
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 

 
 
 
 
 
 

EVANILDO PAULO 
MAYRA PATROCINIO MARQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE APTIDÃO FÍSICA APLICADO EM AMBIENTE 
ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitória 
2017 

 



2 

 

 
EVANILDO PAULO  

MAYRA PATROCINIO MARQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE APTIDÃO FÍSICA APLICADO EM AMBIENTE 
ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso apresentado à 
Universidade Federal do Espírito Santo, como 
requisito obrigatório para aquisição do título de 
licenciado em Educação Física. 

 
Orientadora: Prof.ª Drª Luciana Carletti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitória 
2017 



3 

 

 
 

 



4 

 

RESUMO 

 

Com o avanço da tecnologia, da extensa carga horária de estudo, juntamente a densa 

agenda de atividades extracurriculares impostas às crianças e jovens essa população 

tem tido cada vez menos oportunidades de estimular o desenvolvimento da aptidão 

física. Pensando nessa perspectiva uma escola particular do município de Vitória, 

criou o projeto Fit Kids, com o intuito de oferecer uma oportunidade a mais para os 

alunos se exercitarem no ambiente escolar, visto que é nesse contexto que eles 

passam a maior parte do seu tempo. O objetivo desse trabalho foi identificar, se as 

práticas oferecidas pelo projeto Fit Kids são eficazes na melhoria da aptidão física 

relacionada à saúde, destes escolares. Foram incluídos neste estudo 10 escolares na 

faixa 11 a 17 anos, que participaram por 12 semanas consecutivas, com adesão acima 

de 80% ao projeto. As avaliações foram aplicadas antes e após o período de 

treinamento, e foram baseadas no Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), que 

englobou parâmetros da aptidão física relacionada à saúde: índice de massa corporal 

(IMC); flexibilidade (sentar-a-alcançar); resistência abdominal (abdominal); resistência 

geral (9 minutos); e relacionados ao desempenho motor: massa corporal, estatura, 

força explosiva de membros superiores (arremesso do medicineball) e inferiores (salto 

horizontal); agilidade (quadrado), e velocidade (20 metros). Foi aplicado o test "t" 

Student para comparar as médias antes e após o treinamento. Em uma relação geral, 

contanto todos os alunos que melhoraram seus resultados do primeiro teste para o 

segundo, foram constatados os seguintes percentuais de movimentação populacional: 

IMC (10%); flexibilidade ( 40%); abdominal(30%); resistência geral (30%); salto 

horizontal (60%); medicineball (20%); teste de agilidade (30%); teste de velocidade 

(50%).  Foi comprovado que houve melhora significativa dos resultados dos testes de 

flexibilidade, resistência abdominal, teste de agilidade, teste de velocidade e 

resistência geral de (9 minutos), após o período de treinamento de 12 semanas (p < 

0,05).  Conclui-se que o tipo de treinamento ofertado pelo projeto Fit Kids, é eficiente 

no que tange a melhoria da aptidão física relacionada a saúde e ao desempenho 

motor. 

 

Palavras chave: Atividade física, Aptidão física, Fatores de risco, Crianças, 

Adolescentes, Habilidades motoras. 
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ABSTRACT 

 

With the advancement of technology, the long hours of study, along with the dense 

agenda of extracurricular activities imposed on children and young people, this 

population is progressively experiencing a reduction in opportunities to stimulate the 

development of physical fitness. Thinking from this perspective, a private school in the 

city of Vitória, created the Fit Kids project, in order to offer an extra opportunity for 

students to exercise in the school environment, since it is in this context that they spend 

most of their time. The objective of this study was to identify if the practices offered by 

the Fit Kids project are effective in improving the physical fitness related to health of 

these students. This study included 11 adolescents between the ages of 10 and 17 

years, who participated for 12 consecutive weeks, with adherence above 80% to the 

project.The evaluations were applied before and after the training period, and were 

based on the Brazilian Sports Project (PROESP-BR), which included parameters of 

physical fitness related to health: body mass index BMI; flexibility (sit-to-reach); 

abdominal (abdominal) resistance; general resistance (9 minutes); and related to 

motor performance: body mass, height, upper limb explosive force (medicineball pitch) 

and lower (horizontal jump); agility (square), and speed (20 meters).Student's t-test 

was used to compare means before and after training. In a general relation, with all the 

students who improved their results from the first test to the second, showed the 

following percentages of population movement: BMI (10%); flexibility (40%); abdominal 

(30%); general resistance (30%); horizontal jump (60%); medicineball (20%); agility 

test (30%); speed test (50%).  It was verified that there was a significant improvement 

of the results of the tests of flexibility, abdominal resistance, agility test, speed test and 

general resistance of (9 minutes), after the training period of 12 weeks (p <0.05). It is 

concluded that the type of training offered by the Fit Kids project is efficient in the 

improvement of physical fitness related to health and motor performance. 

 

 

Keys words:Physical activity, Physical fitness, Risk factors, Children, Adolescents, 

Motor skills. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A prática da atividade física desde a infância é fundamental para o 

desenvolvimento e a saúde. Os processos das modificações da infância até a 

adolescência, ou seja, da fase pré-púbere para a pós-púbere1, é marcado por várias 

mudanças que afetam componentes da atividade física e do desempenho como a 

potência aeróbia, força muscular, a potência anaeróbia e a economia de movimento. 

As recomendações de atividade física para criança e adolescente devem objetivar a 

aptidão física, a saúde e o bem-estar, e serem usadas como forma de orientá-los a 

manter um estilo de vida saudável, aumentar a autoestima e prevenir riscos e lesões 

(RASO et al., 2013). 

Com o avanço da tecnologia, da extensa carga horária de estudo, juntamente 

da densa carga de atividades extracurriculares (como aulas de diversos idiomas, 

música, tarefas escolares, etc.), essa população tem tido cada vez menos 

oportunidades de estimular o desenvolvimento da aptidão física, por não dispor de 

tempo de lazer suficiente. E quando dispõem de algum tempo, geralmente é tomado 

por habitos sedentários como ver TV ou jogar vídeo game. 

A Educação Física Escolar (EFE) é apontada como um ambiente favorável para 

aumentar os níveis de atividade física em crianças e adolescentes, intervindo na 

promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (SALLIS et 

al., 2012). Estudos com crianças e adolescentes têm demonstrado o benefício da 

atividade física não só como estímulo ao crescimento e desenvolvimento, mas como 

também a prevenção da obesidade, incremento da massa óssea, aumento da 

sensibilidade à insulina, melhora do perfil lipídico, diminuição da pressão arterial, 

desenvolvimento da socialização e da capacidade de trabalhar em equipe 

(BRODERICK et al., 2006; AZEVEDO et al., 2007).  

Todavia, pesquisas têm demonstrado que as oportunidades para a prática de 

atividade física no contexto escolar encontram-se em declínio (KREMER et al., 2012), 

o que evidencia que essa população não é ativa o suficiente, impossibilitando obter 

todos os benefícios que essa prática pode proporcionar à saúde (KREMER et al., 

                                                 

1
    Fase pré-púbere a pós-púbere: Meninos: pré-púbere, 12 aos 14 anos 
de idade; púbere, dos 14 aos 16 anos; pós púbere, dos 16 aos 20 anos de idade. Meninas: pré-púbere, 
10 aos 12 anos de idade; púbere, dos 12 aos 14 anos de idade; pós-púbere, dos 14 aos 18 anos de 
idade. 
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2012; RUSSELL et al., 2006). Tais resultados tornam-se preocupantes, já que estudos 

mostram uma elevada associação entre os componentes da aptidão física com os 

fatores de risco à saúde na infância e na adolescência (ORTEGA et al., 2008; FALK, 

2016). 

Sob a perspectiva de modificar esse cenário, alguns estudos têm demonstrado 

a importância da realização de diferentes programas de intervenção no ambiente 

escolar (MURA et al., 2015; POWELL et al., 2015), sugerindo que a prática de 

atividade física deva ocorrer durante o tempo que estão na escola, não só na EFE, 

mas também no intervalo, e em atividades realizadas no contra turno das aulas (MURA 

et al., 2015). 

Partindo desse pressuposto, as escolas têm oferecido diversas práticas de 

atividades físicas dentro do ambiente escolar, especialmente esportes. Recentemente 

algumas escolas estão investindo em atividades como exercícios de aptidão física e 

habilidades motoras, como é o caso de uma escola particular do município de Vitória, 

Espírito Santo, que oferece de forma diversificada a prática de exercícios de aptidão 

aeróbica, força, resistência muscular, exercícios específicos que trabalhem as 

habilidades motoras e correção postural.  

O projeto, denominado Fit Kids, atende estudantes de 10 a 19 anos de idade, 

criado com o intuito de estimular a prática de atividade física oferecendo uma 

oportunidade a mais para os alunos se exercitarem no ambiente escolar, visto que é 

nesse contexto que eles passam a maior parte do seu tempo.  

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é identificar, por meio de um 

estudo longitudinal, se essas práticas oferecidas pelo projeto Fit Kids são eficazes na 

melhoria da aptidão física referenciada à saúde e desempenho motor destes 

escolares. Interessa-nos de modo específico responder a seguinte questão: Esses 

exercícios de aptidão física, oferecidos pelo projeto Fit Kids, serão eficazes na 

melhoria da aptidão física e habilidades motoras destes escolares? 

A pesquisa tem como base as séries de avaliações do projeto integrado, de 

cunho interdisciplinar, do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), que propõe a 

realização de uma avaliação das crianças e jovens em dois níveis distintos, porém 

complementares: crescimento e desenvolvimento somatomotor no âmbito da 

promoção da saúde – aptidão física referenciada à saúde (ApFS) e aptidão física 

referenciada ao desempenho motor (ApFDM) (GAYA, s.d.). 
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2 - O PROBLEMA 

 

Os exercícios de aptidão física, oferecidos pelo projeto Fit Kids, serão eficazes 

na melhoria da aptidão física e habilidades motoras de escolares? 

 

3 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 - A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA DESDE A INFÂNCIA 

 

A prática da atividade física desde a infância é fundamental para o 

desenvolvimento e a saúde. Os processos das modificações da infância até a 

adolescência, ou seja, da fase pré púbere para a pós púbere, é marcado por várias 

mudanças (neurais, hormonais, metabólicas etc) que afetam componentes da 

atividade física e do desempenho como a potência aeróbica, força muscular, a 

potência anaeróbica e a economia de movimento.  Como exemplo disso, podemos 

destacar o aumento do tamanho e da massa muscular, que acentuam o ganho de 

força, ao passo que aumento dos pulmões acentua a ventilação e o aumento do 

coração e o volume sistólico, os quais repercutem no incremento de potência 

aeróbica. Da infância a fase adulta, ocorrem muitas modificações nem sempre 

lineares ou relacionadas ao tamanho corporal, mas também ocorrem modificações 

qualitativas que afetam componentes da aptidão física. 

As alterações hormonais que ocorrem na puberdade refletem a transição entre 

o estado sexual imaturo (pré-púbere) e fertilidade completa (pós-púbere), alterando 

algumas respostas fisiológicas, que podem variar conforme o sexo. Existe 

variabilidade individual na velocidade e na magnitude dessas transformações, mas, 

geralmente, a puberdade se inicia dois anos antes nas meninas, do que nos meninos, 

por volta dos 12 e 14 anos de idade respectivamente. (RASO et al., 2013). 

Diversos estudos têm demonstrado que a prática regular de exercícios físicos 

está associada a melhoria das condições fisiológicas, metabólicas e psicológicas, bem 

como a redução do risco de desenvolver diversas doenças de caráter crônico-

degenerativas (FARINATTI et al.,1999; WILMORE et al., 2001).  

A atividade física regular na infância e adolescência aumenta a força e a 

resistência ajudando a construir ossos e músculos saudáveis, a diminuição da 
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ansiedade e estresse, aumento de auto estima e controle de colesterol. Outros 

benefícios da atividade física, apontados através de pesquisas com crianças e 

adolescentes, são o estímulo ao crescimento e desenvolvimento, prevenção da 

obesidade, incremento da massa óssea, aumento da sensibilidade à insulina, melhora 

do perfil lipídico, diminuição da pressão arterial, desenvolvimento da socialização e da 

capacidade de trabalhar em equipe (BRODERICK et al., 2006; AZEVEDO et al., 2007).  

Também é conhecido o fato de que a atividade física realizada de forma inadequada, 

em desacordo com a idade, com o desenvolvimento motor e com o estado de saúde, 

apresenta riscos de lesões. As recomendações de atividade física para crianças e 

adolescentes devem objetivar a aptidão física, a saúde e o bem-estar, e serem usadas 

como uma maneira de orientá-los a manter um estilo de vida saudável, aumentar a 

autoestima e prevenir lesões (RASO et al., 2013). Os efeitos benéficos da atividade 

física são evidenciados também nos mais variados órgãos e sistemas: cardiovascular 

(aumento do consumo de oxigênio, melhoria da frequência cardíaca e volume de 

ejeção), respiratório (aumento dos parâmetros ventilatórios funcionais), muscular 

(aumento de massa, força e resistência), esquelético (aumento do conteúdo de cálcio 

e mineralização óssea) e cartilaginoso (aumento da espessura da cartilagem, com 

maior proteção articular) (BRODERICK et al., 2006). 

Nas recomendações de atividades físicas para crianças, segue-se o princípio 

da dose adequada para o grau de aptidão física quando se consideram aspectos 

relacionados à preferências, objetivos, facilidades e segurança. As últimas 

recomendações de acordo com o American College of Sports Medicine, estabelecem 

a quantidade mínima para favorecer diversos componentes da aptidão física e saúde 

que são baseados na frequência, intensidade, duração e modalidade conforme 

descrição a seguir: 

Modalidade: atividade que são prazerosas e apropriadas ao grau de 
desenvolvimento da criança, podendo ser caminhada, jogos ativos, 
dança, esportes, inclusive fortalecimento muscular e ósseo. 
Frequência: preferencialmente todos os dias, mínimo de 3 a 4 vezes 
por semana. Intensidade: moderada a vigorosa (atividades físicas que 
aumentam notoriamente e substancialmente a ventilação, a sudorese 
e a frequência cardíaca). Duração: 30 minutos diários de intensidade 
moderada e 30 minutos diários de atividade vigorosa, acumulando 60 
minutos diários de atividade física (American Colllegeof Sports 
Medicine 2010, p.87-189) 
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Quando bem supervisionados, tanto a criança quanto o adolescente podem se 

beneficiar com programas de pesos, aumentando a força muscular, pode-se melhorar 

o desempenho para alguns esportes e evitar lesões musculoesqueléticas. 

 

3.2 - A RELAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA COM OS FATORES DE RISCO QUE 

CERCAM A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 

 

As preocupações com a promoção da saúde constituem-se em prioridades nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muitos estudos científicos são 

realizados com o intuito de identificar os fatores de risco inerentes à etiologia de um 

conjunto de doenças que representam riscos à saúde pública. Com um âmbito de um 

conjunto extenso de temas a serem investigados, destaca-se o importante número de 

estudos epidemiológicos que têm demonstrado a forte e consistente associação entre 

atividade física e saúde (BOUCHARD E SHEPHARD, 1994; PAFFENBARGER et al., 

1994). Além disso, constituem-se como evidências as recomendações de um conjunto 

representativo de instituições internacionais ligadas à saúde tais como a Organização 

Mundial da Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a 

Associação de Cardiologia dos Estados Unidos (AHA), o Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM), o Comitê para o Desenvolvimento do Desporto do 

Conselho da Europa, a Federação Brasileira de Medicina do Esporte e a Associação 

Portuguesa de Cardiologia, que destacam as implicações dos hábitos de vida 

fisicamente ativos como fatores de prevenção de um conjunto de doenças. Entre as 

quais situam-se as cardiovasculares, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, a 

obesidade, a diabete mellitus tipo II, a osteoporose, as lombalgias, a depressão e 

determinados tipos e câncer. Por conta desses estudos epidemiológicos, é possível 

perceber que o desenvolvimento de hábitos, comportamentos e atitudes descritores 

de um estilo de vida saudável e ativo, condicionantes da redução de fatores de riscos 

nefastos para o indivíduo, tendem a desenvolver-se cedo, no seio da família, e que 

prosseguem na escola (MOTA E SALLIS, 2002). Sendo assim, recomendações devem 

ser feitas para diminuir as horas de sedentarismo como assistir televisão, usar o 

computador e jogar vídeo games. Deve-se aumentar as atividades físicas 

espontâneas que promovam aptidão física a longo prazo, como caminhar e pedalar. 

A Educação Física Escolar (EFE) é apontada como um ambiente favorável para 

aumentar os níveis de atividade física em crianças e adolescentes, intervindo na 
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promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (SALLIS et 

al., 2012). Todavia, estudos têm demonstrado que as oportunidades para a prática de 

atividade física no contexto escolar encontram-se em declínio (KREMER et al., 2012), 

o que evidencia que essa população não é ativa o suficiente, impossibilitando obter 

todos os benefícios que essa prática pode proporcionar à saúde (KREMER et al., 

2012;RUSSELL et al., 2006). 

Para que o indivíduo tenha uma saúde positiva, ele deve ser capaz de 

identificar e realizar suas aspirações, de satisfazer suas necessidades e de mudar ou 

adaptar-se ao meio ambiente (OMS, 1999). Entre os pólos positivos e negativos, estão 

os comportamentos de alto risco (dieta rica em gordura e inatividade física). Sendo 

assim, a saúde pode ser promovida ou mantida evitando os comportamentos de alto 

risco, diminuindo conseqüentemente o risco de doença prematura. 

 

3.3 - PROJETO ESTÚDIO FIT KIDS 

 

Sob a perspectiva de modificar esse cenário, alguns estudos têm propagado a 

importância da realização de diferentes programas de intervenção no ambiente 

escolar (MURA et al., 2015; POWELL et al., 2015). Tais estudos têm sugerido que a 

realização da prática de atividade física deva ocorrer durante o tempo que estão na 

escola, não só na EFE, mas também no intervalo, e em atividades realizadas no contra 

turno das aulas (MURA et al., 2015). 

Partindo desse pressuposto, as escolas têm oferecido diversas práticas de 

atividades físicas dentro do ambiente escolar no contra turno das aulas, 

especialmente esportes. Recentemente algumas escolas estão investindo em 

atividades como exercícios de aptidão física e habilidades motoras, como é o caso de 

uma escola particular do município de Vitória, Espírito Santo, que oferece de forma 

diversificada a prática de exercícios de aptidão aeróbica, força, resistência muscular, 

exercícios específicos que trabalhem as habilidades motoras e correção postural. São 

praticados em ambiente e estrutura adequados e na presença de três profissionais a 

disposição dos alunos, havendo supervisão a todo momento, respeitando sempre a 

individualidade de cada um, de acordo com idade e estrutura.  

O projeto foi criado e pensado pelos gestores da escola em parceria com dois 

professores de educação física. O denominado projeto Fit Kids, foi inaugurado dia 04 

de Abril de 2017, com o intuito de estimular a prática de atividade física dentro do 
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contexto escolar. Atende estudantes de 10 a 19 anos de idade, oferecendo uma 

oportunidade a mais para os alunos se exercitarem, visto que é nesse contexto que 

eles passam a maior parte do seu tempo.  

O espaço consiste em um estúdio Fitness, onde nele possuem máquinas 

adaptadas para o público infantil e adolescente. É dividido em três ambientes, 

aeróbico, muscular e funcional. O treinamento de força ou muscular, geralmente 

consiste na utilização das maquinas para o seu desenvolvimento, já o de aeróbico 

utilizasse tanto as máquinas quantos as esteiras e bicicletas ergométricas, que se 

localizam no espaço aeróbico. Geralmente une a junção das duas práticas para surtir 

o efeito desejado da potência e resistência aeróbica. O espaço de resistência, que 

também acaba trabalhando a resistência aeróbica e a potência muscular, é trabalhado 

exercícios que contemplem o funcional, crossfit, e exercícios de fortalecimento 

articular, ósseo e muscular, também com equipamentos apropriados para tal prática. 

Sendo assim todos os espaços se complementam, geralmente os treinos elaborados 

contemplam as três áreas, para que seja efetivo o objetivo de trabalho tanto da força, 

quanto da resistência, potência aeróbica e muscular, a correção postural e das 

habilidades motoras. Além disso, os professores utilizam da luticidade para atrair os 

alunos, principalmente os mais novos, utilizam de jogos diversificados sempre valendo 

algo no final, e as vezes estimulando a competição entre os alunos, pois foi 

oberservado que isso chama muito a atenção das crianças e geralmente são as auas 

que elas mais gostam e sentem prazer em fazer. 

Os tipos de exercícios aplicados pelo projeto Fit Kids se diferem de um aluno 

para outro, ou seja, as fichas de treinamento de cada um são montadas 

exclusivamente para este. Pois cada um possui uma exclusividade, seja a altura, o 

peso, a idade, ou os três fatores unidos. Sem contar o objetivo de cada um, e 

principalmente do pai que procura o projeto já com um ou mais objetivos em mente. 

 Os objetivos mais buscados com a participação no projeto são o perda de peso, 

alguns até com uma séria demanda de um índice muito elevado de massa corpal, ou 

exames acusando índices elevados de triglicérides e LDL (sendo totalmente ligado a 

saúde); correção postural; melhoramento da coordenação motora; ganho de força ou 

massa muscular (geralmente quando o aluno tem o peso muito baixo em relação a 

sua altura e idade), e principalmente a intenção de que o filho pratique uma atividade 

física e não desenvolva ou piore os hábitos sedentários que já existentes. 
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Como já dito anteriormente, os alunos desta escola, tem uma demanda muito 

grande de carga horária escolar, devido as várias atividades que a escola os direciona, 

principalmente os alunos que estudam em horário integral. Em uma conversa com o 

coordenador do Projeto e os donos da escola, foi possível adquirir algumas 

informações importantes sobre os alunos deste colégio. A grande maioria dos alunos 

permanecem na escola mesmo após os seus horários de aula, afim de finalizar as 

tarefas demandadas durante o dia, para não terem muitas ou não levarem nenhuma 

tarefa para casa, até porque não sobra muito tempo para realizar essas atividades, já 

que mais da metade do seu dia ele passa no ambiente escolar. 

A grande maioria dos alunos não pratica nenhum tipo de atividade física fora 

da escola, e nem dentro dela. Apesar de serem ofertados diversos tipos de esportes 

no contra turno, como basquete e futsal, ainda assim o nível de alunos que 

participavam destas atividades era relativamente baixo em relação ao total. Por conta 

disso, os donos da escola perceberam a necessidade de criar um projeto dentro do 

ambiente escolar, visto que é ali que passam a maior parte do seu tempo, onde as 

crianças e adolescentes pudessem praticar atividade física, afim de desenvolver um 

estilo de vida mais ativo e saudável, sem precisar sair da escola. A grande dúvida dos 

pais e até mesmo de alguns professores da escola, era se o tipo de atividade física 

ofertada pelo projeto seria eficiente nas demandas que os alunos tinham. A partir dos 

resultados dessa pesquisa foi possível verificar em alguns quesitos se esses 

exercícios são eficientes e atenderão a essas demandas. 

O corpo de professores é constituído por um professor formado bacharelado, 

que é o coordenador da academia, e dois estagiários cursando a licenciatura no curso 

de Educação Física. As fichas dos alunos somente são montadas pelo professor 

regente formado, coordenador da academia. Cada aluno tem um horário demarcado 

de presença, por ser um atendimento mais especializado, só pode haver no máximo 

dez alunos por horário. O treinamento consiste no tempo de 45 minutos a 50 minutos 

no máximo, onde há opção de se praticar duas, três ou cinco vezes na semana 

dependendo da idade, tendo em mente que a frequência de treinamento está 

diretamente ligada ao tempo do resultado. Apesar de ser um projeto dentro da escola, 

há um custo adicional para a participação, podendo ele ser mensal ou semestral. O 

projeto atualmente tem 25 alunos. 
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3.4 - QUAIS OS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS QUE A PRÁTICA DESSES 

EXERCÍCIOS DE APTIDÃO FÍSICA, RESULTAM NA APTIDÃO FÍSICA E NA SAÚDE 

DOS ALUNOS PARTICIPANTES? 

 

Os tipos de treinamentos trabalhados no estúdio Fit Kids são focados nos exercícios 

de aptidão aeróbica e anaeróbia, força, exercícios funcionais e exercícios específicos 

que trabalhem as habilidades motoras e correção postural, tendo sempre em vista as 

individualidades de cada um. 

A prática de musculação por crianças e no início da adolescência é um tópico 

controverso. Alguns autores afirmam ser essa atividade prejudicial a pré-adolescentes 

e outros mostram que pode ser benéfica se bem supervisionada (RIANS et al.,1987; 

FAIGENBAUM 2000). Aqueles que contra indicam a prática por jovens pré-púberes 

argumentam que, além de não aumentar a força muscular devido à quantidade 

insuficiente de andrógenos circulantes, ela ainda se associa a um potencial risco de 

lesão da cartilagem de crescimento e de fechamento precoce das epífises, como 

resultado da sobrecarga excessiva (MALINA 2006). Isto é particularmente importante 

em crianças com baixa estatura que, na tentativa de compensar seu déficit estatural 

com o aumento da massa muscular, podem prejudicar ainda mais seu potencial de 

crescimento. O efeito benéfico e seguro da musculação em crianças são relatados 

apenas em programas experimentais de treinamento que utilizam pesos e aparelhos 

isotônicos sob supervisão de instrutores, com frequência de duas a três vezes por 

semana, durante seis semanas a 21 meses (MALINA 2006). Nesses casos, mesmo 

em crianças pré-púberes, ocorre um aumento de força e resistência muscular em 

resposta a adaptações neuromusculares, na ausência de hipertrofia muscular, com 

baixo risco de lesão e ausência de impacto negativo sobre o crescimento 

(FAIGENBAUM et al., 1999; MALINA 2006; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 

2008). Uma vez suspenso o treinamento, observa-se perda de toda a força muscular 

adquirida durante os treinos (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 2008). Outros 

estudos mostram que exercícios de alta repetição (13 a 15 repetições) e moderada 

resistência produzem maior ganho de força do que os de baixa freqüência (seis a oito 

repetições) e alta intensidade (FAIGENBAUM et al., 1999). 

Em adolescentes pós-púberes ou no final da adolescência, os exercícios 

isométricos de resistência se associam a benefícios para o conteúdo mineral ósseo, 

a composição corporal e a redução do risco de lesões relacionadas ao esporte 



16 

 

(MALINA 2006). 

A Academia Americana de Pediatria admite a realização de treinamentos de 

força e resistência para crianças, desde que programados de forma adequada em 

termos de frequência, tipo, intensidade e duração.  De acordo com a academia, as 

cargas máximas só devem ser realizadas por adolescentes que tenham atingido 

estágio puberal 5 de Tanner. O exercício físico leve a moderado estimula o 

crescimento e deve ser incentivado. A atividade física extenuante, principalmente 

quando associada à restrição dietética, afeta o crescimento, o desenvolvimento 

puberal, a função reprodutiva e a mineralização óssea. A musculação praticada por 

jovens pré-púberes pode ser prejudicial, se não for realizada sob supervisão, já que 

há um potencial risco de lesão na cartilagem de crescimento. Entretanto, quando bem 

supervisionada, pode levar a um aumento de força e resistência muscular. Quando 

bem supervisionados tanto a criança quanto o adolescente podem se beneficiar com 

programas de exercícios com pesos. Para a saúde, beneficia a composição corporal, 

a postura, e tem-se também observado melhora no perfil lipídico naqueles que 

apresentam alterações e dos movimentos naqueles com problemas neuromusculares. 

Portanto, assim como concorda Raso et al., (2013), os exercícios com pesos, quando 

recomendados, representam sempre um complemento para outras atividades físicas, 

não precisando ser realizado mais do que 2 ou 3 vezes por semana. 

A incidência de diabetes tipo II em crianças e adolescentes vem aumentando. 

O exercício aeróbio melhora a sensibilidade à insulina em crianças com sobrepeso 

(nível de evidência II) e pode produzir alterações benéficas nos perfis lipídicos no 

sangue (aumento do nível de lipoproteína de alta densidade [HDL] e diminuição do 

nível de lipoproteína de baixa densidade [LDL]) em crianças. 

Estudos transversais em atletas jovens mostram uma correlação 
positiva entre os níveis de aptidão aeróbia (VO2pico) e HDL. Com a 
expectativa de vida potencialmente caindo pela primeira vez em 
muitos anos devido ao efeito da epidemia de obesidade em doenças 
adultas, as medidas precisam ser tomadas anteriormente para 
melhorar a sensibilidade à insulina e os perfis lipídicos no sangue 
(BRODERICK et al., 2006). 

 

Os treinamentos aeróbicos e com pesos numa mesma sessão, também de 

nominados de treinamentos concorrentes, são uma forma de unir os benefícios do 
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treinamento com pesos e do aeróbico. Para uma criança ou um adolescente 

previamente sedentário e obeso, por exemplo, pode ser mais atraente e resultar numa 

maior adesão (RASO et al., 2013). 

Alguns benefícios da prática da musculação para crianças e adolescentes são 

citados por Caseri (2008): aumento de força e resistência muscular, com 

fortalecimento de ligamentos e tendões, melhora da estabilidade articular, 

coordenação intra e intermuscular, condicionamento cardiorrespiratório, e efeitos 

positivos no desenvolvimento corporal em geral, além da melhora da autoestima e 

estímulo do desenvolvimento motor. Campos (2000) complementa sobre a melhora 

do controle postural, aumento das reservas de glicogênio e ATP-PC, aumento da 

atividade de enzimas glicolíticas, aumento das adaptações bioquímicas como maiores 

concentrações de lactato nos músculos durante e após o exercício máximo, 

manutenção e/ou aumento da flexibilidade. 

Os riscos desse tipo de atividade física, quando não bem supervisionados e 

aplicados de forma errônea e em desacordo com as individualidades de cada um, são 

citados em: lesões musculares, trauma, osteocondrose (apofisite de tração), fratura, 

disfunção menstrual, escoliose e tendinite. 

 

 

 

 

4 - OBJETIVOS 

 

4.1 -OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos do programa de treinamento do projeto Fit Kids  na aptidão 

física dos escolares. 

 

4.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar os escolares envolvidos no projeto Fit Kids, nos aspectos de 

crescimento e desenvolvimento somatomotor no âmbito da promoção da saúde – 

aptidão física referenciada à saúde (ApFS) e aptidão física referenciada ao 

desempenho motor (ApFDM);  
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• Comparar os parâmetros avaliados do período inicial da adesão ao 

projeto e após 12 semanas de adesão; 

• Classificar os dados obtidos com os parâmetros avaliados de acordo 

com os critérios do projeto PROESP-Brasil (GAYA, s.d.). 

 

5 - JUSTIFICATIVA 

 

Com o avanço da tecnologia, da extensa carga horária de estudo, juntamente 

da densa carga de atividades extracurriculares (como aulas de diversos idiomas, 

música, tarefas escolares, etc.), essa população tem tido cada vez menos 

oportunidades de estimular o desenvolvimento da aptidão física, por não dispor de 

tempo de lazer suficiente. E quando dispõem de algum tempo, geralmente é tomado 

por habitos sedentários como ver TV ou jogar vídeo game. 

Tendo em vista que as oportunidades para a prática de atividade física no 

contexto escolar encontram-se em declínio (KREMER et al., 2012), evidenciando que 

essa população não é ativa o suficiente, essa população não está conseguindo obter 

todos os benefícios que a prática da atividade física pode proporcionar à saúde. 

Sabendo que estudos mostram uma elevada associação entre os componentes 

da aptidão física com os fatores de risco à saúde na infância e na adolescência, e 

visto que eles passam a maior pate do seu tempo, a relevância dessa pesquisa está 

em identificar, por meio de um estudo longitudinal, se as práticas oferecidas pelo 

projeto Fit Kids, no contra turno das aulas, serão eficazes na melhoria da aptidão física 

referenciada à saúde e desempenho motor dos escolares participantes. 

 

6 - MÉTODOS 

 

6.1 - TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, de natureza experimental, uma vez que os 

jovens foram acompanhos no período pré e pós treinamento empregado. 

 

6.2- UNIVERSO E AMOSTRA 
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O universo de amostra foram os alunos da escola Centro Educacional Primeiro 

Mundo, localizada em Vitória - Espírito Santo, no qual fazem parte do projeto da 

academia denominada Estúdio Fit Kids. A amostra foi composta por 10 alunos, com 

faixa etária de idade 11 a 17 anos de idade, de ambos os sexos. Mais especificamente 

6 meninas (três de 12 anos e três de 13  anos) e 4 meninos (um de 12, um de 14, um 

de 15 e um de 16 anos). Todos os participantes frequentam o estúdio três vezes por 

semana. Foram os seguintes critérios para seleção dos alunos: Sem limitações físicas; 

Passaram por um período de adaptação aos equipamentos; Autorização dos pais. 

 

 

6.3 - PROCEDIMENTOS 

 

Esse estudo teve como base de avaliação o projeto integrado, de cunho 

interdisciplinar, do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), esse projeto propõe a 

realização de uma avaliação das crianças e jovens em dois níveis distintos: 

crescimento e desenvolvimento somatomotor no âmbito da promoção da saúde – 

aptidão física referenciada à saúde (ApFS) e aptidão física referenciada ao 

desempenho motor (ApFDM).  

Em relação à aptidão física relacionada à saúde utilizou-se para a avaliação a 

análise criterial, isto é, foram adotados valores pré-determinados específicos de 

desempenho denominados pontos de corte (cut-off) sobre os quais se presume, 

estejam relacionados com o risco de doenças degenerativas. Assim como o PROESP-

B (GAYA, s.d.), seguindo os mesmos procedimentos de avaliação sugeridos pelo 

FITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobics Research, 1999), os alunos foram 

classificados em 3 estágios numa escala ordinal: alunos com desempenho abaixo da 

zona saudável de aptidão física (ZSApF); alunos com desempenho na ZSApF e 

alunos com desempenho acima da ZSApF. Relacionada a saúde foram realizados os 

seguintes os testes: índice de massa corporal índice de massa corporal (IMC); 

flexibilidade (sentar e alcançar); resistência abdominal (abdominal); resistência geral 

(9 minutos). 

Em relação à aptidão física relacionada ao desempenho motor, foi utilizada para 

a avaliação a análise normativa (percentis). Nesta perspectiva os alunos foram 

avaliados frente às seguintes categorias: muito fraco (menor que percentil 20 da 

população brasileira); fraco (entre percentil 20 e 40); razoável (entre percentil 40 e 60); 
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bom (entre percentil 60 e 80); muito bom (maior que percentil 80). São as seguintes 

as medidas e testes relacionados ao desempenho motor: Massa corporal, estatura, 

força explosiva de membros superiores (arremesso do medicineball) e inferiores (salto 

horizontal); agilidade (quadrado), e velocidade (20 metros) (Anexos de 1 a 4). 

Os testes foram divididos em dois dias de aplicação, de forma que um teste não 

influenciou negativamente no outro. Assim, os testes que demandaram maior 

requerimento de resistência e/ou potência, não foram realizados no mesmo dia. Foi 

cumprida a seguinte ordem de avaliação: 1) Primeiro dia de avaliação: índice de 

massa corporal (IMC); Estatura, Flexibilidade; Agilidade e Velocidade.  Segundo dia 

de avaliação: Resistência abdominal; Força explosiva de membros superiores e 

inferiores e resistência geral. Os testes, a cada dia, tiveram duração de no máximo 15 

minutos, foram realizados no próprio espaço do estúdio, com exceção do teste de 20 

metros e o teste do quadrado, que demandaram um espaço mais amplo. Utilizamos a 

área verde da escola, que um espaço aberto e de grama sintética, utilizado como 

espaço de recreação. 

O teste de resistência geral foi o único adaptado para o ambiente, para que 

fosse realizado com o próprio espaço do estúdio, utilizando a esteira da marca Life 

Fitnees para sua realização. A análise dos resultados e o método foram os mesmos 

do projeto PROESP-B (GAYA, s.d.) 

 O Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFEX/CEFD/NUPEM/UFES) 

forneceu infraestrutura técnica e científica, para tal finalidade, em parceria com o 

Estúdio Fit Kids, que contribuiu com os recursos materiais complementares, bem 

como com recursos humanos. 

As fichas de treinamento aplicadas no projeto Fit Kids são divididas em seções: 

A, B e C (geralmente para os alunos mais velhos e mais avançados) e algumas em A 

e B (alunos mais novos), com 10 ou 8 exercícios por seção, ou seja, por  dia. Esses 

10 ou 8 exercícos são dividos por blocos, três blocos de três ou dois exercícios, 

dividios em três ou duas repetições de 10 a 15 execuções (3x10 a 15). Geralmente a 

sequência 3x10 são para os alunos mais velhos e mais avançados, sem deixar de 

mencionar que tudo isso é montado, escolhido e é variado de acordo com a 

individualidade biológica de cada um. O treinamento consiste no tempo de 45 minutos 

a 50 minutos no máximo, onde há opção de se praticar duas, três ou cinco vezes na 

semana dependendo da idade. 
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6.4 - TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os resultados dos testes foram categorizados de acordo com os critérios do 

projeto PROESP - BRASIL, para observar se houve mudança de categorias com o 

período de intervenção. Foram também comparados os valores médios das variáveis 

quantitativas (flexibilidade, resistência abdominal, força de membros etc.) por meio do 

teste "t" de Student, para amostras pareadas, medidas no pré e pós treinamento. O 

valor de p < 0,05 foi adotada para considerar a significância estatística. A normalidade 

dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.  

 

6.5 - QUESTÕES ÉTICAS 

 

 Os participantes deste estudo foram esclarecidos quanto aos objetivos, 

procedimentos experimentais, riscos e benefícios da pesquisa. Após concordância 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de Assentimento (TCLE) 

(Apêndice A e B).O projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/UFES, Nº 80028517.4.0000.5542).  

Foram consideradas questões éticas relacionadas ao sigilo das informações 

coletadas de maneira individual, bem como o direito do pesquisado em recusar sua 

participação. Apenas os pesquisadores devidamente cadastrados neste estudo é que 

tiveram ao banco de dados. 

 

 

 

7 - RESULTADOS 

 

No total, dez pessoas atenderam aos critérios de seleção para realização do 

programa de treinamento em dois níveis distintos, sendo eles: ApFS e ApFDM. Na 

Tabela 1 são apresentadas as variáveis etárias, antropométricas e dos testes de 

aptidão (PROESP) correspondente ao período antes e após o programa de 

treinamento. 

 

Tabela 1 - Variáveis etárias, antropométricas e dos testes de aptidão (PROESP) 
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                            Antes Depois  

  Média  
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão 

Valor de 
P 

Idade (anos) 13,20 ±  1,40 13,20 ± 1,40 1 

Estatura (m) 1,62 ±  0,09 1,63 ± 0,09 1 

Massa corporal 
(kg) 

57,78 ±  9,65 58,79 ± 9,96 0,329 

IMC (kg.m-2) 21,94 ±  3,09 22,1 ± 2,52 0,419 

Flexibilidade (cm) 27,24 ±  7,22 31,7 ± 4,47* 0,004 

Abdominal 
(repetições) 

29,20 ±  10,39 35,9 ± 10,59* < 0,001 

Salto (cm) 148,24 ±  29,03 154,5 ± 22,10 0,198 

Medicineball (cm) 344,36 ±  80,72 363,4 ± 90,29 0,07 

Quadrado (seg) 7,33 ±  0,75 6,7 ± 0,53* < 0,001 

20 Metros (seg) 4,12 ± 0,54 4,0 ± 0,34* 0,013 

R. geral 9 (m) 1354,00 ±  253,65 1459,6 ± 276,99* 0,016 

Média ± desvio padrão. Teste "t" Student para amostras pareadas. * p < 0,05, diferença 

significativa. 

 

 Pode-se observar que houve efeito positivo das ações interventivas na ApFS e 

ApFDM. Após a análise das informações da Tabela 1, fica evidente que o valor médio 

melhorou na maior parte dos testes, também vale ressaltar que os testes de 

flexibilidade (p=0,004), abdominal (p<0,001), quadrado (p<0,001), 20 metros (p= 

0,013) e resistência geral de 9 minutos (p=0,016), com valores de P<0,05, tendo tais 

resultados certifica que a hipótese nula foi rejeitada e que existe uma diferença 

estatisticamente significante entre os valores da média dos testes antes e pós o 

treinamento. Contudo, o grupo não apresentou resultado significativo relacionado ao 

teste de IMC. Para o período de maturação não foi realizado nenhum tipo de teste, a 

fim de evitar possível mal-estar entre os participantes, que envergonhados poderiam 

deixar o programa de treinamento.  

 

 A Tabela 2 apresenta informações sobre os testes de aptidão física relacionada 

à saúde, e a respectiva classificação que ocorreu da seguinte forma para os testes de 

IMC, flexibilidade, abdominal e resistência geral (9 minutos): Abaixo ZSApF, Faixa 

ZSApF e Acima ZSApF. É interessante ressaltar e informar que no caso do IMC a 

classificação Acima ZSApF é considerada ruim, ao contrário dos outros testes que 

Acima ZSApF é considerado um bom resultado. 
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Tabela 2 - Aptidão física relacionada à saúde 

             Antes Depois 

  Classificação Classificação 

IMC 
5 (50%) Acima ZSApF 4 (40%) Acima ZSApF 

5 (50%)  Faixa ZSApF 6 (60%) Faixa ZSApF 

Flexibilidade 

 
5 (50%) Acima ZSApF 9 (90%) Acima ZSApF 

3 (30%)  Faixa ZSApF 1 (10%) Faixa ZSApF 

2 (20%) AbaixoZSApF 0 (0%) Abaixo ZSApF 

Abdominal 
1 (10%) 

 
Acima ZSApF 2 (20%) Acima ZSApF 

2 (20%) Faixa ZSApF 4 (40%) Faixa ZSApF 

7 (70%) AbaixoZSApF 4 (40%) Abaixo ZSApF 

R. geral 9 5 (50%) 
 
Faixa ZSApF 8 (80%) Faixa ZSApF 

5 (50%) AbaixoZSApF 2 (20%) Abaixo ZSApF 

Classificação dos testes em 3 estágios: alunos com desempenho abaixo da zona 

saudável de aptidão física (ZSApF); alunos com desempenho na ZSApF e alunos com 

desempenho acima da ZSApF. Distribuição em valores absolutos e percentuais. 

 

 Observa-se que na Tabela 2 ocorreu um deslocamento das categorias 

inferiores para as superiores, após o programa de treinamento. Como destaque o 

teste de flexibilidade que antes do programa de treinamento tinha cinco escolares 

acima da ZSApF que é considerado um bom resultado, e após o programa de 

treinamento passou a ter nove escolares na classificação AcimaZSApF. Ou seja, 

conseguindo melhorar ainda mais o nível que já era considerado bom, devido ao 

número de alunos participantes. Destaca-se também o teste de resistência geral (9 

minutos), que demonstra uma boa evolução, reduzindo a quantidade dos participantes 

de cinco para duas pessoas Abaixo ZSApF. Ainda sobre a tabela 2, apesar do 

resultado médio de IMC não demonstrar alteração significativa quando se compara o 

resultado do primeiro e segundo teste, ainda assim, os participantes apresentam 

tendência de melhorar os resultados. 

 

 A Tabela 3 demonstra a classificação pré e pós-treinamento dos testes em 

relação à aptidão física relacionada ao desempenho motor. Na qual as classificações 

ocorreram da seguinte forma para o salto horizontal, arremesso de medicineball, teste 

do quadrado e 20 metros: Muito Fraco, Fraco, Razoável, Bom e Muito Bom. 
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Tabela 3 - Relação da aptidão física referenciada ao desempenho motor 

                         Antes     Depois 

                                    Classificação    Classificação 

Salto Horizontal 

0 (0%) Bom 4 (40%) Bom 

5 (50%) Razoável 3 (30%) Razoável 

3 (30%) Fraco 1 (10%) Fraco 

2 (20%) M. Fraco 2 (20%) M. Fraco 

Medicineball 

6 (60%) 
 
M. Bom 7 (70%) M. Bom 

1 (10%) Bom 2 (20%) Bom 

1 (10%) Razoável 1 (10%) Razoável 

2 (20%) Fraco 0 (0%) Fraco 

Quadrado 

0 (0%) 
 
Bom 1 (10%) Bom 

1 (10%) Razoável 1 (10%) Razoável 

1 (10%) Fraco 3 (30%) Fraco 

8 (80%) M. Fraco 5 (50%) M. Fraco 

20 Metros 
0 (0%) 

 
M. Bom 1 (10%) M. bom 

1 (10%) Fraco 5 (50%) Fraco 

9 (90%) M. Fraco 4 (40%) M. Fraco 

Distribuição em valores absolutos e percentuais, nas classificações apresentadas pela 

PROESP (GAYA, s.d.) 

 

 Em relação a Tabela 3 pode-se destacar bom resultado obtido no teste de 20 

metros, aonde cinco participantes tiveram seus resultados melhorados, ocorrendo um 

deslocamento da classificação de Fraco para Muito bom, e cinco tiveram 

deslocamento da classificação de Muito fraco para Fraco. O teste de salto horizontal 

também apresentou bons resultados. Observando a tabela nota-se que, após a 

intervenção, quatro participantes chegaram a classificação Bom, onde antes não 

apresentava ninguém nessa classificação. 

 

 

8 - DISCUSSÃO 

 

Os principais achados deste estudo são que as intervenções de um projeto 

aplicado em ambiente escolar (Fit Kids) como atividade extracurricular, priorizando 

exercícios de aptidão física e habilidades motoras, foi capaz de promover melhorias 
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significativas nos parâmetros de aptidão física relacionados à saúde e ao desempenho 

motor dos escolares participantes. 

 Podendo assim observar com destaque os ótimos resultados obtidos no teste 

de flexibilidade, onde ocorreram os melhores resultados tanto no período pré quanto 

pós treinamento. Os testes de flexibilidade e força/resistência abdominal estão 

agrupados na categoria Aptidão Muscular. A avaliação destas capacidades no âmbito 

da ApFS, decorrem da hipótese de que índices baixos de desempenho nestas 

variáveis podem estar relacionados com disfunções musculares que limitam de forma 

importante as atividades cotidianas. 

A parte superior do corpo e região abdominal foram selecionadas como aéreas 

a serem avaliadas devido à sua estreita relação com a postura correta e com o bem-

estar funcional, reduzindo a probabilidade de lombalgias e de restrição de autonomia 

e independência de movimentos (FITNESSGRAM, 2002). 

Estudos demonstraram que em amostras representativas de crianças 

brasileiras, entre 42% e 49% dos meninos, e de 24% a 55% das meninas, não 

atendem os critérios de saúde estabelecidos para o teste de “sentar e alcançar” 

(DÓREA et al., 2008; RONQUE et al., 2007).  

Os resultados obtidos nesta pesquisa são de extrema importância, visto que o 

baixo desempenho em testes de aptidão física, que reflete em não atender os critérios 

de saúde adotados por diferentes baterias de testes, indica maior risco ao 

acometimento por problemas de saúde, no caso da flexibilidade, dores na coluna 

vertebral (JONES et al., 2005; MIKKELSSON et al., 2006). 

 Como em outros estudos semelhantes a este (SANTONJA et al., 2007; 

RODRÍGUES et al., 2008; WEEKS et al., 2008) foi comparado o efeito do programa 

de intervenção apenas em dois momentos, antes e após as 12 semanas de 

intervenção, e os resultados obtidos foram semelhantes aos desta pesquisa, no que 

tange a melhora dos resultados pós teste. 

Estudos mostram, como já foi dito, que atividade física regular na infância e 

adolescência aumenta a força e a resistência ajudando a construir ossos e músculos 

saudáveis, a diminuição da ansiedade e estresse, aumento de auto estima e controle 

de colesterol. Outros benefícios da atividade física, apontados através de pesquisas 

com crianças e adolescentes, são o estímulo ao crescimento e desenvolvimento, 

prevenção da obesidade, incremento da massa óssea, aumento da sensibilidade à 

insulina, melhora do perfil lipídico, diminuição da pressão arterial, estimulando o 
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desenvolvimento da socialização e da capacidade de trabalhar em equipe 

(BRODERICK et al., 2006; AZEVEDO et al., 2007). 

Sendo assim, se faz de grande importância que hábitos saudáveis e um estilo 

de vida ativo sejam estimulados e desenvolvidos desde cedo, ainda na infância. Onde 

a aptidão física está diretamente relacionada a esses fatores. A ApFS refere-se 

àquelas componentes da aptidão física afetados pela atividade física habitual e 

relacionadas às condições de saúde. É definida como um estado caracterizado: (a) 

pela capacidade de realizar e sustentar atividades diárias e (b) demonstração de 

traços ou capacidades associados com baixo risco de desenvolvimento prematuro de 

doenças e limitações relacionadas a movimentos (BROCKPORT, APUD WINNICK; 

SHORT, 2001). 

A respeito da Aptidão física relacionada ao desempenho motor,as capacidades 

funcionais motoras se referem ao desenvolvimento das qualidades da aptidão física 

tais como a força, velocidade, agilidade, equilíbrio e coordenação.  Tais componentes 

diferem consideravelmente dos componentes da ApFS posto que estão, em grande 

escala, determinados geneticamente. A relevância da avaliação das componentes da 

ApFDM deve-se a sua importante intervenção no âmbito do desempenho de 

habilidades esportivas. Presume-se que a prática esportiva, mais ou menos 

qualificada, exige índices pelo menos satisfatórios de desempenho nestas 

componentes motoras. (GAYA, s.d.) 

Um aspecto importante a ser apontado quando é analisado o efeito do 

treinamento físico em crianças e adolescentes é a maturação biológica, que pode 

influenciar o desenvolvimento das capacidades físicas de forma diferente. É 

conhecido que o processo de maturação biológica exerce influência aumentando o 

desempenho de adolescentes nas capacidades que requerem (JONES et al., 2000). 

O quesito da maturação biológica não foi um objeto de estudo aplicado desta pesquisa 

por conta da não autorização da escola e do coordenador do projeto, que também não 

o aplica no estúdio. Em quanto pesquisadores sabemos que isso influência  muito nos 

resutados e foi escolhido aplicar como objeto de estudos para especificar melhor os 

resultados, porém não foi permitido.  

Não pode-se deixar de citar também as limitações deste estudo, a primeira a 

ser dita é que ele se restringe especificamente aos alunos de uma só escola, de 

determinada classe social, não havendo qualquer tipo de participação a outro tipo de 

público ou contextos sociais diferentes. A pesquisa também poderia ter sido feita com 
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um número maior de alunos, porém o fato de demandar de autorização dos pais 

limitou os pesquisadores a um número reduzido de alunos, sem contar os alunos que 

no decorrer do tempo do estudo abandonaram o projeto Fit Kidsda escola, e tiveram 

que ser retirados da pesquisa. O fato de o projeto da escola ser particular, apesar de 

estar situado do ambiente escolar, também limitou o número de alunos participantes. 

Em virtude de existir poucos trabalhos na mesma linha de pesquisa, houve 

dificuldades em realizar comparações resultados. Por ser um projeto único no estado 

do ES, e também por ser um dos poucos lugares do Brasil que tem um projeto 

semelhante, ainda havia pouca visibilidade para um estudo desta magnitude. Existem 

vários estudos que utilizaram os mesmos critérios de avaliação e vários quesitos 

iguais. Porém a grande maioria se passa no contexto único das aulas de educação 

física (FARIAS et al., 2006; COLEDAM et., 2012; DUMITH et AL.; 2008; MONTORO 

et. al. 2016)o que dificultou um pouco para os pesquisadores encontrarem estudos de 

embasamento. Também haviam outros  que se passavam no contexto escolar porém, 

mesmo não ocorressem no momento de avaliação das aulas de educação física 

(GUEDES et al., 1996; MELLO et al., 2015), ainda assim ficavam um pouco distantes 

em relação ao projeto criado pelo escola, a forma como foi analisado e a forma de 

avaliação dos dados desta pesquisa. 

 



28 

 

9- CONCLUSÃO 

 

Foi comprovado que houve melhora significativa dos resultados dos testes de 

flexibilidade, abdominal, quadrado, 20 metros e resistência geral de (9 minutos), após 

o período de treinamento de 12 semanas. Atestando assim, que o tipo de treinamento 

aplicado no projeto Fit Kids, é eficiente na melhoria da aptidão física relacionada a 

saúde e ao desempenho motor. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Será realizado um estudo intitulado "Estudo do projeto Fit Kids: uma proposta de 
exercícios de aptidão física no ambiente escolar" que será desenvolvido no Laboratório 
de Fisiologia do Exercício (LAFEX/CEFD/UFES) localizado no campus de Goiabeiras da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob a responsabilidade da professora 
Luciana Carletti. 
 
JUSTIFICATIVA 

A prática da atividade física desde a infância é fundamental para o desenvolvimento e 
a saúde. Os processos das modificações da infância até a adolescência, ou seja, da fase pré-
púbere para a pós-púbere, é marcado por várias mudanças que afetam componentes da 
atividade física e do desempenho. As recomendações de atividade física para criança e 
adolescente devem objetivar a aptidão física, a saúde e o bem estar, e serem usadas como 
forma de orientá-los a manter um estilo de vida saudável, aumentar a auto estima e prevenir 
riscos e lesões. 

Podemos perceber que com o avanço da tecnologia, da extensa carga horária de 
estudo, juntamente da densa carga de atividades extracurriculares (como aulas de diversos 
idiomas, música, tarefas escolares, etc.), essa população tem tido cada vez menos 
oportunidadesde estimular o desenvolvimento da aptidão física, por não dispor de tempo de 
lazer suficiente. Nesse contexto pesquisas têm demonstrado que as oportunidades para a 
prática de atividade física no contexto escolar encontram-se em declínio (KREMER et al., 
2012), o que evidencia que essa população não é ativa o suficiente, impossibilitando obter 
todos os benefícios que essa prática pode proporcionar à saúde (KREMER et al., 2012; PATE 
et al., 2006). 

Tendo em vista que estudos mostram uma elevada associação entre os componentes 
da aptidão física com os fatores de risco à saúde na infância e na adolescência, a relevância 
dessa pesquisa está em identificar, por meio de um estudo longitudinal, se essas práticas 
oferecidas pelo projeto Fit Kids serão eficazes na melhoria da aptidão física referenciada à 
saúde e desempenho motor dos escolares participantes. 

 
 
OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Nesta pesquisa nosso objetivo geral é fazer um estudo longitudinal sobre quais 
os efeitos na aptidão física referenciada a saúde, ao desempenho motor e na vida dos 
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escolares, de 10 a 17 anos, que a participam do projeto Fit Kids,localizada em uma escola 
particular do município de Vitória – Espírito Santo. 
 
PROCEDIMENTOS 

 Ao aceitar o convite e assinar ou rubricar todas as páginas deste TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) os participantes serão submetidos a 
uma bateria de testes, que serão divididos em dois dias de aplicação:  

1) Primeiro dia de avaliação: índice de massa corporal (IMC), obtido a partir das 
medidas de massa corporal e estatura; Estatura, Massa corporal; Flexibilidade; Agilidade e 
Velocidade. 

2) Segundo dia de avaliação: Resistência abdominal; Força explosiva de membros 
superiores e inferiores e resistência geral. 
 
DURAÇÃO E LOCAL DA PESQUISA 
 Os dados serão coletados na Academia Fit Kids, localizado no Centro Educacional 
Primeiro Mundo, localizado em Vitória ES, com duração máxima de 15 minutos cada dia de 
teste e serão coletados dados de indivíduos que realizam as atividades do projeto da 
Academia Fit Kids, que aceitarem participar dos protocolos de pesquisa propostos. 
 
RISCOS E DESCONFORTOS 
 A pesquisa no geral apresenta riscos mínimos á saúde, os testes são próprios para 
crianças e adolescentes de idade faixa etária de onze a dezessete anos de idade. Os referidos 
testes não apresentam nenhum dano potencial à saúde propriamente dita, apenas cansaço 
físico normal ao se exercitar e possíveis dores musculares agudas ou tardias, decorrentes 
dos movimentos. 
O teste de resistência geral (9 minutos), como o nome já diz, é um teste de resistência 
aeróbica, física e também muscular, o que pode causar um cansaço físico maior do que os 
outros, podendo ocorrer fadiga muscular, fadiga ao respirar e dor muscular após ou durante 
o exercício. Porém tudo dosado de acordo com as limitações de cada participante. 
 
BENEFÍCIOS 
 Os benefícios em relação à sua participação no projeto é a oportunidade de fazer uma 
série de testes que irão não só avaliar e te dar informações sobre sua aptidão física e saúde 
atual, mas também te ajudar a melhorar esses níveis te influenciando a praticar atividade 
física. Também estará contribuindo com estudos para a geração do conhecimento, por parte 
dos profissionais da área da saúde e também para as políticas públicas, para que se possam 
intervir de forma mais efetiva e eficaz na saúde e nos programas direcionados a crianças e 
adolescentes. 
 
ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA 
 Os testes serão sempre ministrados e acompanhados por um ou mais professores, 
prestando assistência total e exclusiva na hora de suas realizações. Os resultados serão 
datados e analisados após um período de doze semanas pelo pesquisador. O professores 
estarão a disposição para qualquer assistência que o participante precise antes ou depois da 
realização dos testes. 
 
GARANTIA DE RECUSA EM PARTICIPAR DA PESQUISA E/OU RETIRADA DE 
CONSENTIMENTO 
 Esclarecemos que você não é obrigado a participar da pesquisa, podendo deixar de 
participar dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja penalidades ou 
prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, você não mais 
será contatado pelos pesquisadores. 
 
GARANTIA DE MANUTEÇÃO DO SIGILO E PRIVACIDADE 
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 Os pesquisadores se comprometem a resguardar sua identidade durante todas as 
fases da pesquisa, inclusive após publicação. Assim que você for incluído no estudo receberá 
um número de código. A associação deste código ao seu nome fica restrito a um número 
mínimo necessário de pesquisadores. Uma vez constituído o banco de dados seu nome é 
excluído e todas as análises são feitas apenas com conhecimento de código não havendo 
assim possibilidade de que alguém venha a levantar sua identidade ao examinar os dados da 
pesquisa. 
 
 
RESSARCIMENTO FINANCEIRO 
 A sua participação no projeto é voluntária, ou seja, você não irá receber nenhuma 
compensação financeira e não financeira (notas, abono de faltas, etc) em função de você ser 
incluído nesta pesquisa. Também o seu comparecimento no local dos testes e nos dias 
agendados será de sua responsabilidade. Não haverá custos para realização dos mesmos. 
 
GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 
 Trata-se de uma pesquisa com previsão de realização de testes para avaliação uma 
avaliação dos alunos em dois níveis distintos porém complementares: crescimento e 
desenvolvimento somatomotor, na eventualidade de ocorrer algum dano decorrente da 
pesquisa é garantida indenização conforme resolução IV.4.c da Res. CNS 466/12. 
 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
 Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, você poderá 
contatar o pesquisador responsável pelo projeto (LUCIANA CARLETTI) no telefone, (27) 4009 
26,8 ou no endereço Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras -| Vitória - ES - CEP 29075-910 - 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

 Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa, você também poderá contatar o 
Comitê de Ética em Pesquisa Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo 
(CEP/UFES - Goiabeiras) através do telefone (27) 3145-9820, e-mail: 
cep.goiabeiras@gmail.com ou pelo correio ou pessoalmente no endereço: Comitê de Ética 
em Pesquisa Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/UFES - Goiabeiras), 
Av. Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, sala 7 do prédio administrativo do CCHN, 
Vitória/ES, CEP 29.075-910, Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES - Goiabeiras tem a função de 
analisar projetos de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro de padrões éticos 
nacionais e internacionais. 
 Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, 
entendendo todos os termos acima expostos e que, voluntariamente, aceito participar deste 
estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, de igual teor, assinada pelo (a) pesquisador(a) principal ou seu representante, e 
rubricada em todas as páginas. 
 
Vitória,____ de _________________de 201___ 
 
Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa "Estudo do projeto Fit Kids: uma 
proposta de exercícios de aptidão física no ambiente escolar", eu, LUCIANA CARLETTI, 
declaro ter cumprido as exigências do(s) item(s) IV.3 e IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 
466/12, a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos. 
 

 

_________________________________________Pesquisador 

_________________________________________Participante 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
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TERMO DE ASSENTIMENTO(no caso do menor) 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “ESTUDO DO PROJETO 
FIT KIDS: UMA PROPOSTA DE EXERCÍCIOS DE APTIDÃO FÍSICA NO AMBIENTE ESCOLAR”. Neste 
estudo pretendemos identificar, por meio de um estudo longitudinal, se essas práticas específicas 
oferecidas pelo projeto Fit Kids são eficazes na melhoria da aptidão física relacionada à saúde, de 
escolares 
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é o de que os estudos mostram uma elevada associação 
entre os componentes da aptidão física com os fatores de risco à saúde na infância e na adolescência, 
a relevância dessa pesquisa está em identificar, por meio de um estudo longitudinal, se as práticas 
oferecidas pelo projeto Fit Kids serão eficazes na melhoria da aptidão física referenciada à saúde e 
desempenho motor dos escolares participantes.Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) 
procedimento(s): os participantes serão submetidos a uma bateria de testes, que serão divididos em 
dois dias de aplicação:  
1) Primeiro dia de avaliação: índice de massa corporal (IMC), obtido a partir das medidas de massa 
corporal e estatura; Estatura, Massa corporal; Flexibilidade; Agilidade e Velocidade. 
2) Segundo dia de avaliação: Resistência abdominal; Força explosiva de membros superiores e 
inferiores e resistência geral. 
Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 
esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O 
responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 
momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 
ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 
mínimo, pois os referidos testes não apresentam nenhum dano potencial à saúde propriamente dita, 
apenas cansaço físico normal ao se exercitar e possíveis dores musculares agudas ou tardias, 
decorrentes dos movimentos., isto é, o mesmo risco existente em atividades físicas rotineiras. Apesar 
disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos 
eventualmente produzidos pela pesquisa. 
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 
participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos 
utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e 
após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 
sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
 
 
Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento de 
Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos do presente 
estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 
solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o 
desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 
esclarecer as minhas dúvidas. 
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Vitória, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 
 
_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
 

Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa, você também poderá contatar o Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, UFES/Campus Goiabeiras Prédio Administrativo do Centro 
de Ciências Humanas e Naturais Campus Universitário de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, s/n, Vitória 
- ES, através do telefone (27) 3145-9820, e-mail: cep.goiabeiras@gmail.com ou pelo correio ou 
pessoalmente no endereço: Comitê de Ética em Pesquisa Goiabeiras da Universidade Federal do 
Espírito Santo (CEP/UFES - Goiabeiras), Av. Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, sala 7 do 
prédio administrativo do CCHN, Vitória/ES, CEP 29060-970, Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES - 
Goiabeiras tem a função de analisar projetos de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro 
de padrões éticos nacionais e internacionais 
 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: LUCIANA CARLETTI 
ENDEREÇO: LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO/CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - UFES 
AVENIDA FERNANDO FERRARI, Nº 514 - GOIABEIRAS - VITÓRIA - ES 
FONE: (27)4009 2638 / E-MAIL: LUCIANA.CARLETTI@UFES.BR



 

 

ANEXO 1 - NORMA PARA AVALIAÇÃO DO ApFDM FEMININO 
 

 



 

 

ANEXO 2 - NORMA PARA AVALIAÇÃO DO ApFDM MASCULINO 
 

 



 

 

ANEXO 3 - AVALIAÇÃODOS ÍNDICES DE RESISTÊNCIA G9 MIN E DE 
FORÇA-RESISTÊNCIA ABDOMINALCRITÉRIOS ZSAPF 

 

ÍNDICES DE RESISTÊNCIA G9 MIN 

 

 

DE FORÇA-RESISTÊNCIA ABDOMINAL  

 



 

 

 

 

ANEXO 4 - AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE E ÍNDICES DE MASSA 
CORPORAL CRITÉRIOS ZSApF 

Índice de flexibilidade 

 

 

 

ÍNDICES DE MASSA CORPORAL CRITÉRIOS ZSAPF 
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