda-se nas lesões do futebol 

com a verificação de causas, variáveis de localização anatômica da lesão, posição do 

jogador, mecanismo de ocorrência, idade, diagnóstico das lesões e gravidade da 

lesão. Por fim vemos alguns meios de prevenção para essas lesões. Pudemos 

perceber com a realização deste estudo a importância da caracterização dos fatores 

de risco , inclusive como forma preventiva, além de prestarmos atenção em todas as 

medidas preventivas no âmbito desportivo, como a realização de exames preventivos, 

elaboração de treinamentos corretos, uso de equipamentos adequados, além de 

fortalecimento muscular, treinamentos neuromusculares e proprioceptivos de acordo 

com a exigência do esporte. 

  



A criança e o não brincar durante o período do recreio: um estudo de caso 

Aluna: Aline Rosemarq de Souza Ferreira 

Orientadora: Cláudia Mara Niquini 

 

 O presente trabalho é um estudo do recreio escolar, o brincar e o não brincar da 

criança durante esse período. Discutindo o brincar sobre uma perspectiva cultural e 

correlacionando-as com os conceitos de lazer, trazendo à tona diversas concepções 

sobre o brincar, baseado em autores de destaque sobre o tema. Para tal, analisamos 

a realidade de uma determinada instituição escolar, de uma cidade do interior de 

Minas Gerais, com o objetivo de apresentar as práticas mais comuns desenvolvidas 

pelas crianças, discutindo alguns motivos que levam as mesmas a optarem por não 

brincar durante esse momento. Para operacionalizar a pesquisa, utilizamos revisão de 

literatura, observação dos períodos de recreio das crianças do 1º ao 5º ano, com 

idades entre 06 e 10 anos e entrevistas semi-estruturadas, na tentativa de aproximar e 

compreender as crianças nesse momento. Neste sentido, reafirmamos o recreio como 

sendo um tempo/espaço repleto de vivencias e trocas, um espaço cultural e educativo, 

onde a ação de não brincar representa o desejo e a autonomia da criança frente as 

suas práticas, inclusive, a de não querer brincar no recreio. Concluímos que este 

momento não deve perder o sentido de liberdade, onde as crianças livremente têm 

autonomia de fazer suas escolhas. 

  



Da Inglaterra para o mundo, do Uruguai à Coréia-Japão, do 2x3x5 ao 3X5X2: um 

passeio pela História do futebol, pelas Copas do Mundo e pelos Sistemas de 

Jogo utilizados pela seleção brasileira 

Aluna: Amanda Antero de Sá  

Orientador: Leandro B. Cordeiro  

O futebol, enquanto esporte da modernidade tem a Copa do Mundo como seu evento 

máximo, evento que surgiu em 1930, com a Copa do Uruguai. De lá para cá ocorreram 

18 edições, e somente o Brasil participou de todas, sagrando-se pentacampeão em 

2002. Neste cenário, o presente estudo procurou discorrer sobre a participação 

brasileira nas Copas do Mundo de futebol até o ano de 2002, visto que o evento de 

2006 não foi tratado neste trabalho, buscando avaliar os sistemas de jogo utilizados 

pela “seleção canarinho”. Para tanto, realizou-se um estudo de natureza descritiva, de 

cunho bibliográfico, no qual foram abordados os seguintes assuntos: breve histórico do 

surgimento do futebol, baseado nas duas vertentes mais aceitas, enquanto jogo com 

bola e o futebol como esporte moderno, porém a vertente utilizada para este trabalho é 

a do futebol enquanto esporte moderno; surgimento e expansão da Federação 

Internacional de Futebol (FIFA), sendo esta a responsável pela organização da Copa 

do Mundo, e a Copa como evento máximo do futebol mundial; entendimento de 

estratégia, tática e sistema de jogo; principais sistemas de jogo existentes numa 

ordem cronológica; sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira durante as 

Copas do Mundo de 1930 a 2002. Avaliando os sistemas de jogo utilizados pela 

seleção brasileira de futebol e co-relacionando com o surgimento dos mesmos, 

observa-se um despovoamento da zona de ataque, uma prevalência de alguns 

sistemas de jogo, em especial do sistema clássico nas primeiras edições da Copa, e 

do sistema 4x4x2 a partir de 1978 e, por fim, destaca-se o sistema 4x3x3 foi o utilizado 

pela seleção brasileira em dois títulos mundiais, o que não aconteceu com nenhum 

outro sistema de jogo. 

  



Prevalência do músculo palmar longo em acadêmicos da UFVJM 

Aluno: Artur Ferreira Pereira 

Orientador: Amauri Pierucci 

O músculo palmar longo (MPL) é um dos músculos mais variáveis do corpo humano, 

pode apresentar o ventre muscular invertido, bífido e às vezes estar ausente. Essa 

agenesia descrita por diversos autores, onde afirmam estar fortemente associada à 

variação racial e ao sexo. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência do MPL em 

240 discentes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

através do método de Schaeffer. Observou-se a prevalência bilateral do músculo 

palmar longo em 79,2% dos discentes, unilateral em 11,7% e agenesias bilaterais em 

9,2% da população universitária. Notamos que após a análise estatística do teste Qui-

quadrado, não houve significância quando comparado os sexos masculino e feminino 

com a ausência/presença unilateral (11,6% e 11,7%), ausência bilateral (8,0% e 

10,2%) e presença bilateral (80,4% e 78,1%) do MPL respectivamente. Porém, quando 

utilizou-se o teste de Correlação entre as agenesias unilaterais do músculo no sexo 

feminino, observou-se significância entre o antímero direita (9,6%) em relação ao seu 

contralateral (7,5%). Contrariamente, no sexo masculino foram constatadas diferenças 

significativas quanto à ausência do palmar longo no antebraço esquerdo (7,1%) e 

direito (5,8%). Desta forma, concluímos que o músculo palmar longo é um padrão 

anatômico em excelência e, apresenta-se fortemente ligado a assimetria da anatomia 

do próprio corpo. 

  



Os sentidos e significados da educação física escolar para alunos (as) do ensino 

médio 

Alunas: Bruna Cristina Ferreira Pinto 

Orientadora: Flavia Gonçalves da Silva 

Este estudo teve por objetivo investigar, em escola particular da cidade de Diamantina, 

quais os sentidos e significados que os alunos (as) do ensino médio tinham sobre as 

aulas de Educação Física. Pensando na importância da Educação Física no que se 

refere à expressão corporal e cultural do ser humano e no desenvolvimento cognitivo e 

social promovido por elas, sente-se a necessidade de descobrir quais as barreiras 

existentes (se elas existirem) que impedem a participação dos (as) alunos (as) nas 

aulas. Este trabalho buscou fundamentos na psicologia histórico-cultural, para a 

compreensão sobre sentidos e significados, nos defendem a educação física como 

cultura corporal. Participaram da pesquisa 43 indivíduos, sendo 22 alunos (as) do 

segundo ano e 21 alunos (as) do terceiro ano, tendo maior participação das meninas. 

Os alunos (as) receberam um questionário semi-estruturado com perguntas referentes 

a disciplinas em geral e especificamente sobre a educação física. As respostas de 

maiores índices percentuais estão relacionadas aos aspectos não pedagógicos 

(encontrar com amigos, intervalo, etc.) da escola, e em relação aos pedagógicos da 

EF os mais citados foram os esportes. Diante das respostas dadas pode-se concluir 

que o significado das aulas para esses alunos (as) está direcionado na oportunidade 

de interação com os colegas e na prática de modalidades esportivas. O sentido não 

pôde ser identificado claramente, devido a limitação do instrumento utilizado, mas os 

indícios deles sinalizam que as aulas são momentos de lazer e distração. 

  



Educação Física escolar e cidadania: contribuindo para uma intervenção 

disruptiva 

 Aluna: Carolina Morais de Araújo  

Orientadora: Michele Viviene Carbinatto 

Inúmeros são os discursos e temas que sobrevoam a temática da educação e, por sua 

vez, também da área da Educação Física escolar. Instigadas, sobretudo pela presença 

constante em documentos e pesquisas naquelas áreas, buscamos neste trabalho 

discutir o conceito de cidadania. Caracterizado pela pesquisa qualitativa- bibliográfica 

e documental- partimos para o entendimento histórico do termo e seus entrelaces com 

a educação. Ao tratarmos da educação física, focamos nossos estudos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e nas abordagens crítico-superadora e crítico-

emancipatória. Como considerações finais, entendemos a cidadania como um 

processo contínuo, uma capacidade conquistada, no qual aprender e conhecer 

tornam-se primordiais para que o indivíduo se torne sujeito de sua própria história. 

Pensamos a Educação Física escolar como uma das formas de formação do aluno 

cidadão capaz de lidar com o conhecimento e, de maneira disruptiva, não se 

ancorando apenas em construir um corpo saudável, um corpo ativo, mas antes disso 

um corpo que pensa, sente e realiza movimentos. Para tanto, o professor deve 

atentar-se a essas questões e implantar metodologias que alcancem, efetivamente, 

toda a complexidade que abarca o termo cidadania. 

  



Futebol e suas interfaces com os interesses culturais do lazer 

 Aluno: Cássio Felipe Nascimento  

Orientador: Leandro B. Cordeiro 

O futebol, enquanto fenômeno da modernidade possui origens nas camadas 

superiores da sociedade inglesa. Com o advento da Revolução Industrial este esporte 

ganha inicialmente a Europa, para depois se capilarizar por todos os cantos e recantos 

do mundo. No Brasil, a exemplo da Inglaterra, o futebol atinge primeiramente a elite e 

rapidamente se dissemina por outras camadas. Uma vez atingida a popularidade 

torna-se o principal esporte nacional, ganhando aqui uma nova atmosfera de 

identificação e significados que transcendem as “quatro linhas”. Neste cenário de 

intensa presença no cotidiano brasileiro, o futebol encontrou espaço fértil no âmbito do 

lazer, expandindo-se das mais diversas formas. Neste sentido, o presente estudo 

buscou relatar o nascedouro do futebol como esporte moderno, bem como sua 

chegada no Brasil e suas possíveis associações com os seis interesses culturais do 

lazer (físico, manual, turístico, social, intelectual e artístico). A partir da literatura 

pesquisada infere-se que o futebol está presente em todos os interesses culturais 

supracitados. Por outro lado, acredita-se que pode haver certa preponderância de um 

interesse sobre outro na fruição do lazer, como por exemplo do interesse físico sobre o 

intelectual, o que remete a necessidade de novos estudos e, ainda, a uma educação 

para o tempo livre que possibilite ver e usufruir do futebol de maneiras diversificadas, 

sob novos ângulos, com perspectivas que perpassem o jogar, mas que não se limitem 

somente a ele. 

  



 

Educação Inclusiva e a Educação Física da cidade de Diamantina: Uma 

abordagem sobre a teoria e a prática 

Aluna: Daniela Souza Siqueira 

Orientadora: Sandra Regina G. de Oliveira 

Sabendo que a Educação Inclusiva é uma realidade escolar, e que a Educação Física 

enquanto componente do currículo escolar precisa estar situada de maneira 

significativa a essa realidade, buscou-se através desse estudo investigar como o 

processo de inclusão é realizado nas escolas da rede regular da cidade de Diamantina 

que têm alunos com deficiência matriculados, e como os professores de Educação 

Física têm se comportado diante desse novo paradigma. Para isso participaram desse 

estudo 8 professores de Educação Física, graduados e habilitados a ministrar a 

disciplina. Os professores responderam a um questionário que buscou descobrir o que 

eles conhecem teoricamente sobre Educação Inclusiva e Educação Física Adaptada e 

o que de fato eles aplicam. Os resultados demonstraram que as escolas ainda não 

estão preparadas para atender de maneira efetiva aos alunos com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais. Os Professores de Educação Física não se 

sentem bem preparados para trabalhar com esses alunos, e sentem falta de cursos e 

recursos que possam otimizar suas aulas 

  



Inclusão: a acessibilidade física como fator auxiliador 

Aluna: Daniely Godinho Miranda 

Orientadora: Sandra Regina Garijo de Oliveira 

A acessibilidade é um dos principais fatores que auxiliam na inclusão dos alunos com 

deficiência na rede regular de ensino. Dessa forma entende-se por acessibilidade o 

conjunto de transformações no sistema de ensino para atender as necessidades dos 

alunos especiais. O trabalho consiste em descrever a realidade da acessibilidade nos 

espaços escolares e nos espaços da Educação física em três escolas da cidade de 

Diamantina em que foram realizados os Estágios Obrigatório do Curso Educação 

Física da Faculdade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que 

compreende as 4 primeiras semanas do estágio com carga horária de 4 horas 

semanais, como instrumento de análise foi elaborada uma ficha de observação que 

direcionaram as discussões dessa fase do estágio. Ao final do trabalho os resultados 

revelaram que das 3 escolas observadas apenas 2 possuem alunos com deficiência 

somando o total de 6 alunos matriculados. Apenas a escola 2 possui sua estrutura 

adaptada e alternativas de acesso para alunos com deficiência e constatou-se que 

nessa mesma escola estudam apenas 3 alunos com deficiência. Nenhuma das três 

escolas possui adaptações na área da Educação Física escolar, resultando em 

atitudes segregacionistas. As escolas observadas apresentam muitos desafios diante 

da tendência inclusiva, mas são ricas em possibilidades a serem exploradas. 

  



 

Produções acerca da Educação Física na Educação Infantil a partir da Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte 

Aluna: Juliana Gonçalves de Araújo 

Orientadora: Flávia Gonçalves da Silva 

Considerando a importância da inserção da educação física na educação infantil e a 

necessidade de se desenvolver pesquisas abordando esse nível educacional com 

diferentes temáticas, o presente estudo pretendeu investigar o que vêm sendo 

publicado sobre a educação física escolar e a educação infantil. A possibilidade de 

maior conhecimento sobre as produções da área permitiu uma sistematização 

verificando-se quais são as novas tendências e necessidades da educação física na 

educação infantil. Para a realização dessa pesquisa foram utilizados 10 artigos 

publicados na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a partir de 2000 até o ano de 

2009, e que tinham no título ou como palavras chaves “educação física e educação 

infantil”. A escolha da revista foi por esta ter a melhor avaliação da CAPES pelo Qualis 

(B2). Para a análise dos artigos, foram elaboradas categorias de análise como: tipo de 

publicação, instituições e local de origem dos textos, ano de publicação, objetivos e o 

cruzamento de algumas dessas categorias. Os principais resultados foram os 

seguintes: 50% dos textos têm como autores estudiosos que moram na região 

Sudeste e 30% na região Sul, regiões estas que acolhem as o maior número de 

cursos de pós-graduação de educação física no país. Os objetivos dos artigos 

perpassaram por concepções de infância na Educação Física (30%), estudos sobre 

corpo e movimento (30%), aplicação de jogos e brincadeiras na Educação Física 

(20%), e o ensino da Educação Física (20%). Sobre as modalidades dos textos, 60% 

foram ensaios, 20% relatos de experiência e 20% para pesquisas. Estes dados nos 

permitiram afirmar que estas publicações acerca da Educação Física Infantil têm 

apresentado avanços mesmo em se tratando de poucos estudos principalmente em 

certas regiões do país. 

  



A Música Infantil e o Desenvolvimento Humano 

Aluna: Mariana Tereza Pereira Pires 

Orientador: Leandro Ribeiro Palhares 

Atividades que utilizam a música e o movimento são consideradas importantes para o 

desenvolvimento infantil, pois tem o caráter motivacional e são prazerosas para as 

crianças. Dessa forma, as práticas musicais podem auxiliar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor, aumentando a concentração, a socialização e a exploração 

dos movimentos e do espaço ao seu redor, além de favorecer as ligações afetivas. 

Assim, o objetivo desse estudo é discutir a música no desenvolvimento infantil. Para 

tanto, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. A primeira foi de pesquisa 

bibliográfica para buscar referências de músicas infantis. A segunda consistiu na 

seleção de quatro músicas infantis de acordo com dois critérios predeterminados: ter 

como personagem principal os animais e abordar em seu conteúdo temas relevantes 

para a educação das crianças. As músicas selecionadas foram analisadas, fazendo 

uma reflexão sobre suas letras e, posteriormente, foram propostas adaptações dando 

indicativo de como os professores de educação física podem lidar com estas músicas 

no ensino infantil. Conclui-se que a música pode ser um importante instrumento no 

processo de desenvolvimento humano, especialmente na infância. Cabe ressaltar que 

os professores de educação física deveriam utilizar a música em suas aulas e, ao 

ensiná-las para as crianças, devem refletir e adequar sobre seus conteúdos. 

  



 

Diferentes percentuais para o cálculo da meta específica na aquisição do 

arremesso para três pontos no basquetebol 

Aluna: Natália Fontes Alves Ambrósio 

Orientador: Leandro Ribeiro Palhares 

Algumas condições devem ser consideradas para o estabelecimento de metas, dentre 

elas o nível de dificuldade. Este estudo investigou os efeitos de diferentes percentuais 

para o cálculo da meta específica na aquisição do arremesso para três pontos do 

basquetebol. Participaram 13 sujeitos (24,3±4,8 anos de idade), universitários, do sexo 

masculino e experientes na tarefa, que foi avaliada por meio do desempenho (escore) 

e o comprometimento a meta estabelecida (questionário). O delineamento constou de 

um pré teste (10 tentativas, sem meta estabelecida pelo experimentador), fase de 

aquisição (10 blocos de 10 tentativas, com meta específica calculada de acordo com o 

desempenho no pré teste) e pós teste (10 tentativas, sem meta estabelecida pelo 

experimentador). Dois grupos foram formados aleatoriamente: G10% (n=7) e G30% 

(n=6), diferenciados pelo desempenho do pré teste acrescido de 10% ou 30%, 

respectivamente. Após a última fase, os sujeitos responderam um questionário de 

avaliação do comprometimento da meta. Na análise intergrupos o teste U de Mann 

Whitney não encontrou diferença significativa entre os grupos para o pré teste 

(p=0,884) e pós teste (p=0,883). Na análise intragrupos o teste de Wilcoxon não 

apontou diferença significativa (G10%: z=-1,069, p=0,285; G30%: z=-1,382, p=0,167). 

A análise descritiva do questionário, realizada por meio da freqüência de respostas, 

indicou tendência de maior comprometimento com a meta para o G10%. Conclui-se 

que os diferentes percentuais para o estabelecimento de metas não foram eficientes 

para gerar mudanças no desempenho de ambos os grupos, e que aparentemente o 

acréscimo de 10% ao desempenho no pré teste permitiu maior comprometimento com 

a meta. 

  



Análise da prática da caminhada não-supervisionada em locais públicos da 

cidade de Diamantina-MG 

Aluna: Vanessa Mara Moreira 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

Introdução: Devido ao aumento da prática da caminhada na cidade de Diamantina- 

MG vimos à necessidade de estudar a prática do exercício físico não supervisionado 

em suas vias publicas e analisar se os caminhantes possuem orientações necessárias 

em seu treinamento. Objetivo: Verificar e analisar as variáveis referentes ao controle e 

condições de exercício físico entre praticantes da caminhada não-supervisionada em 

locais públicos da cidade. Metodologia: Em um período de uma semana 150 

indivíduos (44 homens e 106 mulheres) voluntários com idade média de 46,6 + 16,77 

que praticavam caminhadas, foram convidados a participar de uma entrevista 

realizada no mês Abril do ano de 2010. A amostra foi analisada pela estatística 

descritiva dos valores absolutos e percentuais da freqüência das respostas. 

Resultados: Quanto à prática de outra atividade física, 76% dos entrevistados 

realizavam somente a caminhada, devido sua simplicidade e de grande aceitação 

social. Enquanto que, 51 %, faziam a caminhada, no mínimo, três vezes na semana, 

sendo a freqüência semanal ideal recomendada pelas principais organizações 

internacionais. Em relação à duração do treinamento, 88%, se exercitavam em um 

intervalo de 30 a 60minutos. E no controle da intensidade do exercício, 59 % usavam a 

SE (sensação subjetiva de esforço), que pode ser usada no treinamento desde que se 

tenha uma orientação profissional para se evitar problemas ortopédicos. A grande 

maioria, 77%, fazia o exercício físico visando à qualidade de vida, cuja preocupação é 

a saúde. Durante a prática, 93% dos indivíduos realizavam seu treinamento sem uma 

orientação profissional, o que influencia diretamente no sucesso ou no fracasso da 

atividade. Considerando os espaços públicos, 61 % consideram os locais ruins pára o 

desenvolvimento da caminhada. Conclusão: A forma de exercício praticado pela 

maioria dos indivíduos é a caminhada que é feita com a finalidade de melhorar a sua 

qualidade de vida. Em relação à freqüência e duração da atividade, estas se 

enquadram com os parâmetros exigidos na literatura, mas por não terem o controle de 

sua intensidade, segurança e uma orientação de um profissional durante o 

treinamento, acabam ficando sujeitos a riscos. 

  



A musicalidade da capoeira na educação física escolar 

Aluno: William Campos Machado  

Orientador: Leandro Ribeiro Palhares 

Esse trabalho tem o objetivo de mostrar que a capoeira pode ser mais utilizada nas 

aulas de educação física escolar, mesmo que o professor dessa disciplina não saiba 

jogar capoeira. A proposta apresentada para se utilizar a capoeira na educação física 

escolar parte de um aspecto fundamental: sua musicalidade. Através das músicas 

cantadas nas rodas muito se pode aprender sobre capoeira, pois nelas são citados 

inúmeros assuntos que compõem a sua história. 

  



Comparação da aptidão física entre idosas praticantes de hidroginástica e 

idosas inativas 

Alunos: Cristiano Carvalho Sales e Rubiana Dângela Silveira 

Orientador: Fernando Joaquim Gripp Lopes 

O número de pessoas acima de 60 anos, delineando a população da terceira idade, 

está cada vez maior. Surge assim uma maior preocupação em manter a qualidade de 

vida do indivíduo idoso, já que nessa faixa etária os decréscimos nas capacidades 

funcionais tornam-se mais visíveis. Estudos comprovam que a prática regular de 

exercícios físicos traz benefícios funcionais, psicológicos, sociais e bioquímicos às 

pessoas. Neste contexto, o objetivo desse estudo foi comparar a aptidão física entre 

idosas praticantes de hidroginástica e idosas inativas. Para tanto, 20 idosas 

voluntárias fisicamente independentes, sendo dez praticantes regulares de 

hidroginástica e dez voluntárias inativas foram submetidas a uma bateria de testes 

elaborada por Rikli et al. (1999a) para avaliar a aptidão física. A bateria de testes 

constitui em avaliações de força e resistência de membros inferiores (levantar e sentar 

na cadeira), força e resistência de membros superiores (flexão do cotovelo), agilidade 

e equilíbrio dinâmico (levantar, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar) e resistência 

aeróbica (caminhar 6 minutos). As diferenças entre as médias foram comparadas 

através do teste t de Student, com o nível de significância de p<0,05. Os grupos 

estudados que caracteriza a amostra não apresentaram diferença significativa na 

idade, massa corporal, estatura e no índice de massa corporal (IMC), demonstrando a 

homogeneidade intergrupo. Como resultado observou-se que nos testes que avaliam 

força e resistência de membros inferiores e força e resistência de membros superiores 

não houve diferença significativa entre os grupos. Entretanto, nos testes que avaliam 

agilidade e equilíbrio dinâmico e resistência aeróbica o grupo de idosas praticantes de 

hidroginástica apresentou um desempenho maior do que o grupo composto por idosas 

inativas. Sendo assim, pode-se concluir que a prática regular de hidroginástica para 

mulheres idosas aprimora vários componentes da aptidão física podendo colaborar 

para a melhora em diversos aspectos da qualidade de vida dessa população. 

  



Fatores de riscos para doenças cardiovasculares em praticantes de atividade 

física em academia 

Alunos: Érica Carvalho Fúrfuro e Rodrigo Gonçalves Silva 

Orientador: Marco Fabrício Dias Peixoto 

As doenças cardiovasculares representam hoje a principal causa de morte do mundo e 

seus principais fatores de risco são: hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol, 

diabetes, tabagismo, histórico familiar, obesidade e sedentarismo. A atividade física 

planejada e orientada é uma importante ferramenta na prevenção e tratamento destas 

doenças e é a avaliação física o primeiro passo para identificar estes fatores 

auxiliando na prescrição individualizada do exercício. Portanto, o objetivo do presente 

estudo é o de avaliar os fatores de risco para doença cardiovascular de homens e 

mulheres praticantes de academia de 18 a 35 anos. Para isso foram consultadas 51 

avaliações físicas de ambos os sexos de uma academia da cidade de Diamantina-MG. 

Constatamos que a idade, IMC e pressão arterial não apresentaram diferença 

significativa entre homens e mulheres, porém a CC foi significativamente maior no 

sexo masculino comparado ao feminino, o que confirma a CC como uma medida 

importante na estratificação do risco cardiovascular. Tanto homens quanto mulheres 

não apresentaram mais que três fatores de risco, mas 25% dos homens e 41,94% das 

mulheres apresentaram de dois a três fatores de risco. Cerca de 77% dos indivíduos 

eram sedentários, justamente o principal fator de risco modificável. Desta forma, a 

estratificação do risco cardiovascular é uma ferramenta relevante na avaliação física 

que auxilia o educador físico a avaliar o risco para prática de exercícios físicos, além 

de ser um importante parâmetro na prescrição individualizada do exercício. 

  



Programas institucionais de incentivo às práticas de atividades físicas para 

promoção da saúde no Brasil e a intervenção do professor de Educação Física 

Alunos: Letícia Gomes Pereira e Thyago Thacyano De Souza Santos 

Orientador: Marco Fabrício Dias Peixoto  

Programas institucionais de apoio a atividade física, vem sendo implementados em 

todo o Brasil, pois a prática de exercícios físicos beneficia a saúde da sociedade, 

combatendo o sedentarismo que está relacionado à obesidade e seus agravos. Sendo 

assim, políticas públicas de acesso a saúde por meio do incentivo a atividade física 

vêem favorecer o ambiente físico, social, político, econômico e cultural, abrindo um 

campo de atuação para o profissional de educação física, que irá contribuir para a 

melhoria da saúde pública. O estudo deste assunto sob a ótica da problemática: Papel 

do educador físico e sua consciência no contexto da atividade física, assim como sua 

inserção em programas que visam beneficiar a saúde de praticantes dessas 

atividades. Sendo o objetivo realizar o levantamento bibliográfico sobre políticas 

públicas de promoção da atividade física e apurar a participação do educador físico 

nesta ação nos últimos dez anos. No presente trabalho foram abordados aspectos e 

novas perspectivas das áreas de atuação dos educadores físicos levando em 

consideração a epidemia do sedentarismo gerada pós-Revolução Industrial e sua 

evolução ate os dias de hoje, assim como as políticas públicas adotadas no sentido de 

mitigar as conseqüências advindas da inatividade física e como prevenção e combate 

a doenças crônico-degenerativas. Como exemplos de programas de intervenção que 

incluem a contratação do educador físico no Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) e o programa Academia das Cidades, com o intuito de sanar a carência que a 

sociedade tem no que diz respeito a pratica da atividade física regular. Assim, pode-se 

concluir que as políticas públicas que visem à saúde devem levar em consideração a 

importância da atividade física em seu desenvolvimento, pois vários trabalhos 

mostram que o exercício físico ajuda a combater os males trazidos pela má 

alimentação e agravados pelo sedentarismo. Pode-se dizer também que a atividade 

física sozinha não é capaz de preencher os requisitos para uma política abrangente de 

saúde pública, pois esta deve se relacionar com vários outros meios da sociedade e 

interagir com eles na busca de uma construção compartilhada, parte de um todo, 

fazendo com que o maior beneficiado seja a sociedade. 

  



Avaliação do índice de massa corporal e do percentual de gordura em 

praticantes de uma academia 

Alunas: Poliane Teixeira Costa Oliveira e Tainára Cassimiro Vigato 

Orientador: Marco Fabrício Dias Peixoto 

A obesidade caracteriza-se pelo excesso de gordura corporal e predispõe o indivíduo 

ao desenvolvimento de doenças, tornando-se, então, um problema de saúde pública. 

Existem diversas formas para classificar a obesidade; o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e o Percentual de Gordura (%G) são os métodos mais indicados, devido ao 

baixo custo e fácil aplicabilidade. O IMC é freqüentemente recomendado para estimar 

o estado nutricional, entretanto essa técnica não prediz a quantidade de gordura 

corporal, dessa forma, a sua utilização para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade 

pode ser questionável. Logo, a fim de amenizar possíveis equívocos, na maioria das 

vezes, utiliza-se dobras cutâneas para medir o %G. Nesse sentido, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o IMC e o %G, observando se há correlação e 

concordância entre essas duas medidas antropométricas. Foram utilizadas avaliações 

de 107 praticantes de uma academia da cidade de Diamantina, sendo 56 do sexo 

feminino e 51 do sexo masculino, com idade variando entre 18 e 25 anos. Dessas 

avaliações, foram utilizadas as medidas de massa e estatura para obtenção do IMC e 

dobras cutâneas para %G, sendo padronizadas pelas fórmulas preditivas de Jackson, 

Pollock e Ward (1980) e Jackson & Pollock (1978) para densidade corporal, seguidas 

de Siri (1962), para porcentagem de gordura de mulheres e homens, respectivamente. 

A amostra foi analisada a partir da estatística descritiva: média ± desvio padrão, Teste 

T-Student, Correlação de Pearson e Índice de Kappa, com nível de significância de 5% 

(p<0,05). A partir dos resultados obtidos, constatamos que a classificação do IMC 

pode subestimar a quantidade de gordura corporal no sexo feminino, enquanto no 

sexo masculino o IMC pode superestimar a quantidade de gordura corporal e que não 

houve correlação nem concordância em ambos os sexos. Chamamos atenção para 

necessidade da realização de outros estudos que confirmem ou não estes resultados, 

já que resultados conflitantes podem comprometer a qualidade da avaliação física e, 

conseqüentemente, a prescrição do exercício. 


