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RESUMO

Introdução: A inatividade física no Brasil atinge patamares alarmantes. Segundo o IBGE

(2017), mais da metade da população acima de 15 anos (66,3%) não pratica nenhuma

atividade física. De maneira concomitante, é possível observar o aumento da incidência

de doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo.  Dados do Ministério  da  Saúde e

IBGE (2014) apontam que 40% da população tem, pelo menos, uma doença crônica não

transmissível  (DCNT).  Poucas são as escolas em que a Educação Física  Escolar  no

Ensino  Médio  objetiva  a  promoção  da  saúde  (GUEDES,  1999).  Isso  caracteriza  um

paradoxo, já que de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o aluno do

Ensino Médio tem o direito ao acesso a conhecimentos básicos de anatomia, fisiologia e

biomecânica.  A prática  regular  de  treinamento  de  força  pode  gerar  adaptações  nos

diversos sistemas corporais – com impacto positivo na saúde tanto de indivíduos adultos

como também em adolescentes. Recentemente tem ganhado notoriedade os benefícios

do  exercício  físico  na  função  cognitiva,  reforçando  a  importância  da  prática  regular

naqueles  em  idade  escolar.  Objetivos: Esse  estudo  tem  como  objetivo  analisar  a

relevância do treinamento de força para os adolescentes do ensino médio da rede pública

de Niterói e suas implicações no seu desenvolvimento biopsicossocial. Além disso, relatar

o grau de conhecimento e experiência dos seus respectivos professores de educação

física sobre este tipo de exercício.  Metodologia: Foram aplicados um questionário aos

alunos das escolas da rede pública de Niterói e um para seus respectivos professores de

Educação Física. O questionário dos alunos foi composto por 18 perguntas (fechadas) e o

questionário  do  professor  foi  composto  por  11  perguntas  (fechadas).  Resultados  e

discussão: 21,4% praticam atualmente treinamento de força fora da escola, sendo que

66,7% destes alunos possuem mais de 6 meses de experiência,  com uma frequência

semanal de 3 a 5 vezes por semana e 83,3% com uma sessão de treinamento acima de

uma  hora.  13,6%  dos  alunos  não  gostariam  que  a  Educação  Física  oferecesse  o

treinamento  de  força  como  conteúdo.  63%  dos  alunos  estariam  motivados  ou  muito

motivados com o conteúdo. O docente não apresentou experiência com prescrição de

treinamento  de  força,  além  de  não  acreditar  na  sua  relevância  no  âmbito  escolar.

Conclusão: Esse cenário preliminar das escolas da rede pública de Niterói, mostra que o

treinamento de força não tem sido um assunto abordado durante as aulas de Educação

Física, apesar de uma possível abertura por parte dos alunos.

Palavras-chave: Educação Física escolar; treinamento de força; componente curricular.



ABSTRACT

Introduction: Physical  inactivity  in  Brazil  reaches  alarming  levels.  According  to  IBGE

(2017), more than half of the population over 15 years old (66.3%) do not practice any

physical activity. Concomitantly, it is possible to observe the increase in the incidence of

chronic diseases related to the sedentary lifestyle. Data from the Ministry of Health and

IBGE  (2014)  indicate  that  40%  of  the  population  has  at  least  one  chronic

noncommunicable  disease  (CNCD).  There  are  few  schools  in  which  School  Physical

Education  in  High  School  aims  at  the  promotion  of  health  (GUEDES,  1999).  This

characterizes a paradox, since according to the National Curricular Parameters (NCP), the

student of the High School has the right to access basic knowledge of anatomy, physiology

and biomechanics. Regular practice of strength training can lead to adaptations in various

body systems - with a positive impact on the health of both adult and adolescent subjects.

Recently  the  benefits  of  physical  exercise  in  cognitive  function  have gained notoriety,

reinforcing the importance of regular practice in those of school age.  Objectives: This

study aims to analyze the relevance of strength training for high school adolescents in the

Niterói  public  school  and  its  implications  for  their  biopsychosocial  development.  Also,

report  the  degree of  knowledge and experience of  their  respective  physical  education

teachers about this type of exercise.  Methodology: A questionnaire was applied to the

students of the public schools of Niterói and one to their respective teachers of Physical

Education. The students' questionnaire was composed of 18 (closed) questions and the

teacher's questionnaire was composed of 11 (closed) questions. Results and discussion:

21.4% currently practice strength training outside the school, with 66.7% of these students

having more than 6 months of experience, with a weekly frequency of 3 to 5 times a week

and 83.3% with a training session over an hour. 13.6% of students would not like Physical

Education to offer strength training as content. 63% of the students would be motivated or

very motivated with the content. The teacher did not present experience with prescription

of  strength  training,  besides  not  believing  in  its  relevance  in  the  school  environment.

Conclusion: This preliminary scenario of the public schools of Niterói, shows that strength

training has not been a subject addressed during Physical Education classes, despite a

possible openness on the part of the students.

Keywords: School Physical Education; strength training; curricular component.
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1. INTRODUÇÃO

A inatividade  física  no  Brasil  atinge  patamares  alarmantes.  Segundo  o  IBGE

(2017), mais da metade da população acima de 15 anos (66,3%) não pratica nenhuma

atividade física. De maneira concomitante, é possível observar o aumento da incidência

de doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo.  Dados do Ministério  da  Saúde e

IBGE (2014) apontam que 40% da população tem, pelo menos, uma doença crônica não

transmissível (DCNT). Estudos sugerem que indivíduos ativos comparados com inativos

possuem cerca de 30 a 50% menos chances de desenvolver doenças cardiovasculares e

diabetes mellitus, além do nível de aptidão física poder estar relacionado com a redução

de diversas doenças (WHO, 2002; BASSUK; MANSON, 2005). 

Poucas  são  as  escolas  em  que  a  Educação  Física  Escolar  no  Ensino  Médio

objetiva a promoção da saúde (GUEDES, 1999). Isso se caracteriza um paradoxo, já que

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999 (PCN), o aluno do Ensino

Médio  tem  o  direito  ao  acesso  a  conhecimentos  básicos  de  anatomia,  fisiologia  e

biomecânica.  Essas  informações  têm  como  objetivo  auxiliar  o  educando  no

gerenciamento  e  estabelecimento  de  critérios  para  a  escolha  de  qual  atividade  física

poderá  realizar  em  seus  momentos  de  lazer  (BRASIL,  1999).  A apropriação  desse

conhecimento faz com que o adolescente possa ter uma consciência dos benefícios que

as adaptações crônicas ao exercício podem trazer ao seu organismo. 

É latente o declínio no nível de atividade física nos indivíduos com o avançar da

idade e ano escolar. Por conta do aumento da carga de conteúdos na escola, cursos

extracurriculares  e  entrada  no  mercado  de  trabalho,  os  alunos  do  Ensino  Médio

geralmente tem pouca participação em programas de exercícios (SILVA; MALINA, 2000).

Além de outras questões como o não acesso às áreas de lazer públicas e gratuitas (o que

se torna uma questão de políticas públicas) – algo muito comum nas zonas urbanas –, a

falta de segurança pública que faz com que os jovens fiquem cada fez mais dentro de

casa  ocupando  seu  tempo  com  atividades  sedentárias,  como  a  utilização  de  jogos

eletrônicos,  assistindo  televisão,  dentre  outras  atividades  que  envolvam  o  uso  de

tecnologia (LAZZOLI et al., 1998). A construção do estilo de vida nessa fase da vida é

extremamente  importante,  já  que evidências  presentes  na literatura  sugerem que  um

estilo de vida mais saudável durante a infância e adolescência possui uma tendência de

se  consolidar  na  vida  adulta  (KIMM;  KWITEROVICH,  1995).  Por  outro  lado,  os
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comportamentos compulsivos relacionados ao corpo e sua percepção da própria imagem

corporal, podem levar ao desenvolvimento de patologias como: anorexia nervosa, bulimia

e vigorexia.

A prática regular de treinamento de força (TF) pode gerar adaptações nos diversos

sistemas corporais – com impacto positivo na saúde, tanto de indivíduos adultos como

também de adolescentes. Tem sido demonstrado que o TF em crianças e adolescentes

pode  gerar  melhora  no  desempenho  motor,  diminuição  em  incidência  de  lesões,

alterações positivas na composição corporal, além de estar associado à saúde psicológica

positiva e bem-estar (LLOYD et al, 2014). Recentemente tem ganhado notoriedade os

benefícios do exercício físico na função cognitiva. Alguns estudos sugerem que indivíduos

mais ativos possuem um processamento cognitivo mais rápido (ANTUNES et al., 2006). A

Educação Física escolar oferece a possibilidade de permitir que os jovens tenham acesso

às  mais  diversas  possibilidades  de  práticas  de  atividade  física.  Segundo  Bungum  e

Vincent  (1997),  a  condição  socioeconômica  pode  interferir  na  diversidade  de

oportunidades  oferecidas  aos  jovens,  sendo  que  os  mais  ricos  possuem  maior

oportunidade  de  usufruir  de  ambientes  mais  estruturados  como  clubes  e  academias.

Desta  maneira,  a  Educação  Física  Escolar  pode  oportunizar  aos  jovens  de  menor

condição socioeconômica o conhecimento de práticas corporais que futuramente poderão

ocupar seus momentos de lazer e prática de atividade física.

No entanto,  ao  discutir  o  TF dentro  da  escola,  também é importante  levar  em

consideração  a  qualificação  profissional  do  professor  que  atua  nesse  segmento  da

educação.  A  Educação  Física  é  dividida  em  duas  habilitações,  Licenciatura  e

Bacharelado.  Sendo a primeira voltada mais especificamente para atuação no âmbito

escolar  e  a  segunda  para  as  demais  áreas  do  mercado  de  trabalho.  Levando  em

consideração  essa  divisão  por  conta  da  área  de  atuação,  a  formação  do  licenciado

poderia limitá-lo a desenvolver este conteúdo durante as aulas.

1.1. JUSTIFICATIVA

Poucas  são  as  escolas  em  que  a  Educação  Física  Escolar  no  Ensino  Médio

objetiva a promoção da saúde (GUEDES, 1999). Somando-se a isso é latente o declínio

no nível de atividade física nos indivíduos com o avançar da idade e ano escolar, com

consequente  redução  no  grau  de  aptidão  física  (TAMMELIN  e  col.,  2003) .  Como  o
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desenvolvimento  e  a  manutenção  da  força  muscular  têm  se  demostrado  de  grande

importância na manutenção da capacidade funcional e prevenção de doenças, investigar

como  as  aulas  de  Educação  Física  escolar  abordam  esse  conteúdo  é  de  suma

importância.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar a relevância do TF para adolescentes e relatar o grau de conhecimento e

experiência  dos  professores  da  rede  pública  sobre  este  tipo  de  exercícios  e  suas

implicações no desenvolvimento biopsicossocial dos alunos do Ensino Médio.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Demonstrar a relevância do TF como conteúdo da Educação Física escolar e como

estratégia de promoção da saúde dos alunos;

 Analisar o nível de conhecimento e interesse dos alunos pelo conteúdo TF; 

 Investigar se nas escolas é oferecida algum tipo de atividade que se preocupe com

o desenvolvimento de força muscular dos alunos; 

 Elaborar uma proposta de como se trabalhar essa temática na escola.

1.3. HIPÓTESE

A presente investigação formulou as seguintes hipóteses:

 O TF não faz parte do currículo da Educação Física escolar no ensino médio;

 Um  número  reduzido  de  professores  apresenta  uma  qualificação  profissional

mínima necessária  para trabalhar  esse conteúdo nas aulas  de educação física

escolar;

 Os alunos do ensino médio têm uma percepção limitada dos benefícios do TF para

a qualidade de vida.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. TREINAMENTO DE FORÇA

O Treinamento de Força (TF) é compreendido como a utilização de uma resistência

a fim de aumentar a capacidade do sistema neuromuscular de gerar e/ou resistir à força.

A  resistência  utilizada  no  TF  pode  ser  fornecida  através  do  uso  de  máquinas  de

musculação, pesos livres, a própria massa corporal, entre outros (ACSM, 2009).

Os  métodos  de  TF  são  criados  a  partir  de  manipulações  das  variáveis  do

treinamento.  Podemos  destacar  dentre  essas  variáveis  a  intensidade,  número  de

repetições, número de séries, ordem e escolha dos exercícios, intervalos de recuperação

entre as séries, amplitude de movimento, velocidade de execução, frequência semanal,

etc. Os diferentes métodos podem resultar em repostas agudas e crônicas distintas entre

si (DE SALLES et al., 2009;  PEUCKERT; FELDMANN, 2017; DE SALLES et al., 2008;

LEITE, 1996; DE SALLES; SIMÃO, 2014). Ao prescrever um programa de TF para um

indivíduo  é  necessário  levar  em  consideração  as  suas  restrições  e  condicionamento

físico,  para  que  os  objetivos  sejam alcançados  de forma eficiente  e  segura  (FLECK;

KRAEMER, 2017). 

Existem na literatura  diversas evidências  sobre  o  TF e seus benefícios  para  a

saúde e, por conseguinte, para a qualidade de vida do praticante. O aumento da secção

transversa do músculo e a melhora na capacidade dos diversos componentes da força

(máxima, potência e resistência), coordenação motora, agilidade e equilíbrio, são fatores

fundamentais para aumento do desempenho esportivo e também da saúde. Além disso, o

aumento da força e da massa muscular também estão relacionados a outros benefícios

associados  a  diversos  parâmetros  fisiológicos  como:  melhora  no  sistema  endócrino

gerando  um  cenário  ideal  para  o  anabolismo  (UCHIDA  et  al.,  2004);  benefícios

relacionados  ao  sistema  cardiovascular  e  da  pressão  arterial  (MIRANDA et  al,  2014;

MUTTI et al., 2010; BRUM et al., 2004); aumento da taxa metabólica basal, fundamental

para a manutenção de uma composição corporal em níveis adequados (GUILHERME;

SOUZA JÚNIOR,  2006;  SANTOS;  NASCIMENTO; LIBERALI,  2008);  melhora do perfil

lipídico (BUNOUT; BARRERA; DE LA MAZA, et al.,  2003; PAULA; CUNHA; TUFAMIN,

2014); aumento da densidade mineral óssea (CASADORE; BRENTANO; KRUEL, 2005),

entre outros.
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Tendo  em  vista  tantos  benefícios  associados  ao  TF,  o  Colégio  Americano  de

Medicina Esportiva (ACSM, em inglês) recomenda a prática de exercícios de força como

integrante de um programa de atividade física (ACSM, 1998, 2002). A partir da terceira

década  de  vida  a  quantidade  de  massa  muscular  começa  a  declinar  (LEITE,  1996).

Perdas significativas de tecido muscular podem comprometer a capacidade funcional do

indivíduo além de aumentar o risco de quedas e fraturas (FHON et al, 2012).

2.2.  TREINAMENTO  DE  FORÇA  COMO  CONTEÚDO  DA  EDUCAÇÃO  FÍSICA
ESCOLAR

Denota-se que a Educação Física é privilegiada por contemplar um vasto conteúdo

a  ser  desenvolvido,  pelo  fato  da  cultura  corporal  de  movimento  dispor  de  inúmeras

possibilidades a serem trabalhadas. Mesmo diante deste cenário é possível observar uma

aula de EF esportivizada (BETTI, 1999), em que a prática tem fim nela mesma. 

Um estudo realizado por Devide (1999), demonstra que os alunos veem a EF como

uma disciplina sem relevância para ser mantida na escola e que seus conteúdos são

repetitivos. Gerando um desprestígio não somente mediante aos alunos como, também,

em relação aos outros professores.

Possivelmente uma alternativa para reverter  este quadro seria  a proposição de

conteúdos que dialogassem com a realidade vivida por estes alunos e que possuíssem

aplicabilidade  no  seu  cotidiano.  Em uma unidade  didática  que  tivesse  como tema,  a

Aptidão Física e Saúde, o TF poderia ser um dos conteúdos a ser desenvolvido.

O  desenvolvimento  desta  prática  corporal  se  legitima  como  conteúdo  ao

contemplar,  se bem trabalhada,  as competências e habilidades que estão a cargo da

Educação Física, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999). O PCN (1999)

prevê  que a  EF desenvolva  noções  de  treinamento  como o  conceito  de  intensidade,

volume e frequência, a fim de que seja um recurso que o aluno tenha para melhorar sua

aptidão física. Ao adotar um estilo de vida mais ativo, o aluno pode ser capaz de refletir

sobre a cultura corporal sob bases científicas e tomar consciência da atividade física para

a saúde (BRASIL, 1999). 

O  cumprimento  desses  objetivos  se  dará  quando,  nos  momentos  das  aulas  o

docente não somente evidenciar somente o aspecto metodológico, mas subsidiar seus

educandos  com  conhecimentos  da  Fisiologia,  Anatomia,  Biomecânica,  princípios  do

exercício físico e etc. para, a partir de uma base sólida de conhecimento, possuírem uma
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postura independente na seleção de atividades físicas em seu tempo de lazer, mesmo

que de forma superficial.

2.3.  TREINAMENTO  DE  FORÇA  E  APTIDÃO  FÍSICA  RELACIONADA  ÀS
HABILIDADES MOTORAS

O estágio de crescimento e maturação do indivíduo pode interferir na evolução do

desempenho  esportivo  (BÖHME,  1999).  Desta  forma,  este  fator  deve  ser  levado  em

consideração na prática esportiva.

A adoção de um programa de TF pode gerar  efeitos positivos no desempenho

esportivo  em  indivíduos  pré-púberes  e  púberes  (MARQUES;  GANZÁLEZ-BADILLO,

2005). Compreendendo que os componentes da aptidão física relacionada às habilidades

motoras  são:  velocidade,  agilidade,  potência,  equilíbrio  e  coordenação  motora

(SHEPHARD; BALADY, 1999; GUEDES, 1996; GAERTNER; FIVOR; EDOUARD, 1991), é

possível inferir que o aumento de força otimizará tais capacidades. Para além do lado

desportivo,  também,  se  investiga  a  relação  positiva  de  alguns  componentes  das

habilidades motoras com a função cognitiva e o desempenho acadêmico, aspectos bem

interessantes de serem levados em consideração tendo em vista que estamos tratando de

escolares (FERNANDES e col., 2016).

Um estudo feito por MARQUES e BADILLO (2005) analisou o efeito do TF no salto

vertical de jogadores de basquetebol de 10-13 anos. Os voluntários foram divididos em

dois grupos: experimental (GE) e controle (GC). O estudo teve duração de oito semanas.

O GC realizou somente os treinos habituais de basquetebol que ocorriam 3 vezes por

semana, enquanto o GE realizava uma sessão de exercícios com pesos duas vezes por

semana, antes dos treinos de basquetebol. Eram realizados 3 a 4 séries por exercício,

com 6 a 8 repetições e 2 minutos de intervalo entre as séries. Os testes selecionados

para avaliar a potência muscular foram o salto vertical sem contra movimento (SV) e o

salto vertical com contra movimento (SCM). Os resultados demonstraram que houve uma

melhora significativa em ambos os testes para o grupo GE, sugerindo que o TF nesta

população foi capaz de aumentar a potência muscular.

Num outro estudo feito por PIRES e colaboradores (2017), foram analisados os

efeitos de 14 semanas de TF com periodização linear (PL) e ondulatória diária (POn) nas

variáveis  cinemáticas,  em jovens atletas de natação competitiva.  Os atletas avaliados
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tinham  15,18  ±  2,31  anos.  Sendo  as  variáveis  cinemáticas  avaliadas:  frequência  de

braçada (FB), velocidade média (VM), comprimento de braçada (CB) e índice de braçada

(IB). Os resultados colhidos demonstraram que a Pon  foi mais eficiente nas variáveis VM,

IB  e  CB em distâncias  mais  curtas,  até  50m.  A PL gerou efeitos  mais  positivos  nas

variáveis VM e CB em distâncias mais longas, acima de 50m. Esses dados sugerem que

o TF em adolescentes pode aumentar  tanto a potência, quanto a velocidade.

De Moura e colaboradores (2018) realizaram um estudo com atletas de futsal do

sexo masculino com idade de 15 a 17 anos,  utilizando um programa de treinamento

funcional,  em que incluíam exercícios de força. O objetivo era avaliar  o aumento das

capacidades  físicas  de  resistência  abdominal,  flexibilidade,  velocidade,  agilidade  e

potência de membros inferiores. A intervenção durou 12 semanas com testes realizados

pré e pós-intervenção. O treinamento funcional com duração de 50 minutos era realizado

duas vezes por semana em dias alternados ao treino de futsal, que ocorriam três vezes

na semana. Os resultados apontaram uma melhora significativa em todos os aspectos

avaliados, sugerindo que este tipo de treinamento pode ser interessante para o aumento

do desempenho esportivo em adolescentes.

Dessa forma, a literatura científica possui dados que sustentam a adoção deste tipo

de  programa  de  exercício  como  estratégia  de  aumento  de  força  e  melhora  dos

componentes da aptidão física relacionada às habilidades motoras.

2.4. TREINAMENTO DE FORÇA E APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE

É cada vez mais evidenciado na literatura científica os benefícios do TF para a

saúde  em  todas  as  faixas  etárias  (MIRANDA  et  al,  2014;  FARIA  et  al.,  2003;

GUTTIERRES; MARINS, 2008). Os componentes da aptidão física relacionada à saúde

são:  composição  corporal,  força  e  resistência  muscular  localizada,  flexibilidade  e

capacidade aeróbia máxima (SHEPHARD; BALADY, 1999; GUEDES, 1996; GAERTNER;

FIVOR; EDOUARD, 1991). 

Alterações na composição corporal como o aumento acentuado da quantidade de

gordura,  como a  obesidade,  se  traduz numa série  de  complicações para  a saúde.  A

obesidade se caracteriza por um aumento exacerbado da gordura corporal, podendo ser

ocasionada  por  fatores  genéticos,  fisiológicos,  comportamentais,  ambientais  e

psicológicos (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). Evidências associam a obesidade a um
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maior risco para doenças cardiovasculares, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, hipertensão

arterial sistêmica, aterosclerose, diabetes mellitus não-insulinodependente, diminuição de

hormônios do crescimento, desordens respiratórias, problemas ortopédicos, alguns tipos

de câncer e transtornos psicológicos e sociais (SOTHERN et al., 2000; WHO, 2003).

Evidências  da literatura  científica  sugerem que programas de controle  do  peso

corporal  devam conter  adequação  da  ingestão  alimentar  e  adoção  de  programas  de

exercícios  (BEAVERS  e  col.,  2017).  Protocolos  em  que  são  realizadas  dietas

hipocalóricas associadas a exercícios de resistência aeróbia são eficientes na perda de

peso. Porém, essa perda de peso ocorre às custas de uma degradação significativa do

tecido muscular (POEHLMAN et al, 2002), o que poderá acarretar uma diminuição da taxa

metabólica de repouso (TMR), tendo em vista que a fibra muscular é muito mais ativa

metabolicamente que o adipócito (VAN MIL et al., 2001). Já que a TMR corresponde a

cerca de 60 a 75% do gasto energético total, o TF é uma excelente estratégia para manter

ou  até  mesmo  aumentar  a  massa  muscular  durante  o  processo  de  emagrecimento,

evitando a diminuição da TMR e o risco de retornar ao peso inicial.

Um estudo realizado por Stella (2006) se propôs a investigar o efeito do exercício

de força sobre a adiposidade periférica e visceral, perfil lipídico, glicídico e hormonal em

adolescentes  obesos.  A  pesquisa  teve  duração  de  12  semanas,  sendo  que  os

treinamentos  ocorriam  3  vezes  por  semana.  Foram  selecionados  126  adolescentes

obesos de ambos os sexos, com idade de 15 a 19 anos. Eles foram divididos nos grupos:

treinamento de força, treinamento aeróbio, recreação e controle. No grupo treinamento de

força, 40 voluntários realizavam exercícios em aparelho de musculação, com intensidade

de  60  a  75%  de  1RM.  No  treinamento  aeróbio,  27  voluntários  realizavam  exercício

aeróbio contínuo numa esteira na intensidade de limiar ventilatório I. No grupo recreação,

33  voluntários  realizavam  atividades  lúdicas  numa  quadra  poliesportiva  e  no  grupo

controle,  26  voluntários  que  não  realizavam nenhuma atividade  física.  Os  resultados

demonstraram  que  o  TF  gerou  uma  melhora  na  composição  corporal  dos  meninos.

Havendo uma diminuição da massa corporal, reduzindo os níveis de gordura visceral e

subcutânea, além de preservar a massa muscular.

Um outro estudo conduzido por Sothern e colaboradores (2000) investigou o TF

associado à dieta para um programa de controle de peso em pré-adolescentes. A amostra

era composta por 19 pré-adolescentes obesos com idade entre 7 a 12 anos. A intervenção

teve duração de 10 semanas. Os voluntários foram divididos em dois grupos, treinamento

de força (TF) e grupo controle (CON). O programa de redução de peso do TF incluiu
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dieta, modificação comportamental e exercícios para força muscular. Enquanto o CON

realizou dieta,  modificação comportamental e caminhadas três vezes por semana. Em

ambos os grupos houve uma diminuição da massa corporal e do IMC, sendo que no TF a

massa  muscular  não  alterou  de  forma  significativa,  ou  seja,  foi  capaz  de  se  manter

mesmo num programa de redução de peso. Outro dado interessante da pesquisa foi a

aderência aos tipos de atividade. O TF teve 78,9% de aderência, enquanto o CON apenas

35%.

Um efeito  crônico  característico  do  TF  é  o  aumento  da  secção  transversa  do

músculo e, concomitantemente, o aumento da força. Acreditava-se que um indivíduo pré-

púbere  não  seria  capaz  de  aumentar  sua  capacidade  de  produzir  força  com  o

treinamento,  pelo  fato  de  possuir  uma  menor  produção  de  hormônios  anabólicos,

comparado a adolescentes e adultos. No entanto, as evidências da literatura apontam que

é possível ter um aumento de força em indivíduos pré-púberes sem aumento da secção

transversa muscular. Neste caso o aumento de força estaria possivelmente relacionado às

adaptações neurais  em resposta  ao treinamento,  ocorrendo um aumento  da ativação

neuromuscular e melhora da coordenação motora (FAIGENBAUM et al., 1993; RAMSAY,

et al., 1990).

Num relato de caso feito por Nunciato e colaboradores (2009), foi utilizado o TF

associado ao treinamento funcional  num adolescente com lesão medular.  Este estudo

teve  como  objetivo  avaliar  como  esta  intervenção  poderia  melhorar  a  independência

funcional  do  paciente.  A  avaliação  funcional  foi  realizada  por  meio  da  Medida  de

Independência Funcional (MIF), uma Escala Padronizada das Atividades de Vida Diária. A

intervenção teve a duração de oito semanas e dividida em duas fases de 4 semanas. As

primeiras 4 semanas de adaptação/hipertrofia, sendo realizadas duas sessões de TF e

uma de treinamento funcional. As últimas 4 semanas de manutenção, sendo realizada

uma sessão de TF e duas de treinamento funcional. Foi adotada a periodização linear.

Houve aumento de força significativo em todos os exercícios do programa de treinamento.

Os  resultados  sugerem  que  o  TF  associado  a  exercícios  específicos  pode  ser

fundamental  para  a  melhora  da  independência  funcional  e  qualidade  de  vida  de  um

paciente com lesão medular.

A flexibilidade  pode  ser  entendida  como  a  capacidade  de  uma  articulação  se

movimentar  através  de  sua  amplitude  de  movimento,  sem  atingir  grande  estresse

musculotendíneo (ALTER, 1996). A capacidade funcional pode ser afetada pela perda da

flexibilidade. Por exemplo, a rigidez muscular alterada dos isquiotibiais pode ocasionar a
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redução de flexibilidade, gerando desvios posturais significativos e afetar a funcionalidade

da  articulação  do  quadril  e  coluna  lombar  (PALASTANGA;  FIELD;  SOAMES,  2000;

HAMILL; KNUTZEN, 1999). A perda de flexibilidade tem um impacto importante para a

saúde  e  qualidade  de  vida  de  adolescentes  e  adultos  (HAMILL;  KNUTZEN,  1999)

(VAREJÃO;  DANTAS;  MATSUDO,  2007).  O  estudo  conduzido  por  Pedrosa  e

colaboradores (2010) demonstrou que o TF pode trazer aumento no nível de flexibilidade

em adolescentes. Foi realizada uma intervenção de 12 semanas com 24 meninas com

idade de 15 a 17 anos. Elas foram divididas em dois grupos, controle (GC) e experimental

(GE). Ambos os grupos foram testados em flexibilidade e força de membros superiores e

inferiores. O GC fez as aulas de Educação Física três vezes por semana. Já o GE foi

submetido a um programa de exercícios neuromusculares, sem uso de aparelhos, três

vezes  por  semana,  com  tempo  de  duração  de  quarenta  minutos.  Os  resultados

demonstraram um aumento significativo nos níveis de flexibilidade e força nos membros

superiores e inferiores.  Em contrapartida,  o GC não obteve melhora em nenhum dos

índices analisados.

Evidências de aumento da capacidade aeróbia máxima como adaptação do TF em

crianças  e  adolescentes  são  inconsistentes  na  literatura  científica  (BLIMKIE,  1993;

TREUTH et  al.  1998).  Os  resultados  parecem depender  da  metodologia  aplicada  no

estudo.  Um  estudo  conduzido  por  Docherty  e  colaboradores  (1987)  realizou  uma

intervenção  num grupo  de  meninos  por  4  semanas,  em que  o  TF  era  realizado  em

equipamentos hidráulicos. No fim da intervenção, os meninos submetidos ao treinamento

obtiveram aumentos significativos do VO2 máx., tanto no valor absoluto como relativo. Já

o grupo controle não apresentou os mesmos resultados.

2.5. TREINAMENTO DE FORÇA E ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Além  da  influência  sobres  os  aspectos  abordados  anteriormente,  tem  sido

demonstrado que o treinamento de força pode propiciar efeitos positivos na dimensão

psicológica.

Um estudo conduzido por Padilla e colaboradores (2012) investigou associações

da força muscular com saúde mental, queixas de saúde e comportamentos de risco de

saúde em crianças e adolescentes espanhóis. A amostra era formada por 690 crianças e

adolescentes com idade de 6 a 17,9 anos. A potência muscular dos membros inferiores foi
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analisada a partir do teste de salto à distância e para os membros superiores, arremesso

de  basquetebol.  O  índice  de  aptidão  muscular  foi  calculado  por  meio  de  medidas

padronizadas de ambos os testes. A saúde mental, queixas de saúde e comportamentos

de risco à saúde foram autorrelatados usando os itens do questionário Health Behavior in

School-Old Children. Os resultados apontaram que crianças e adolescentes com baixa

aptidão muscular apresentaram maiores chances de ter  pouca satisfação com a vida,

menor desempenho acadêmico e comportamentos danosos à saúde. Esses resultados

sugerem que exista alguma relação entre o nível de força muscular e esses fatores. 

Um outro estudo conduzido por Velez e colaboradores (2010), analisou o efeito de

12 semanas de treinamento resistido na força, composição corporal e autoconceito em

adolescentes  hispânicos,  com  peso  normal  e  sobrepeso.  Sendo  testados  pré  e  pós

intervenção. A amostra contou com um total de 28 adolescentes, de ambos os gêneros,

com idade  de  14  a  18  anos.  Foram pareados  em percentual  de  gordura  corporal  e

aleatoriamente designados para um grupo de treinamento força (TF) ou controle (CON).

Durante a intervenção, o grupo de TF participou de um programa de treinamento de força

supervisionado 3 dias por semana, enquanto o grupo CON ficou limitado as atividades

físicas regulares das aulas de Educação Física e de Saúde. O autoconceito se define

como  a  opinião  que  uma  pessoa  tem  de  si  mesma  quanto  às  suas  características

particulares,  como aspectos  físicos,  cognitivos  e  etc,  não sendo a  mesma coisa  que

autoestima.  O  grupo  TF  apresentou  resultados  positivos  em  todas  as  variáveis

analisadas:  aumento  de  força  para  todos  os  exercícios,  redução  significativa  do

percentual de gordura e a melhora significativa do autoconceito. Já o CON teve um ligeiro

aumento  do  percentual  de  gordura  no  mesmo  período.  Evidências  apontam  que  o

sobrepeso  e  a  obesidade  estão  inversamente  relacionados  ao  autoconceito  em

adolescentes do sexo feminino (STRAUSS, 2000), enquanto a aptidão física e a atividade

física  podem estar  positivamente  associadas  ao  autoconceito  físico  (DUNTON  et  al.,

2006), sugerindo que o TF, além de contribuir para alteração da composição corporal,

possui impactos positivos quanto aos aspectos psicológicos. 

2.6. MITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Existe um receio quanto a prática ao TF durante a infância e adolescência em

função da possibilidade de ocorrência de lesões, durante a realização dos exercícios. A
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probabilidade de ocorrência dessas lesões agudas é extremamente reduzida (National

Strength and Conditioning Association, 2009; RIANS e col., 1987). Geralmente, casos de

lesões agudas no treinamento ocorrem pelo treinamento ser feito sem supervisão, ou sob

uma  supervisão  de  indivíduos  não  qualificados,  utilização  de  técnicas  ou  cargas

inadequadas.  (SADRES,  E.  ELIAKIM,  A.  CONSTANTINI,  N.  et  al.,  2001;  RIANS;

WLETMAN; CAHIL; et al., 1987; LILLERGARD; BROWN; WILSON; et al., 1997). Lesões

crônicas por excesso de uso podem ser evitadas com prescrição adequada do volume de

treinamento para esta população (ABERNETHY; BLEAKLEY, 2007; STEIN; J. MICHELI,

2010; OLSEN; FLEISIG; DUN; et al., 2006).

Além  do  baixo  risco  de  ocorrência  de  lesões  por  causa  do  TF,  a  literatura

demonstra que a incorporação deste como parte do programa de condicionamento de

jovens atletas reduziu a probabilidade de lesões na prática esportiva (CAHILL; GRIFFITH,

1978).  Além  de  ter  menos  lesões,  quando  ocorrem,  os  indivíduos  que  praticam  o

treinamento de força se recuperam com menos tempo, comparados com indivíduos que

não praticam (HEJNA; ROSENBERG; BUTURUSIS; et al., 1982).

Outra preocupação quanto a prática do TF em crianças e adolescentes é o impacto

que  ele  pode  gerar  no  crescimento  linear.  Evidências  científicas  demonstram  que  o

estresse imposto pelo TF não traz prejuízos para o esqueleto, nem para o crescimento

(FALK; ELIAKIM, 2003). Pelo contrário, existem efeitos positivos para o tecido ósseo em

que ocorre um aumento da densidade mineral óssea devido ao treinamento (ÁLVAREZ-

SAN; PALACIOS-GIL; LÓPEZ-SOBALE; et al.,2011).

3. MATERIAL E MÉTODOS

Este é um estudo descritivo, sendo realizada uma pesquisa de campo através da

aplicação de questionários, com uma abordagem qualitativa, sendo apoiada por dados

quantitativos. Foi aplicado um questionário aos alunos de uma escola da rede pública de

Niterói  e  outro  para  seu  respectivo  professor  de  Educação  Física,  sendo  a  amostra

definida por conveniência.

O  questionário  dos  alunos  foi  composto  por  18  perguntas  (fechadas).  O

questionário do professor foi  composto por 11 perguntas (fechadas). Aos responsáveis

dos  alunos  menores  de  idade,  aos  alunos  maiores  de  idade  e  aos  professores  foi

entregue  um termo de  consentimento  livre  e  esclarecido  (TCLE),  que  foi  assinado  e
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entregue pelos participantes aos pesquisadores. Para os alunos menores de idade foi

entregue  um  termo  de  livre  assentimento  livre  e  esclarecido  (TALE),  com  o  mesmo

procedimento utilizado pelos responsáveis e professores para TCLE

Os critérios de inclusão para os alunos são: estarem matriculados numa escola da

rede pública estadual  de Niterói  e estarem cursando o Ensino Médio.  Os critérios de

inclusão  para  os  professores  são:  estarem atuando  em uma  escola  da  rede  pública

estadual em Niterói, lecionarem para o Ensino Médio e serem professores de Educação

Física. Os critérios de inclusão para a escola são: serem do município de Niterói e serem

públicas.

4. RESULTADOS

Os  resultados  são  apresentados  em  formato  de  gráficos  descrevendo  em

percentuais  as  opções  marcadas  de  cada  pergunta  pelos  alunos  e  professor.  Para

preservação do nome da escola, a mesma foi designada como escola A.

Foram entregues 86 termos de consentimento/assentimento para os alunos do 1°,

2° e 3° anos do Ensino Médio e um para o docente destas turmas. Vinte e oito (28) alunos

que receberam os documentos devolveram devidamente assinado. Portanto, a amostra

inicial do estudo foi composta por 1 escola, 28 alunos e 1 professor. 

Dos alunos entrevistados somente 21,4% praticam musculação fora do ambiente

escolar e 78,6% não praticam (Figura 1).
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Figura 1: Pergunta 1 do Questionário dos alunos: Pratica musculação fora da escola 
atualmente?

A frequência  semanal  de  treinamento  assinalada  pelos  entrevistados  foi

entre 3 a 5 vezes na semana, onde 50% destes treinam 3 vezes por semana, 33,3%

treinam 5 vezes por semana e 16,7% treinam 4 vezes por semana (Figura 2).

Figura 2: Pergunta 2 do Questionário dos alunos: Caso afirmativo qual a frequência
semanal?
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No que concerne ao tempo médio da duração do treinamento destes alunos, 83,3%

afirmam treinar  mais de uma hora  por  sessão e 16,7% treinam menos de uma hora

(Figura 3).

Figura 3: Pergunta 3 do Questionário dos alunos: Em média quanto dura sua sessão 
de treinamento?

Quanto ao tempo de experiência de treinamento, 50% já praticam há mais

de um ano, 33,3% há menos de dois meses e 16,7% entre seis meses e um ano (Figura

4).



28

Figura 4: Pergunta 4 do Questionário dos alunos: Há quanto tempo pratica 
musculação?

Dentre os alunos que não praticam, atualmente, musculação fora da escola 68,2%

já praticaram e 31,8% nunca praticaram (Figura 5).

Figura 5: Pergunta 5 do Questionário dos alunos: Já praticou musculação 
fora da escola?

No  que  se  refere  ao  período  de  treinamento  dos  alunos  que  já  praticaram

musculação fora da escola, 40% treinaram de dois a seis meses; 33,3% por menos de
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dois meses; 20% entre seis meses e um ano e 6,7% treinaram por mais de um ano

(Figura 6).

Figura 6: Pergunta 6 do Questionário dos alunos

Dentre os motivos para interrupção da musculação, 62,5% foi por falta de tempo,

6,25% por lesão, 6,25% não gostou da atividade e 25% outros motivos (Figura 7).

Figura 7: Pergunta 7 do Questionário dos alunos: Por que interrompeu a 
prática de musculação?
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Os motivos que levaram estes indivíduos a praticarem musculação, sejam os que

praticam atualmente ou aqueles que interromperam a prática foram: 32% por saúde, 28%

estética, 24% melhora do desempenho esportivo, 8% lazer, 4% indicação de amigos e 4%

outro motivo (Figura 8).

Figura 8: Pergunta 8 do Questionário dos alunos: O que o levou a praticar 
musculação?

Os  objetivos  a  serem  almejados  pelos  alunos  com  a  musculação  foram:

condicionamento  físico  (29,2%);  hipertrofia  muscular  (25%);  saúde  (20,8%);

emagrecimento  (16,7%);  recuperação  de  lesão  muscular  ou  articular  (4,2%)  e  outros

objetivos (4,2%) (Figura 9).
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Figura 9: Pergunta 9 do Questionário dos alunos: Que objetivo deseja 
alcançar com a musculação?

Dentre as alterações promovidas pela prática regular de musculação percebidas

pelos alunos, 37% notaram um aumento da massa muscular, 29,6% relataram melhora do

condicionamento físico, 14,8% assinalaram a melhora do desempenho esportivo, 11,1%

perceberam o aumento da força e 7,4% notaram a diminuição da gordura corporal (Figura

10).
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Figura 10: Pergunta 10 do Questionário dos alunos: Quais alterações que percebeu 
em você com a musculação?

Quanto à utilização de esteróides anabolizantes, 100% dos alunos afirmou nunca

ter utilizado este tipo de recurso.

No que tange a utilização de algum suplemento nutricional ou medicamento para

aumento da massa muscular 92,9% afirmou não ter utilizado e 7,1% afirmou ter utilizado

(Figura 11).
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Figura 11: Pergunta 12 do Questionário dos alunos: Utiliza algum suplemento 
nutricional ou medicamento para aumentar a massa muscular?

Em relação ao grau de motivação dos alunos quanto ao TF, como conteúdo da

Educação Física escolar,  26% afirmam estar muito motivados, 37% motivados, 33,3%

pouco motivados e 3,7% não possuem nenhuma motivação (Figura 12).

Figura 12: Pergunta 13 do Questionário dos alunos: Qual seria seu grau de motivação 
para o conteúdo musculação na Educação Física Escolar?
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Em relação à percepção dos alunos em relação à existência de exercícios de força

nas aulas de educação física escolar, 46,4% afirmaram que as aulas oferecem exercícios

para o desenvolvimento de força muscular e 53,6% não tiveram essa avaliação (Figura

13).

Figura 13: Pergunta 14 do Questionário dos alunos: As aulas de Educação Física 
oferecem exercícios para o desenvolvimento da força muscular?

Quanto à frequência semanal com que esses exercícios são oferecidos, segundo

os alunos entrevistados, 75% afirmam que são oferecidos uma vez por semana, 16,7%

assinalaram raramente e 8,3% entendem que são oferecidos duas vezes por semana

(Figura 14).
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Figura 14: Pergunta 15 do Questionário dos alunos: Se oferecem, com 
que frequência?

No que concerne ao interesse da inclusão do TF como conteúdo da Educação

Física  escolar,  54,5% gostariam que o  conteúdo fosse incluído,  31,9% se mostraram

indiferentes e 13,6% não gostariam que fosse incluído (Figura 15).

Figura 15: Pergunta 16 do Questionário dos alunos: Se as aulas não oferecem, 
você gostaria que a musculação constasse no programa?

Quanto à percepção da imagem corporal atual, 32,1% se viram com a silhueta 2,

21,4% com a silhueta 4, 14,3% com a silhueta 3. 10,7, com a silhueta 5, 10,7% com a
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silhueta 6, 7,1% com a silhueta 1, 3,6% com a silhueta 7 e nenhum com as silhuetas 8 e 9

(Figura 16).

Figura 16: Pergunta 17 do Questionário dos alunos: Segundo o conjunto de 
silhuetas propostas por Stunkard e col, (1983) qual é a sua percepção sobre sua 
imagem corporal atual e qual você considera ideal?

Quanto a silhueta que os indivíduos identificaram como ideal, 30,8% assinalaram a

silhueta 2, 26,9% a silhueta 3, 23% a silhueta 5, 19,2% com a silhueta 4 e nenhum dos

entrevistados almejaram as silhuetas 1, 6, 7, 8 e 9 (Figura 17). 
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Figura 17: Idem anterior.

No que se refere ao grau de satisfação com a imagem corporal destes alunos,

46,4% identificaram como razoável, 35,7% como bom, 14,3% como ótimo e 3,6% como

ruim (Figura 18).
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Figura 18: Pergunta 18 do Questionário dos alunos: Qual é seu grau de satisfação 
quanto a sua imagem corporal?

 O professor entrevistado atua há mais de 3 anos no Ensino Médio, tendo finalizado

a licenciatura há mais de 3 anos e não possuindo nenhuma outra formação acadêmica. O

docente  nunca  trabalhou  com prescrição  de  exercícios  em sala  de  musculação,  não

possuindo nenhuma experiência com treinamento de força para adolescentes. Além disso,

ele nunca trabalhou o conteúdo “treinamento de força” nas aulas de Educação Física

escolar, de forma prática, nem teórica.

No que diz  respeito  a abordagem, durante as aulas,  de questões como corpo,

padrão de beleza e afins, o docente afirma trabalhar estas temáticas em suas aulas. 

Segundo  a  opinião  do  professor  entrevistado,  o  conteúdo  TF  teria  uma

receptividade  parcial  por  parte  dos  alunos,  no  entanto,  ele  não  acredita  que  esse

conteúdo seja pertinente para as aulas de Educação Física escolar.
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5. DISCUSSÃO

Como  foi  elucidado  na  revisão  da  literatura  sobre  o  TF para  crianças  e

adolescentes,  consideramos  que  ele  é  capaz  de  trazer  efeitos  positivos  para  o

desempenho esportivo, a saúde e os aspectos psicológicos desta  população.  Logo, a

incorporação  desta  temática  como  conteúdo  da  Educação  Física  escolar  pode  ser

pertinente na formação dos educandos.

A partir  dos  dados  coletados  pode  se  observar  que  grande  parte  dos  alunos

entrevistados tem experiência com TF no espaço extraescolar. Uma grande parcela dos

alunos demonstrou possuir uma vivência do conteúdo em questão, o que possivelmente

facilitaria o seu desenvolvimento durante as aulas pelo conhecimento prático prévio e,

possivelmente, maior aceitação do conteúdo.

O motivo para o encerramento do treinamento foi majoritariamente pela falta de

tempo (62,5%). A possível razão para esse fato é que com o avançar da idade, aumenta o

volume de conteúdos na escola e, em alguns casos, os alunos ingressam no mercado de

trabalho. Os alunos que interromperam a prática de musculação por não terem gostado

da experiência (6,25%), poderiam ser beneficiados, caso esta temática fosse abordada na

escola, tendo uma oportunidade de ver o TF numa outra perspectiva. 

Quando os alunos são questionados quanto aos motivos que os levaram a praticar

o  TF  a  maior  parte  assinalou  a  opção  saúde  (32%),  demonstrando  algum  que

conhecimento sobre os efeitos positivos deste tipo de treinamento para a promoção da

saúde. A estética foi o segundo objetivo (28%) apontado pelos alunos para a prática do

treinamento de força. Apesar da autoestima fazer parte do conceito de saúde, a busca

indiscriminada por padrões estéticos pode comprometer a saúde dos adolescentes, tendo

em vista que por vezes são adotadas condutas agressivas e restritivas em prol de um

“corpo perfeito” (VALE; KERR; BOSI, 2011). Acreditamos que este seja o ponto que exije

uma maior necessidade de conscientização dos praticantes e bases científicas sólidas do

professor de Educação Física para uma prescrição adequada a esta população. Levando

em consideração que um treinamento mal elaborado e com uma supervisão inadequada

pode acarretar em lesões agudas e crônicas. Em terceiro lugar, foi apontada a melhora no

desempenho esportivo (24%), demonstrando o entendimento de que o aumento da força

muscular  pode  influenciar  positivamente  na  aptidão  física  relacionada  às  habilidades

esportivas. Possivelmente, esse fato seja mais relevante para uma parcela dos alunos
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entrevistados,  envolvidos  em  alguma  modalidade  esportiva  com  algum  grau  de

competitividade. 

Em  se  tratando  dos  objetivos  específicos  dos  alunos  com  o  treinamento,  em

primeiro, lugar vem a melhora do condicionamento físico (29,2%), possivelmente para fins

desportivos em que estejam envolvidos, seja no âmbito escolar ou não. Em seguida vem

hipertrofia muscular com 25%, objetivo que pode ter impacto no condicionamento físico e

na saúde mas, principalmente, no que se refere aos aspectos estéticos almejados por

indivíduos  desta  faixa  etária.  Saúde,  como objetivo,  veio  em terceiro  lugar  com 20%

mesmo estando em primeiro como motivo deles terem iniciado o treinamento de força.

Emagrecimento foi o objetivo de 16,7% dos entrevistados, sugerindo que estes alunos

tivessem o conhecimento prévio de que o TF é capaz de gerar alterações da composição

corporal como a diminuição da adiposidade, podendo ter efeitos positivos na saúde em

indivíduos com sobrepeso ou obesidade e também podendo ter fins meramente estéticos.

Parte dos alunos (4,2%) assinalou recuperação muscular ou articular, demonstrando que

possuem ciência da capacidade do treinamento de força como uma intervenção para

reabilitação de lesões.

Dentre  as  alterações  percebidas  pelos  próprios  alunos  provocadas  pelo  TF  a

principal  é o aumento da massa muscular  com 37% das respostas dos entrevistados

corroborando  os  achados  da  literatura  (BEHRINGER e  col.,  2010).  Em seguida  vem

melhora do condicionamento físico e melhora no desempenho esportivo com 29,6% e

14,8%, respectivamente, demonstrando ser uma boa estratégia para o desenvolvimento

dos componentes da aptidão física relacionada às habilidades motoras como sugerem as

evidências  científicas  (MARQUES;  GANZÁLEZ-BADILLO,  2005).  Parte  dos  alunos

(11,1%) relatou perceber o aumento da força com o treinamento, adaptação associada

positivamente ao condicionamento físico e ao desempenho esportivo, além de ter alta

correlação com o aumento da massa muscular  (MAUGHAN; WATSON; WEIR,  1983).

Uma pequena parcela dos alunos (7,4%) percebeu uma diminuição da gordura corporal

com o treinamento, reforçando os achados da literatura (WATTS; BEYE; SIAFARIKAS,

2004).  Alguns  alunos  não  assinalaram  nenhuma  opção,  talvez,  por  terem  iniciado

recentemente  o treinamento  ou terem tido  pouco tempo de prática,  o  que impediu  o

aparecimento  de  adaptações  significativas  ao  treinamento  de  força.  Para  que  as

adaptações relacionadas ao treinamento de força ocorram é necessário que a frequência,

intensidade, volume e período de treinamento sejam adequados (ACSM, 1998).
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Quanto  ao  grau  de satisfação dos  alunos com a sua  imagem corporal,  46,4%

assinalaram razoável, 35,7% bom, 14,3% ótimo e 3,6% ruim. De uma maneira geral os

alunos  apresentaram bons  níveis  de  satisfação  com  a  sua  imagem  corporal.  Alguns

estudos sugerem que a insatisfação com a imagem corporal pode estar relacionada com

comportamentos de risco e transtornos compulsivos alimentares (VALE; KERR; BOSI,

2011; FERREIRA; CASTRO; GOMES; 2005). O docente entrevistado afirmou que suas

aulas problematizam questões como a utilização de anabolizantes, uso indiscriminado de

suplementos alimentares, além de discussões como corpo, padrão de beleza e mídia.

Temas  que  não  são  exclusivos  da  Educação  Física  ou  do  conteúdo  TF,  mas  estão

diretamente  ligados  principalmente  pelo  fato  de  adolescentes  se  matricularem  em

academias com objetivos estéticos. No que concerne à utilização do uso de hormônios

anabolizantes  todos  os  alunos  afirmam nunca  terem utilizado  este  recurso  como  um

potencializador das adaptações ao treinamento. O docente entrevistado é graduado em

Licenciatura Plena em Educação Física, formado há mais de três anos e leciona para o

Ensino Médio, também, há mais de três anos. Afirma nunca ter trabalhado com prescrição

de exercícios de força em academias, nem possuir experiência em TF com crianças e

adolescentes. O que não caracteriza um fator limitante para inserção do conteúdo TF,

sabendo que este conhecimento pode ser buscado na literatura, além de existirem cursos

de aprimoramento e qualificação com variáveis durações e cargas horárias sobre o tema

em questão.

Aproximadamente metade dos alunos (46,4%) relatou que as aulas de Educação

Física oferecem exercícios para o desenvolvimento da força e 75% destes afirmaram que

é oferecido uma vez por semana, coincidentemente, a mesma frequência de aulas de

Educação Física. Entretanto, o docente respondeu que não trabalha com o conteúdo TF

em suas aulas, até mesmo de forma teórica. Provavelmente as aulas possuem atividades

capazes de desenvolver a força dos alunos mesmo sem uma caracterização de um TF

sistematizado.

O docente  entrevistado não entende o  TF como um conteúdo pertinente  a  ser

desenvolvido na Educação Física escolar e acredita que os alunos seriam parcialmente

receptivos ao tema.  No entanto,  mais da metade dos alunos demonstrou interesse e

motivação  na  inclusão  do  TF  como  um  dos  conteúdos  da  Educação  Física  escolar,

sugerindo que este conteúdo teria uma boa receptividade por parte deles. Esse cenário

coincide com os achados de Macêdo e col. (2014) que demonstraram a não inclusão
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deste conteúdo nas aulas e um interesse dos alunos por ele, além de existir relevância do

conteúdo no cotidiano dos adolescentes.

Um  estudo  conduzido  por  Menegon  e  col.  (2016)  relata  a  experiência  da

implementação do conteúdo musculação numa turma de Ensino Médio. Grande parte dos

alunos já possuía uma experiência extraescolar do TF, corroborando os nossos dados

preliminares. Segundo os autores, os alunos estavam dispostos a vivenciar e estudar este

conteúdo durante as aulas. A intervenção foi dividida em três momentos: ‘‘apresentações

e investigações iniciais’’, “colocando a mão na massa” e “avaliando as ações”. No primeiro

momento se deu a apresentação do projeto para os alunos e foram feitas avaliações

iniciais por meio de questionário. No segundo momento, foram realizadas aulas teórico-

práticas sobre o TF e também realizada uma visita a uma academia de musculação. No

terceiro  e  último  momento  foi  realizada  a  avaliação  do  conteúdo  aplicado,  em  que

demonstraram satisfação com o conteúdo ministrado e uma motivação gerada a partir

disto para procurar a musculação no espaço extraescolar.

O  interesse  por  parte  dos  alunos  pela  prática  do  TF  é  evidente  pelos  dados

apresentados nesta pesquisa, já que eles buscaram esse tipo de exercício no espaço

extraescolar, possivelmente, por não ser oferecido no ambiente escolar. Provavelmente, o

ambiente escolar seria o mais adequado para esse tipo de treinamento nessa faixa etária,

já  que possuiria  a  possibilidade de oferecer  o  treinamento  mas,  também, promoveria

debates e discussões sobre os benefícios do exercício físico, sobre a saúde e também os

efeitos  negativos  resultantes  da  prática  inadequada.  Normalmente  o  acesso  a

informações relacionadas à saúde e prática de exercícios não ocorre em uma sala de

musculação de clubes, academias e condomínios. Podemos pensar o TF somente como

um conteúdo da Educação Física escolar, oferecido algumas vezes no ano ou ampliar isto

para  um programa  de  exercícios  que  a  escola  ofereça  para  seus  alunos,  durante  a

semana, além das aulas de Educação Física. O que poderia solucionar a falta de tempo

dos alunos para a prática de atividade física e a certeza de uma prescrição de exercícios

adequada  para  esta  população.  Oportunizando  um  ambiente  em  que  os  educandos

tenham doses adequadas de exercícios para geração de adaptações fisiológicas, tendo

em vista que o nível e a duração dos esforços físicos durante as aulas “tradicionais” de

Educação Física não são o suficiente para isto (GUEDES; GUEDES, 2001).  Contudo,

este conteúdo não deixaria de ser abordado durantes as aulas.

Vale  salientar  que,  segundo  as  recomendações  de  TF  para  crianças  e

adolescentes,  as  aulas  de  Educação Física  apresentam tempo e  frequência  semanal
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suficiente para a inclusão do conteúdo e obtenção de adaptações ao treinamento, sejam

eles  realizados  com  o  uso  de  aparelhos  de  musculação  ou  não  (FAIGENBAUM;

KRAEMER;  BLIMKIE;  et  al.,  2009;  FLECK,  1997;  LLOYD;  FAIGENBAUM;  STONE;

OLIVER; JEFFREYS; et al., 2014; PEDROSA; DUARTE; SILVA, 2010). Entretanto, se é

desejado  que  estas  adaptações  não  sejam  perdidas  mediante  a  descontinuidade  do

treinamento  pelo  fato  das  aulas  necessitarem  abordar  outros  conteúdos,  se  torna

necessário o oferecimento deste treinamento a parte das aulas de Educação Física para

os alunos que se interessarem e, principalmente, para aqueles que não puderem pagar

no espaço extraescolar.

6.  BASES DO TREINAMENTO DE FORÇA

6.1.  PRESCRIÇÃO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE FORÇA

Para que seja feita a prescrição de um programa de exercícios, seja ele de qual

natureza for, é necessário levar em consideração a dose de exercício para a resposta

adequada  ser  alcançada.  A  dose  de  exercício  normalmente  é  caracterizada  pela

intensidade, frequência, duração e tipo de atividade física. A resposta ao treinamento é

determinada pela dose administrada (SCHOENFELD e col., 2018).

A determinação de uma dose de exercício deve levar em conta, por exemplo, o

gênero, idade, condicionamento, frequência semanal, interesse pela atividade, restrições

físicas, objetivos, disponibilidade/acesso aos espaços e materiais para a realização do

exercício físico.

Adaptação, sobrecarga progressiva, acomodação, especificidade, individualidade,

variabilidade  e  reversibilidade  são  princípios  do  treinamento  de  força  que  devem ser

levados em consideração na elaboração de uma rotina de exercícios (FOSCHINI et al.,

2016).

O  princípio  da  adaptação  se  caracteriza  pela  alteração  do  organismo  ao  ser

exposto ao estresse induzido pelo exercício físico de forma crônica. Isto é, o organismo é

capaz de se modificar para viver sob as novas condições (ZATSIORSKY; KRAEMER,

2008).  A magnitude da adaptação vai depender do nível de sobrecarga, acomodação,

especificidade e individualidade biológica.

A  sobrecarga  progressiva  consiste  na  necessidade  do  aumento  da  carga  de

treinamento devido a adaptação do organismo à sobrecarga anterior, para que a evolução
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continue  ocorrendo.  Essa  progressão  da  carga  deve  ser  gradual  e  respeitar  as

capacidades  físicas  e  psicológicas  do  indivíduo  (FOSCHINI  et  al.,  2016;  FLECK;

KRAEMER,  2017).  No  treinamento  de  força  é  possível  aumentar  a  intensidade,  sem

necessariamente alterar a sobrecarga, fazendo alterações na velocidade de execução,

encurtando  o  período  de  recuperação  entre  as  séries,  aumentando  o  número  de

repetições  para  a  mesma  carga,  entre  outros  (KRAEMER;  FLECK,  2009).  O  ACSM

(2009),  faz  a  recomendação  do  aumento  de  2  a  5% da  intensidade  de  carga  para

pequenos grupamentos e de 5 a 10% para grandes grupamentos, sendo sugerido, como

parâmetro para este aumento, o indivíduo realizar uma ou mais repetições acima da zona

de treinamento em duas sessões consecutivas.

O princípio da acomodação está relacionado com os dois anteriores. Submeter um

indivíduo  a  mesma  carga  de  treinamento  durante  um  período  prolongado  pode

comprometer  sua evolução no treinamento  (ZATSIORSKY;  KRAEMER, 2008).  Quanto

mais treinado for indivíduo, maior a necessidade de alterações no estímulo dado a ele.

O princípio da especificidade no TF tem grande afinidade no que concerne à tarefa

motora realizada. Isto quer dizer que o treinamento deve ser prescrito de forma específica

para atingir adaptações específicas (STOPPANI, 2008). Para isso deve-se, então, levar

em conta a amplitude do movimento, tipo de ação muscular, velocidade de execução e

fonte energética predominante durante a realização do exercício.

O princípio da individualidade biológica preconiza a individualização do programa

de treinamento, já que ele precisa atender as necessidades e/ou objetivos específicos do

indivíduo para quem está sendo prescrito. A responsividade ao treinamento do praticante

também deve ser levada em consideração para determinar o volume e intensidade do

treinamento, pois a mesma dose de exercício em indivíduos diferentes geram respostas

distintas (HUBAL et al., 2005). Deve ser levado em consideração o histórico de atividade

física, o nível de interesse do praticante, grau de habilidade motora, restrições clínicas e

outros aspectos que podem interferir na elaboração do programa de exercícios.

O  princípio  da  variabilidade  se  sustenta  no  princípio  da  adaptação  e  da

acomodação. Estes princípios, entre outros, ratificam a necessidade de ser periodizar um

treinamento.  Por  mais  que  um  treino  seja  eficiente  ele  terá  um  prazo  para  gerar

adaptações e, se não houver variação, o praticante ficará estagnado em sua evolução

(STOPPANI,  2008).  Modificar  os  métodos  e  sistemas  de  treinamento,  assim  como  a

periodização  são  fundamentais  para  a  potencialização  de  resultados  (BOMPA;

CORNACCHIA, 2001). 
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Princípio da reversibilidade, está intimamente ligado com o princípio da sobrecarga

progressiva  e  adaptação.  Quando  um  estímulo  é  retirado  ou  diminuído,  sendo  em

intensidade  e/ou  volume  de  treinamento,  a  tendência  é  haver  uma  regressão  das

adaptações obtidas (STOPPANI, 2008).

O ACSM (2007) recomenda que exercícios que visem o aumento de força devam

ser praticados pelo menos 2 vezes por semana em indivíduos adultos. Mas podendo ter

uma frequência semanal maior. 

O parcelamento do treinamento será de acordo com a disponibilidade e nível de

treinamento do indivíduo, podendo ser treinado todos os segmentos numa mesma sessão

ou dividir durante a semana.

Quanto à intensidade de carga,  esta será determinada a partir  da periodização

adotada e o período de treinamento em que o praticante se encontra. A prescrição da

intensidade de carga será prescrita a partir de percentuais de 1RM, zona alvo de RM, RM

alvo  ou  percepção  subjetiva  do  esforço.  O  volume  de  repetições  acompanhará  a

intensidade da carga, geralmente, de forma inversa.

Os sistemas/métodos de treinamentos a serem adotados dependerão do objetivo a

ser alcançado pelo praticante. Também deve ser levado em consideração o seu nível de

treinamento,  a  fim  de  que  a  elaboração  do  programa  de  treinamento  resulte  nas

adaptações desejadas.

6.2. TREINAMENTO DE FORÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Segundo o ACSM (1988), o desenvolvimento da aptidão física e a prescrição de

exercícios para crianças e adolescentes precisam ter um viés de promoção da saúde, em

que o  indivíduo venha  adotar  um estilo  de  vida  mais  ativo.  Algumas recomendações

precisam ser adotadas para que o treinamento de força para crianças e adolescentes seja

eficiente e reduza os riscos que possam envolver este tipo de exercício.

Antes  de  qualquer  coisa  o  adolescente  precisa  entender  o  porquê  daquele

treinamento. O ambiente precisa ser seguro, os aparelhos precisam ser capazes de se

ajustar ao corpo de um adolescente, o professor se certificar de que ele compreendeu a

forma correta da execução dos exercícios e sempre supervisionar o treinamento.

Quanto à elaboração do TF, alguns autores, trazem algumas orientações que são

de  suma  importância  para  obtenção  dos  resultados  e  uma  prescrição  segura
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(FAIGENBAUM;  KRAEMER;  BLIMKIE;  et  al.,  2009;  FLECK,  1997;  LLOYD;

FAIGENBAUM; STONE; OLIVER; JEFFREYS; et al., 2014).

1. Deve ser feito uma avaliação antes da prescrição do treinamento de força, usando

protocolos que atendam tal população.

2. Ao elaborar o programa de treinamento levar em consideração o nível maturacional,

nível de treinamento, qualidade da técnica, habilidades motoras e níveis de força.

3. Ao selecionar os exercícios deve ser levado em consideração o equilíbrio entre eles

para grupos musculares em relação à simetria corporal.

4. Deve ser selecionado, pelo menos, um exercício para cada grupamento muscular.

5.  Realizar  os  exercícios  mais  desafiadores  no  início  da  sessão,  quando  o  sistema

neuromuscular está menos fadigado.

6.  Podem  ser  utilizados  materiais  como  elásticos,  halteres,  barras,  medicine  ball  e

máquinas de musculação, além do próprio peso corporal.

7. O número de séries deve ser de 1 a 3.

8. O número de repetições para o aumento de força deve ser de 6 – 15, com intervalo de

1 a  2  minutos.  Para  aumento  da potência  muscular  deve ser  3  –  6 repetições,  com

intervalos entre 2 e 3 minutos. A zona de repetições irá variar de acordo com o nível de

treinamento do indivíduo.

9. O incremento da sobrecarga em cada exercício não deve superar 5 % do peso utilizado

para um determinado número de repetições.

10. Treinar duas a três vezes na semana, em dias alternados.

7. RECOMENDAÇÕES

7.1.  COMO  TRABALHAR  O  TREINAMENTO  DE  FORÇA NA EDUCAÇÃO  FÍSICA
ESCOLAR?

O  objetivo  dessa  proposta  é  apresentar  esta  prática  corporal  aos  alunos  que,

possivelmente, têm muito interesse, numa nova perspectiva. O conteúdo cumprirá todas

as dimensões do conhecimento previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, que

são: conceitual, procedimental e atitudinal (BRASIL, 1999). 

No  aspecto  conceitual,  o(a)  professor(a)  abordará  em  suas  aulas  de  maneira

expositiva,  conceitos  básicos  de  anatomia,  cinesiologia,  biomecânica,  princípios  de

treinamento, entre outros. Mostrando aos alunos a localização dos ossos, grupamentos
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musculares,  tipos  de  articulações  e  seus  movimentos,  ações  musculares  e  como  as

forças agem sobre o nosso corpo. Demonstrando com exemplos práticos do cotidiano

como  abaixar  para  pegar  uma  caixa  e/ou  aplicado  ao  treinamento  de  força  como  o

agachamento. Podendo utilizar imagens, vídeos, demonstrações e artigos científicos para

estruturação das aulas.  Como o foco é TF para adolescentes,  a  proposta é criar  um

material voltado para esta população.

No aspecto procedimental será realizado o treinamento propriamente dito, podendo

se basear nas recomendações estabelecidas no próprio documento. Neste momento o

professor elaborará o programa de treinamento com seus alunos para depois realizá-lo.

Essa elaboração dependerá dos recursos materiais os quais a escola dispõe. Geralmente,

as  escolas  da  rede  pública  não  possuem equipamentos  de  musculação,  então,  será

necessário se ater ao peso corporal e auxílio de um colega e outros tipos de resistência

(elásticos, garrafas pet etc), para gerar a resistência.

No aspecto atitudinal o professor poderá debater com os alunos assuntos como

comportamentos compulsivos na busca obsessiva da beleza,  discutindo até o próprio

conceito  de  beleza.  Temas  sugeridos  para  estas  discussões  são:  anorexia  nervosa,

bulimia nervosa,  ortorexia  nervosa,  vigorexia,  uso de anabolizantes e suplementos de

forma indiscriminada. Refletir com os alunos se as patologias podem ter relação com o

gênero, idade, classe social, entre outros. Correlacionar o tipo de treinamento que eles

estão praticando com o treinamento feito por fisiculturistas, powerlifters, crossfiters, entre

outros.

Por mais que estejam descritos de forma separada, no momento das aulas, esses

aspectos não podem ser estanques, devendo sempre ser reforçados todos os conceitos

trabalhados,  tanto  quanto  for  elaborado  o  programa de  treinamento  e  durante  a  sua

realização

Essas são sugestões de como estruturar o TF como conteúdo para EF escolar.

Cada professor tem que fazer o seu planejamento de acordo com a realidade na qual ele

está inserido. Em seguida apresentamos um plano de ensino simplificado, de uma escola

hipotética de como seria desenvolvido o conteúdo durante a unidade “Treinamento de

Força”, levando em consideração que são duas aulas semanais, não geminadas, de 50

minutos cada. Neste exemplo o conteúdo será desenvolvido durante 12 aulas.
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Tabela 1. Plano de unidade simplificado.

COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM DE OLIVEIRA 

Disciplina: Educação Física.      Segmento: Ensino Médio.          Ano: 2°.

Professor: João Paulo de Oliveira Passos.

Conteúdo: Treinamento de Força.

Objetivo Geral

Elaborar e vivenciar o Treinamento de Força.

Objetivos Específicos

 Adquirir noções básicas de princípios de treinamento, fisiologia

humana, anatomia, cinesiologia e biomecânica.

 Compreender a importância do treinamento  de força para a

saúde.

 Refletir sobre a construção de um estilo de vida ativo e sua

relação com a saúde.

 Refletir sobre o conceito de beleza e os efeitos deletérios da

busca obsessiva da estética.

Avaliação do aprendizado: Verificar a capacidade de relacionar os

conceitos biológicos e físicos com os princípios de treinamento.
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Cronograma das aulas

Aula 1: Apresentação do conteúdo que será desenvolvido durante a

unidade. Começar a discussão sobre corpo humano, atividade física

mais especificamente exercícios de força e os tipos de adaptações

que eles geram.

Aula  2:  Noções  básicas  de  fisiologia  humana,  anatomia  e

biomecânica.

Aula 3: Treinamento de Força e esportes de força e potência (LPO,

Crossfit, Powerlifting, entre outros).

Aula 4: Noções básicas sobre princípios de treinamento e elaboração

de um programa de treinamento de força.

Aula  5:  Aprendizagem  dos  exercícios  que  serão  realizados  e

elaboração do treinamento de força.

Aula 6: Realização do treinamento de força (Aquecimento, sessão de

exercícios e alongamento). 

Aula 7: Realização do treinamento de força (Aquecimento, sessão de

exercícios e alongamento).

Aula 8: Realização do treinamento de força (Aquecimento, sessão de

exercícios e alongamento).

Aula 9: Realização do treinamento de força (Aquecimento, sessão de

exercícios e alongamento).

Aula  10:  Problematização  do  conceito  de  beleza  e  discussão  de

temáticas  como:  anorexia  nervosa,  bulimia  nervosa,  ortorexia

nervosa,  vigorexia,  uso  de  anabolizantes,  suplementos  de  forma

indiscriminada, entre outros.

Aula  11:  Problematização  do  conceito  de  beleza  e  discussão  de

temáticas  como:  anorexia  nervosa,  bulimia  nervosa,  ortorexia

nervosa,  vigorexia,  uso  de  anabolizantes,  suplementos  de  forma

indiscriminada, entre outros.

Aula 12: Avaliação e encerramento do conteúdo.
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O  desenvolvimento  deste  conteúdo  pode  contar  com  a  participação  dos

professores de Física e Biologia. Eles abordam em suas aulas os conceitos trabalhados

nas aulas de Educação Física, mas cada um em sua especificidade. Tendo, também, a

opção de ocorrerem aulas interdisciplinares.

A avaliação da aprendizagem do conteúdo deverá ser feita de forma processual.

Sugerimos a montagem de um portfólio, em que o aluno pode fazer um texto a cada duas

aulas descrevendo o que tem aprendido durante o desenvolvimento do conteúdo. Ao final,

serão avaliados todos os textos redigidos para gerar uma nota.

7.2.  DIFICULDADES  PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  CONTEÚDO  NA  EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR

A implementação  do  treinamento  de  força  como conteúdo  da  Educação  Física

escolar pode esbarrar em alguns fatores limitantes: qualificação profissional do professor,

falta  de  material  para  a  realização  dos  exercícios,  resistência  dos  pais  por  falta  de

conhecimento  sobre  o  conteúdo,  monotonia  deste  tipo  de  exercício,  entre  outros.

Possivelmente, os dois primeiros apresentados são os que mais podem impedir que o

treinamento  seja  realizado,  principalmente  o  primeiro.  A possível  solução  para  esse

problema seria  o  investimento  pela  instituição de ensino  ou pelo  próprio  docente  em

cursos especializados, aquisição de material de estudo, entre outras formas de estudar a

temática.

Como era de se esperar, a escola analisada não possui equipamentos para o TF,

podendo  limitar  o  ensino  do  conteúdo  na  Educação  Física  escolar.  Porém,  existem

exercícios de força que não necessitam de equipamentos e/ou materiais específicos para

sua  realização.  Na  tabela  abaixo  é  demonstrado  um  exemplo  de  uma  sessão  de

treinamento com exercícios que não utilizam equipamentos (FLECK; KRAEMER, 2017). 

Tabela 2. Sessão de treino de força sem o uso de equipamentos (FLECK; KRAEMER, 2017).

Exercícios Séries x repetições

Abdominais com pernas flexionadas 1-3 x 15-20

Agachamento paralelo 1-3 x 10-20

Rosca bíceps com autorresistência 1-3 x 10 ações com 6 s de duração
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(usando o braço oposto como 

resistência)

Flexão Plantar 1-3 x 20-30

Elevação lateral com ajudante 

resistindo lateralmente

1-10 repetições de 10 s de duração

Extensão lombar em decúbito dorsal 1-3 x 10-15

Conforme for desenvolvido este conteúdo durante as aulas, deve-se pleitear junto à

coordenação da escola materiais para as aulas práticas, como: barras, anilhas, halteres,

bandas elásticas,  medicine  ball,  entre  outros  materiais  de  custo  reduzido  e  com boa

durabilidade. Existe, também, a possibilidade de os materiais a serem utilizados nas aulas

serem confeccionados pelos próprios alunos ou por terceiros. 

8. CONCLUSÃO

Trazer o TF para dentro da Educação Física não é querer transformar a escola num

centro de treinamento, onde os alunos são vistos como atletas em potencial. Trabalhar

esta temática é buscar formar um cidadão consciente da importância de um estilo de vida

mais ativo. Isso, possivelmente, contribuirá para no futuro utilizar esse tipo de exercício

para alcançar outros objetivos além dos estéticos, pelo fato de ter adquirido conhecimento

dos efeitos positivos do treinamento de força nas aulas de Educação Física escolar.

Foi demonstrada, durante este trabalho, a importância deste conteúdo como parte

integrante  do  currículo  da  Educação  Física  escolar,  pois  é  capaz  de  gerar  impactos

positivos  na  saúde,  aspectos  psicológicos,  desempenho  esportivo,  gerar  discussões

pertinentes na vida da criança e do adolescente como beleza e todos os comportamentos

compulsivos relacionados na busca dela. Além disso, é um conteúdo que contempla todas

as dimensões do conhecimento trazidas pelo PCN (1999). Apesar da existência de fatores

que limitem sua operacionalização na escola, foram aqui construídos alguns caminhos

para que,  mesmo assim, pudesse acontecer.  Este documento não tem a intenção de

limitar  a  autonomia  do  professor  de  Educação  Física,  mas  fornecer  orientações  que

podem nortear como abordar uma nova temática em suas aulas.



52

Esse cenário preliminar de uma escola da rede pública estadual de Niterói, mostra

que o TF não tem sido um assunto abordado durante as  aulas  de Educação Física.

Apesar  dessa  escola,  em  particular,  o  professor  não  reconhecer  como  um  conteúdo

pertinente, esses resultados demonstram uma tendência de maior interesse dos alunos.

Existir abertura por parte dos educandos ao conteúdo, é um excelente motivo para que

ele seja ministrado, sendo uma oportunidade de ampliar o conhecimento deles sobre o

tema. 

A principal limitação dessa investigação até o momento é o tamanho reduzido da

amostra o que pode não representar, fidedignamente, o cenário da rede pública estadual

de Niterói. É necessário que a pesquisa seja realizada em outras escolas para obtenção

de resultados mais robustos e representativos dessa população em questão.
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ANEXOS

QUESTIONÁRIO ALUNO

Nome do colégio:_________________________________________________.

Ano Escolar: _______.      Data de Nascimento: ________. Idade: ____

Gênero: (     ) F  (     ) M

1.  Pratica musculação fora da escola atualmente?

(     ) Sim.

(     ) Não.

2. Caso afirmativo, qual a frequência semanal?

(  ) 1 x p/ semana

(  ) 2 x p/ semana

(  ) 3 x p/ semana

(  ) 4 x p/ semana

(  ) 5 x p/ semana

3. Em média quanto tempo dura sua sessão de treinamento?

(  ) menos de 1 hora

(  ) mais de 1 hora

4. Há quanto tempo pratica musculação?

(     ) Menos de 2 meses.

(     ) Mais de 2 meses.

(     ) Mais de seis meses.

(     ) Mais de 1 ano.

5. Já praticou musculação fora da escola?

(     ) sim (     ) não

 

6. Se afirmativo, por quanto tempo?

(     ) Menos de 2 meses.
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(     ) Mais de 2 meses.

(     ) Mais de seis meses.

(     ) Mais de 1 ano.

7. Por que interrompeu a prática de musculação?

(   ) não gostou

(   ) falta de tempo

(   ) se lesionou

(   ) outros

8. O que levou a praticar musculação?

(     ) Recomendação médica.

(     ) Indicação de amigos.

(     ) Estética.

(     ) Saúde.

(     ) Reabilitação

(     ) Melhora do desempenho esportivo.

(     ) lazer

(     ) Outro

9. Que objetivo deseja alcançar com a musculação?

(     ) Hipertrofia muscular.

(     ) Emagrecimento.

(     ) Condicionamento físico.

(     ) Saúde.

(     ) Recuperação de lesão muscular ou articular

(     ) Outro

10.Quais as alterações que percebeu em você com a musculação?

(     ) Aumento da massa muscular. 

(     ) Aumento da força.

(     ) Diminuição da gordura corporal.

(     ) Melhor condicionamento físico

(     ) Melhor desempenho esportivo



64

(     ) Recuperação da lesão muscular ou articular

11. Já fez uso de esteroides anabolizantes?

(     ) sim.

(     ) não. 

12.Utiliza algum suplemento nutricional ou medicamento para aumentar a massa 

muscular?

(    ) sim

(    ) não

13.Qual seria seu grau de motivação para o conteúdo musculação na Educação Física

Escolar?

(    ) Nenhum motivo.

(    ) Pouco motivado.

(    ) Motivado.

(    ) Muito motivado.

14.As aulas de Educação Física oferecem exercícios para o desenvolvimento da força

muscular?

(      ) Sim.

(      ) Não.

15.Se oferecem, com que frequência?

(      ) 1 x por semana.

(      ) 2 x por semana.

(      ) 3 x por semana.

(      ) Mais de 3 vezes por semana.

(      ) Raramente.

16.Se as aulas não oferecem, você gostaria que a musculação constasse no 

programa?

(      ) Sim.

(      ) Não.

(      ) Indiferente.
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17.Segundo o conjunto de silhuetas propostas por Stunkard  e col, (1983) qual é a sua

percepção sobre sua imagem corporal atual e qual você considera ideal?

(     ) Atual.

(     ) Ideal.

18.Qual é seu grau de satisfação quanto a sua imagem corporal?

(     ) Ótimo.

(     ) Bom.

(     ) Razoável.

(     ) Ruim.

QUESTIONÁRIO PROFESSOR

Nome do colégio:_________________________________________________.

Turma: _______.

1. Há quanto tempo atua como professor de Educação Física escolar no Ensino 

Médio?

(  ) Menos de um ano.

(  ) Mais de um ano.

(  ) Acima de três anos.
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2. Quais são suas habilitações na Educação Física?

(  ) Licenciatura.

(  ) Bacharelado

(  ) Pós graduação lato sensu.

(  ) Mestrado

(  ) Doutorado

3. Formado(a) há quanto tempo?

(  ) Menos de um ano.

(  ) Mais de um ano.

(  ) Acima de três anos.

4. Já trabalhou com prescrição de exercícios em sala de musculação? 

(  ) Sim.

(  ) Não.

5. Por quanto tempo?

(  ) Menos de um ano.

(  ) Mais de um ano.

(  ) Acima de três anos.

(  ) Trabalha atualmente

6. Possui experiência em treinamento de força para adolescentes?

(  ) Sim.

(  ) Não.

7. Costuma trabalhar em suas aulas questões como: corpo, padrão de beleza e mídia 

(podendo tratar de assuntos como: anorexia nervosa, uso de anabolizantes, utilização 

indiscriminada de suplementos e etc.)?

(   ) Sim                (     ) Não

8. Já trabalhou o conteúdo treinamento de força em suas aulas:

(   ) utilizando peso corporal dos alunos
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(   ) utilizando equipamentos de musculação

(   ) utilizando implementos construídos pela turma

(   ) utilizando implementos construídos pelo professor

(   ) utilizando implementos construídos por terceiros

(   ) utilizando pesos livres

(   ) não trabalhei

9. Já trabalhou o conteúdo treinamento de força de forma teórica com os alunos?

(   ) sim  (   ) não

10. Você acha que o conteúdo treinamento de força teria uma boa receptividade da 

turma?

(   ) Sim.

(   ) Parcialmente.

(   ) Não.

11. Acredita que o treinamento de força é um conteúdo pertinente para as aulas de 

Educação Física?

(   ) Sim.

(   ) Parcialmente.

  (   ) Não.
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