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COLÉGIO PEDRO II – Campus São Cristóvão II 

Educação Física – 8º ano / Ensino Fundamental 

EXERCÍCIOS FÍSICOS E SAÚDE 

Nessa primeira aula faremos uma discussão sobre a construção física do Ser 

Humano, ou seja, quais os fatores que pode influenciar na mudança corporal/física das 

pessoas. 

A aula terá como início a visualização de parte de um documentário da BBC chamado 

“A Construção do Ser Humano: DNA” (2008) que mostra questões relacionadas à 

individualidade biológica a partir dos estudos genéticos (DNA) e também sobre a 

hereditariedade, ou seja, a herança das características físicas dos pais e das gerações 

passadas. A partir do discutido em aula, quais fatores interferem nas mudanças físicas de 

um pessoa? 

 

Em seguida discutiremos os conceitos ou significados das palavras Exercício Físico 

e Atividade Física, como forma de dar base para as aulas que se seguirão, procurando 

definir as semelhanças e diferenças.  

→ Exercício Físico é realizado frequentemente, sendo sistematizado, ou seja, 

organizado a partir de princípios que tem como objetivo a melhora da saúde e aptidão 

física. 

→ Atividade física é qualquer movimento e acontece eventualmente ou mesmo na 

rotina, como ir até o ponto pegar um ônibus, mas não se baseia nos princípios do 

treinamento físico. Normalmente está relacionado às atividades do dia a dia e de lazer. As 
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mudanças de hábitos da rotina, evitar elevadores e preferir as escadas e descer de um 

ponto antes para andar um pouco mais etc, podem ajudar na perda de peso a longo prazo. 

 

Durante as aulas de Esportes Aquáticos falamos que algumas pessoas possuem mais 

facilidade de aprender a nadar e realizar os movimentos. Já no Basquete discutimos que 

no esporte profissional e no alto rendimento os atletas possuem posições (armador, ala e 

pivô) em quadra de acordo com o seu perfil físico e técnico.  

Essas maior facilidade ou dificuldade em realizar alguma atividade física/motora está 

relacionado a princípios do treinamento físico, os quais são universais. Abaixo no quadro 1 

há uma descrição de alguns princípios retirados do Livro de Mattos e Neira (2008), 

modificado pelo autor dessa apostila. 

Quadro 1. Alguns Princípios do Treinamento Físico 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

INDIVIDUALIDADE 

BIOLÓGICA 

Estabelece que cada indivíduo é único, ou seja, 

não há duas pessoas iguais. 

SOBRECARGA 
O corpo necessita de estímulos cada vez ‘maiores’ para que haja  

uma adaptação posterior e possa melhorar seu rendimento. 

ESPECIFICIDADE 
Descreve que devemos aplicar estímulos de acordo com os  

objetivos que estamos pretendendo alcançar. 

CONTINUIDADE 
Relata que devemos realizar o exercício de forma frequente para  

conseguirmos obter adaptações e melhoras físicas e técnicas. 

REVERSIBILIDADE 
Cita que a falta de uma sequência de treino gera a perda dos  

     benefícios do treinamento ou mesmo a não melhora física ou de saúde. 

 

O princípio da sobrecarga possui três pontos que devem ser analisados para a sua 

utilização para organizar um treino físico, os quais são: frequência, volume e intensidade.  

→ A frequência está relacionada ao número de treinos na semana, podendo inclusive 

haver mais de um no mesmo dia, dependendo do tipo de estímulo envolvido em cada 

treino.  

→ Já o volume correlaciona-se com a quantidade de tempo (de corrida ou de nadar ou 

andar de bicicleta, por exemplo) ou distância percorrida ou o número de repetições e/ou 
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séries que realiza de um movimento (muito comum nas fichas de treinamento de 

musculação nas academias).  

→ Já a intensidade está caracterizada quando corremos ou nadamos uma mesma 

distância num menor tempo ou quando aumentamos o peso num exercício de musculação 

na academia ou diminuímos o tempo de descanso entre um exercício e outro. 

QUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

Quadro 2. Relação dos Testes Utilizados pelo PROESP-BR 

VARIÁVEL RELAÇÃO COM A SAÚDE 

MASSA CORPORAL TOTAL “PESO” SIM 

ESTATURA “ALTURA” NÃO 

ENVERGADURA NÃO 

IMC (ÍNDICE DE MASSA CORPORAL) SIM 

FORÇA/ RESISTÊNCIA ABDOMINAL SIM 

FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES NÃO 

FORÇA DE MEMBROS INFERIORES NÃO 

AGILIDADE NÃO 

VELOCIDADE NÃO 

FLEXIBILIDADE SIM 

POTÊNCIA “RESISTÊNCIA” AERÓBICA SIM 

Quando descrevemos movimentos corporais devemos utilizar de uma padronização, 

pois só assim as pessoas de todo o mundo conseguirão entender o relato sobre o 

movimento corporal realizado e descrito. Essa posição é chamada de ortostática, onde o 

indivíduo encontra-se em pé, com os membros superiores “braços” ao lado do corpo, 

cabeça com o olhar para o horizonte, pés e palma das mãos voltadas para frente, conforme 

a figura 1 abaixo. 

Figura 1. Posição Anatômica do Corpo Humano (Posição Ortostática) 
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 Figura retirada de http://soranadia.blogspot.com.br/2014/08/posicao-anatomica.html. 

Disponível em 3 de outubro de 2017. 

 

 Os movimentos corporais são realizados na junção entre os ossos (articulações), os 

quais modificam sua posição a partir da ação dos músculos que se ligam ao sistema 

esquelético por meio dos tendões.  

Os movimentos mais comuns que temos nas articulações são: flexão, extensão, 

abdução e adução.  

Em geral a flexão tem uma relação com a questão de dobrar e em geral são 

realizados para frente, com exceção do joelho. Logo, temos a flexão do pescoço, tronco, 

ombro, cotovelo, punho, tornozelo e das articulações dos dedos, sendo que o joelho realiza 

a flexão para trás.  

Já a extensão é o movimento contrário, ou seja, normalmente está relacionada com o 

movimento de esticar e para trás como no pescoço, no tronco, ombro, cotovelo, punho, 

tornozelo e das articulações dos dedos e a volta do joelho a posição original.  

Além disso, temos os movimentos de abdução quando abrimos a perna e o braço 

(“distanciamos o braço/perna do corpo”) e de adução (“aproximamos o braço/perna do 

corpo”) quando fechamos a perna ou abaixamos o braço.  

Temos também alguns movimentos especiais de rotação como os que acontecem 

entre os ossos do antebraço (rádio e ulna): supinação e pronação.  

 

 

 

 

 

 

 

http://soranadia.blogspot.com.br/2014/08/posicao-anatomica.html
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ALONGAMENTO X AQUECIMENTO E COORDENAÇÃO MOTORA 

 

Iniciamos discutindo sobre o que a relação do aquecimento e do alongamento 

para o exercício físico. Falamos sobre a importância dos Órgãos Tendinosos de 

Golgi e dos Fusos Musculares e como eles agem para avisar ao cérebro (vias 

aferentes) que a articulação e músculo estão alongando e/ou contraindo 

exageradamente.  

Deve-se lembrar de que há uma cultura de sempre alongar antes de qualquer 

exercício físico. Além disso, pode-se verificar o aumento dos estudos sobre a 

relação dos alongamentos com os exercícios físicos na prevenção de lesões e na 

melhora da performance física. A seguir é possível ler um estudo de revisão sobre a 

temática: artigo retirado da pagina https://periodicos.pucpr.br › index.php › fisio › 

article › download 

 

 

 

 

 

 

 

Pense e Pesquise!!! 

1- Quais os principais movimentos do estudante 

quando está sentado na cadeira em sala de aula? 

2- Há uma posição e altura de banco e mesa para 

estudar? 
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Alongamento Muscular: suas implicações na performance e na prevenção de lesões 

Autores: Paulo Henrique Foppa de Almeida, Danielle Barandalize, Danieli Isabel Romanovitch Ribas, 

Daniela Gallon, Ana Carolina Brandt de Macedo, Anna Raquel Silveira Gomes 

Revista Fisioterapia em Movimento 

Resumo  

INTRODUÇÃO: Os exercícios de alongamento muscular estão entre os mais comumente utilizados 

na reabilitação e na prática esportiva e são muito estudados, porém, seu efeito no desempenho 

esportivo e na prevenção de lesões ainda é polêmico. Assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma 

revisão de literatura sobre as implicações do alongamento na performance e na prevenção de lesões. 

METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa no Medline, Lilacs, Pubmed e Cochrane, considerando o 

período de 1990 a 2008, em três combinações de palavras-chave: alongamento e músculo 

esquelético e duração e frequência “stretching and skeletal muscle and duration and frequency” 

(grupo I); alongamento e músculo esquelético e performance “stretching and skeletal muscle and 

performance” (grupo II), e alongamento e músculo esquelético e lesão e prevenção: “stretching and 

skeletal muscle and injury and prevention” (grupo III). RESULTADOS: Dos grupos I e II foram 

utilizados 17 artigos e do Grupo III 26 artigos. A exclusão dos estudos ocorreu em virtude da leitura 

do título e do resumo e por não terem sido realizados com sujeitos saudáveis, ou não estarem 

relacionados com exercícios de alongamento, performance e prevenção de lesões. CONCLUSÃO: 

Observou-se que a prática do alongamento agudo apresenta efeito prejudicial à performance 

muscular e que a realização antes do exercício não implica em menor número de lesões. Já o 

alongamento crônico acarreta em melhoras na performance e prevenção de lesões a longo prazo. 

Acredita-se que há outros mecanismos, provavelmente relacionados ao processo de aquecimento, 

que justificaria menor incidência de lesões e melhora na performance. 

 

  

Os alongamentos são usados na melhora dos níveis de flexibilidade, 

qualidade física esta importante para a saúde e também para um bom 

desenvolvimento esportivo e nas atividades motoras do dia a dia.  

É comum as pessoas usarem o alongamento como forma de relaxamento, 

como na Yoga tradicional, sendo interessante o seu uso após os exercícios físicos 

para diminuir as dores musculares e as câimbras e também antes de dormir. 

 Já o aquecimento é importante antes de um exercício físico, pois ele prepara 

o corpo para a atividade que irá ser realizada, sendo dividido em aquecimento geral 

e específico. O AQUECIMENTO GERAL são movimentos que irão gerar alterações 
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físicas como: o aumento da temperatura corporal, das pupilas, dos batimentos 

cardíacos ou frequência cardíaca (FC) entre outros e também alterações 

psicológicas ou mentais (maior atenção e concentração etc), sendo sua ativação 

relacionada com Sistema Nervoso Simpático (SNS). 

 O AQUECIMENTO ESPECÍFICO são movimentos similares aos exercícios 

que serão realizados no exercício físico ou esporte que o indivíduo realizará. 

Normalmente estão relacionados com as técnicas ou fundamentos e movimentação 

(corridas, paradas, mudanças de direção e sentido, saltos entre outros) que há 

atividade exigirá.  

Lembre-se que quanto maior a temperatura do ambiente menor é o tempo de 

aquecimento, além da importância da hidratação (ingerir líquido) para melhor 

performance e saúde. Além disso, a umidade do ar (40% a 70% o ideal) também é 

fator que se deve levar em conta no momento da realização do aquecimento e na 

quantidade de líquido necessário. 

Discutimos sobre uma das principais qualidades físicas envolvidas nos 

esportes e em qualquer movimento humano e os motivos de fazer parte, na maioria 

das vezes, no início de um treinamento. Neste caso a qualidade física que queremos 

discutir é a COORDENAÇÃO MOTORA, pois mesma está relacionada à percepção 

do corpo em relação à bola, os companheiros de equipe, dos adversários e objetivo 

do jogo, ou seja, as traves, uma cesta, uma espaço específico entre outros. 

 A coordenação motora depende bastante da atenção e concentração, sendo 

facilitada quando trabalhada/treinada no início, momento que estamos mais 

descansados. Dessa forma a compreensão da técnica e a tomada de decisão (para 

onde correr, para quem tocar a bola, onde jogar a bola etc) do esporte ou qualquer 

conteúdo corporal (escrever, correr, nadar etc) fica mais fácil.  

A coordenação motora é considerada uma qualidade física que tem como 

momento ótimo para ser estimulada para ajudar no desenvolvimento de uma 

pessoa, principalmente na infância e adolescência. Esse fato acontece por ser uma 

etapa da vida em que o Sistema Nervoso (SN) está em desenvolvimento e formando 

um grande número de sinapses, fator imprescindível na melhora da coordenação 

motora. 

Leitura extra: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

86922010000300015 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922010000300015
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922010000300015
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DIFERENÇA ENTRE EXERCÍCIO AERÓBICO E ANAERÓBICO 

 Aeróbico e anaeróbico referem-se a duas formas do músculo metabolizar 

energia no momento do exercício físico referente à forma de treinamento chamado 

cardiorrespiratório:  

a) No exercício aeróbico, a célula muscular utiliza o oxigênio para a queima das 

moléculas que produzirão a energia necessária para o músculo em atividade.  

Um exercício aeróbico típico é contínuo e prolongado, com movimentos não 

muito rápidos, como caminhar, correr, pedalar, nadar e dançar.  

Em geral estes exercícios são realizados numa intensidade de leve a 

moderada, dependendo do nível que se encontra a pessoa. Como benefícios, o 

exercício aeróbico estimula a função dos sistemas cardiorrespiratório e 

vascular, aumentando a eficiência cardíaca (diminui o esforço do coração para 

um mesmo exercício físico que realizava anteriormente) e pulmonar, através do 

aumento no tamanho do diâmetro das artérias, aumento das mitocôndrias, as 

quais realizam a respiração celular e também melhora na irrigação muscular 

através do crescimento no número de arteríolas, consequentemente facilitando 

a sua oxigenação. Com isto, há também uma tendência de diminuição da 

Pressão Arterial (PA), tanto no momento após o exercício físico quanto em 

longo prazo (exercício físico crônico). 

b) O exercício anaeróbio utiliza uma forma de energia que independe do uso do 

oxigênio pela célula muscular. Em geral são os movimentos que utilizam da 

velocidade e de uma sobrecarga intensa, como a força muscular, que vão além 

dos limites possíveis de manter uma respiração ritmada, como acontece nos 

exercícios aeróbicos.  

É comum também sua utilização pelos atletas de provas longas nos metros 

finais em uma disputa na chegada e nas provas de ciclismo de estrada, a qual 

é formada por equipes, onde normalmente o vencedor e/ou o atleta que disputa 

a prova na chegada é o com característica mais anaeróbica entre eles. É uma 

forma de exercício importante para os esportes coletivos. 

Há algumas formas de pensar o treinamento aeróbico: podemos realizar um 

teste físico que pode ser padronizado pelo tempo de corrida e ao final se mede a 

distância percorrida e insere numa fórmula para saber a Frequência Cardíaca 

Máxima que a pessoa consegue atingir (para crianças e adolescentes o PROESP-

BR, uma bateria de testes do Governo Federal do Brasil, utiliza 9 minutos). Entre os 
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adultos o teste mais conhecido é feito em 12 minutos. Há também testes através de 

uma distância pré-determinada (para crianças e adolescente há o teste de 1000 e 

1600 metros e em adultos 3200 e 2400 metros, por exemplo).  

Além disso, podemos utilizar a fórmula de 220-idade (em anos) e o resultado 

será a Frequência Cardíaca Máxima (FCmáx.). Em seguida a pessoa insere o 

percentual mínimo e máximo da FCmáx. que ele deseja treinar. Após isso, a pessoa 

irá iniciar o treinamento e aos poucos, através do princípio da sobrecarga, vai 

aumentando o volume (distância percorrida e tempo de treino) e intensidade 

(velocidade).  

Caso tenha um local com a marcação de distância é possível pensar num 

primeiro momento o tempo que consegue exercitar de forma a ficar cansado, mas 

não exausto, e ao final anotar a distância percorrida e o tempo gasto. Aos poucos, 

dependendo do objetivo, vai aumentando o tempo de exercício e a distância, até 

conseguir atingir a meta desejada. O indivíduo pode estacionar um tempo numa 

distância e aumentar a velocidade para depois aumentar a distância novamente no 

mesmo ritmo anterior e assim sucessivamente, dessa forma irá conseguir melhorar a 

aptidão aeróbica e consequentemente a saúde. 

LEMBRE-SE: uma pessoa para ser considerada ativa deve realizar pelo menos 150 

minutos de exercícios físicos semanais, sendo recomendado uma frequência de 5 

vezes por semana de 1 hora diária. Pode-se dividir essa hora no dia por intervalos 

menores de 20 minutos, 3 vezes ao dia, por exemplo.  

A escala de Borg é outra forma, mais simples, de controle do exercício físico.  

É uma ótima forma de saber se o exercício está em um nível seguro em relação a 

intensidade.   

É possível conhecer melhor sobre essa ferramenta no artigo destacado a 

seguir: http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/1603/1160.  

→ O texto abaixo adaptado da página https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Borg, 

também fornece uma boa informação sobre seu uso. 

Tabela de Percepção de Esforço para Crianças (AFAA, 1995) 

A Intensidade “0” é considerada em REPOUSO  

→ Como se sente quando está sentado em repouso: 

http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/1603/1160
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Borg
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Exemplo: Criança sentada em cadeira ou assistindo TV 

 1 – Leve. Como se sente quando caminha pra escola ou quando faz tarefas em 

casa. Criança caminhando para a escola; sem suor 

 2 – Moderado. Como se sente quando está brincando no Playground ou 

correndo e brincando. Criança brincando e inicia o suor 

 3 – Forte. Como se sente quando está correndo muito! Criança jogando ou 

fazendo algum esporte suando 

 4 – Exaustivo. O mais forte que já conseguiu correr ou se exercitar na sua vida 

Criança correndo a ponto de ter um colápso no fim desta corrida 

A tabela abaixo facilita a compreensão da alteração da Frequência Cardíaca 

através de nossa própria percepção corporal durante a prática de Exercícios Físicos. 

Ela pode ser utilizada para qualquer atividade aeróbica, sendo recomendada como 

uma opção prática na observação da Intensidade de Esforço. 

Os números de 6-20 são baseados na Frequência Cardíaca de 60-200 bpms 

(Batimentos Cardíacos por Minuto). Sendo que o número 12 corresponde 

aproximadamente 55% e o 16 a 85% da Frequência Cardíaca Máxima. 

NÍVEL INTENSIDADE 

6  

7 MUITO FÁCIL 

8  

9 FÁCIL 

10  

11 RELATIVAMENTE FÁCIL 

12  

13 LIGEIRAMENTE CANSATIVO 

14  

15 CANSATIVO 

16  

17 MUITO CANSATIVO 

18  

19 EXAUSTIVO 

20  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV
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Tabela. Nível de intensidade Condição de Esforço Frequência Cardíaca 
(Escala de Borg Adaptada – Vivaqua, 1992) 

NÍVEL INTENSIDADE FREQUÊNCIA CARDÍACA CORRESPONDENTE 

0 REPOUSO 60 

  70 

  80 

1 MUITO LEVE 90 

2  10 

3  110 

4 LEVE 115 

5  120 

6 MODERADO 130 

7  140 

8 INTENSO 160 

9  180 

10 EXAUSTIVO 200 

Esta tabela foi adaptada a partir da original que se usa uma escala de 6-20 para 
uma mais simples, a fim de facilitar o entendimento da criança. O ideal é que a 
criança se mantenha dentro de uma condição leve à moderada progredindo com o 
passar dos anos.” 

A CORRIDA, A RESPIRAÇÃO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) 

Antes de iniciar a prática da corrida, devemos lembrar que a melhor forma de 

respirar é a que dá um maior conforto e a quantidade de oxigênio necessária para a 

intensidade praticada, sendo que corridas mais intensas talvez requeiram uma 

respiração feita pela boca e pelas narinas ao mesmo tempo.  

Podemos sentir dificuldades em adequar a respiração à intensidade da 

corrida e outras atividades aeróbicas, principalmente no início, ficando muitas vezes 

ofegantes. Isto acontece pela falta de oxigênio inicial até a pessoa conseguir o 

equilíbrio respiratório, percebido através do aumento da frequência cardíaca inicial 

até que a mesma fique equilibrada num nível compatível com a velocidade. Esse 

momento é chamado na literatura de STEADY STATE, sendo que após este 

equilíbrio está relacionado com a manutenção do ritmo do exercício físico, caso 

aumentemos a velocidade, a frequência cardíaca torna a aumentar até o limite físico 

do indivíduo.  

Conforme nos tornamos mais aptos à respiração flui melhor, pois 

encontramos um ritmo respiratório mais eficiente, coordenando-o com as passadas. 

Manter o ritmo e não ficar ofegante auxilia inclusive na estabilidade do ritmo 

cardíaco, medido pela frequência cardíaca. 
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 O Que é a FC e como medir? 

A Frequência Cardíaca (FC) é um indicador do trabalho cardíaco, geralmente 

expresso como número de Batimentos Cardíacos por Minuto (BPM). A frequência 

cardíaca pode ser calculada sem nenhum equipamento especial, através da 

colocação dos seus dedos em determinados pontos corporais. Também pode ser 

medida por monitores cardíacos.  

Pulsação radial: esta é a pulsação medida na parte de dentro e 

externa do punho na direção do polegar. Utilizam-se dois dedos 

(indicador e o médio), neste local, pressionado levemente até 

sentir a pulsação. 

 

Pulsação na carótida: para medir a pulsação na carótida utilize 
dois dedos, de preferência o indicador e o médio, na lateral do 
pescoço, no espaço entre a traqueia e o músculo do pescoço. 
Pressione levemente até sentir a pulsação.  

 

SOBRE AS CORRIDAS 

A corrida é uma das formas mais primitivas de exercício e surgiu da 

necessidade de nossos ancestrais andarem mais depressa, para fugir de alguns 

perigos ou perseguir a caça, ou seja, visando a sobrevivência da espécie. 

Atualmente não dependemos dela para sobreviver, mas sua prática regular 

continua muito importante, pois a corrida aumenta a capacidade respiratória, 

melhora a circulação sanguínea e aumenta a resistência muscular. 

BIOMECÂNICA DA CORRIDA 

A biomecânica é o estudo da mecânica dos seres vivos, no caso da corrida, o 

estudo do gesto esportivo da mesma. Podemos entender como gesto esportivo da 

corrida o conjunto de movimentos que a constituem. 

 Você já percebeu a diferença entre o movimento de correr e o de caminhar? 

Quando uma pessoa está andando depressa, em cada ciclo da passada, ela 

mantém pelo menos um dos pés no chão. O outro pode estar no ar ou no chão 

também. Na corrida, em cada passada, por um momento, os dois pés do atleta ficam 

no ar simultaneamente. Dizemos que a passada da corrida possui três fases: o 

ataque, que é a fase de elevação do joelho a frente; a fase do vôo ou suspensão, 

onde os dois pés estão simultaneamente no ar e; a recuperação, quando elevamos 

o calcanhar atrás do corpo, preparando a perna para uma nova fase de ataque. 
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ATAQUE                     VOO/SUSPENSÃO           RECUPERAÇÃO 
 

Se transferirmos estes termos para analisar o ato de caminhar, poderíamos 

dizer que a marcha (caminhada) só possui duas fases: ataque e recuperação. 

 E o Movimento dos braços na corrida? 

Durante a corrida os braços se movimentam para frente e para trás em 

movimento alternado com as passadas da corrida e não lateralmente. O ideal é 

manter os cotovelos flexionados a 90º e relaxados. 

 

PARA LER E APRENDER  

Estudos Extras sobre Temas que Surgiram em Aula 

 

- ADESÃO A SEIS MESES DE TREINAMENTO INSTRUÍDO DE CORRIDA 

MINIMALISTA E DESCALÇA. Rev Bras Med Esporte [online]. 2016, vol.22, n.3, 

pp.182-185. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151786922016000300182&script=sci_abstract

&tlng=pt 

- A ciência e a arte de correr descalço. Cienc. Cult. vol.66 no.1 São Paulo  2014. 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252014
000100008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151786922016000300182&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151786922016000300182&script=sci_abstract&tlng=pt
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252014000100008
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252014000100008
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 A FORÇA FÍSICA E SUAS VARIAÇÕES 

 

 Iniciamos a aula com a divisão de grupos, os quais foram passando pelas 

estações onde haviam testes físicos relacionados à força nas mais diferentes 

formas: potência ou força explosiva de membros inferiores e membros superiores e  

resistência de força (resistência muscular localizada).  

No primeiro realizamos o salto horizontal, no segundo o arremesso sentado 

da bola de Medicine Ball e no terceiro o teste de abdominal em 1 minuto. Estes 

testes fazem parte da Bateria de Testes do PROESP-BR do Governo Federal.  

Com isso, foi possível perceber como a força muscular é específica para cada 

grupo muscular, já que os alunos tiveram sucessos diferenciados em cada teste, ou 

seja, um pode ter melhor desempenho no teste de impulsão horizontal e outro no 

arremesso, por exemplo.  

O que desejamos com a vivência dos testes é a percepção que a força 

muscular é gerada por um músculo específico ou grupo muscular, sendo definida 

pela capacidade de gerar tensão muscular e que se apresenta de várias formas: 

máxima, de hipertrofia, explosiva, de resistência etc.  

 Na primeira figura abaixo está o teste de resistência de força onde a pessoa 

deve realizar várias repetições, sendo um teste relacionado à saúde por ser uma 

região importante para a proteção da coluna vertebral, pois a maioria das dores na 

região da coluna lombar está relacionada ao enfraquecimento dos músculos da 

região abdominal.  

Nesse teste a carga é o próprio corpo do indivíduo, sendo que para seu 

treinamento pode-se inserir pesos com o tempo de forma a fortificar a região.  

 

Figura. Teste para Medir a Resistência de Força através do Número de Abdominais 
em 1 Minuto 

 
                      Imagem retirada de Guedes & Guedes (1997) 
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 Nas próximas figuras estão os testes de força explosiva ou potência muscular, 

os quais possuem relação entre a força e a velocidade, sendo uma forma importante 

para vários esportes como o vôlei, o arremesso de peso no atletismo, o cabeceio no 

futebol entre outros, além disto, é de grande valor para idosos e obesos na 

realização de atividades diárias, como levantar da cama.  

A diferença entre ambos está na carga do teste, pois no primeiro a própria 

massa corporal “peso” do indivíduo que deve ser retirada do chão e no segundo uma 

bola de 2kg que deve ser arremessada. Estas questões tem relação direta com o 

resultado do teste.  

Figura. Teste para Medir a Força Explosiva ou Potência de Membros Inferiores 
através do Salto Horizontal 

 
Imagem retirada de Luz et al. (2008), disponível em: 
http://www.efdeportes.com/efd123/niveis-de-aptidao-fisica-em-criancas-e-
adolescentes-tenis-de-campo.htm   
 

Figura. Teste para Medir a Força Explosiva ou Potência de Membros Inferiores 
através do Arremesso de Medicine Ball 

 

http://www.efdeportes.com/efd123/niveis-de-aptidao-fisica-em-criancas-e-adolescentes-tenis-de-campo.htm
http://www.efdeportes.com/efd123/niveis-de-aptidao-fisica-em-criancas-e-adolescentes-tenis-de-campo.htm
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Imagens retiradas de site da PROESP-BR, disponível em: 
https://www.ufrgs.br/proesp/bat-teste-forca-explosiva-de-membros-superiores.php  
 

 

PARA LER E APRENDER  

Estudos Extras sobre Temas que Surgiram em Aula 

 A força em idosos e em pessoas obesas é fator preocupante, pois com o 

passar da idade há uma perda de músculos e do nível de força das pessoas, as 

quais geram um sintoma chamado SARCOPENIA. Por isso é comum ocorrer 

quedas e fraturas nessas pessoas. Os obesos pela falta de atividade e 

estímulo muscular também correm o risco de apresentar o mesmo problema, 

além do excesso de gordura que dificulta a locomoção.  

- Sarcopenia e envelhecimento. Tatiane da Silva Pícoli, Larissa Lomeu de 
Figueiredo, Lislei Jorge Patrizzi. Revista Fisioterapia em Movimento. 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/21091 

- Prevalência de sarcopenia no envelhecimento: um problema de Saúde Coletiva. 
Miguel Angelo Moscoso Naveira, Solange Andreoni, Luiz Roberto Ramos. Revista 
UNILUS Ensino e Pesquisa.  v. 14, n. 34 (2017) 
http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufrgs.br/proesp/bat-teste-forca-explosiva-de-membros-superiores.php
https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/21091
http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/issue/view/34
http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/797
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GINÁSTICA OU CIRCUITO FUNCIONAL X QUALIDADES FÍSICAS   

É muito comum nas praias, praças, clubes e mesmo ao redor de estádios. Em 

geral se utilizam de materiais alternativos como cones, bastões, cordas, elásticos, 

pneus e outros que a cada dia são criados ou remodelados por empresas da área de 

treinamento físico, como: bolas de diferentes tamanhos, pesos com alças, elásticos 

com diferentes tensões entre outros.  

A ideia inicial para esta modalidade de exercício físico é a construção de um 

treinamento físico que apoie as pessoas na realização das suas atividades diárias, 

tanto no lar, nas atividades do dia a dia, na exigência física do trabalho e também 

para a saúde de forma geral.  

Porém, com a dificuldade desta individualização pela grande quantidade de 

pessoas fazendo ao mesmo tempo, inclusive grupos de algumas empresas, 

atualmente se cria um padrão de exercícios e movimentos que devem ser repetidos 

por todos, sendo que cada um no limite que seu corpo aguente. 

Ou seja, em geral, nessas aulas as pessoas buscam a perda de peso e/ou o 

emagrecimento, a melhora da coordenação motora através de movimentos variados, 

alguns tipos de força e equilíbrio, velocidade, agilidade e resistência aeróbica, ou 

seja, ela tende a trabalhar várias qualidades físicas em geral numa mesma aula. 

Além disto, como em geral ela é realizada ao ar livre, ela atrai pessoas que não 

gostam de ficar em academias, além do contato com a natureza quando estão nas 

praias e praças.   

QUALIDADES FÍSICAS OU CAPACIDADE FÍSICAS 

1) COORDENAÇÃO MOTORA: é a capacidade de organizar os movimentos de 

forma ordenada para o objetivo que deseja. Depende da percepção sensorial-

motora (propriocepção). Logo, a coordenação é a qualidade física base para 

as outras. 

2) FORÇA MUSCULAR: é a capacidade de gerar tensão dinâmica (quando há 

movimento/ força maior que a resistência) ou estática (sem movimento/ força 

igual à resistência) de um músculo ou grupo muscular. Como a flexibilidade, a 

força é específica para cada região/músculo e possui subdivisões 

(potência/força explosiva, resistência muscular localizada, força de hipertrofia, 

força máxima etc). O tipo de força utilizada depende da carga (peso), da 

velocidade empregada e do número de repetições do movimento.   

3) FLEXIBILIDADE: é a capacidade de mover as articulações no limite mais 

amplo possível em todas as direções. É específico para cada articulação e 

para cada direção, ou seja, pode ser ótimo no ombro e ruim no cotovelo, por 

exemplo. É importante em atividades em geral e esportes para a execução de 

movimentos. 
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4) Resistência Aeróbica: é a capacidade de realizar movimentos, na maioria das 

vezes cíclicas, de forma contínua por um período de tempo prolongado 

(mínimo de 3 minutos). É importante para a saúde cardiovascular (circulação 

sanguínea – coração, pulmão, artérias etc) e importante para esportes, 

principalmente para provas mais longas (maratonas, corridas de rua, dançar, 

caminhar etc).  

5) Velocidade: é a capacidade de executar movimentos (velocidade de 

membros) ou percorrer uma distância no menor tempo possível (velocidade 

de deslocamento) ou reagir a um estímulo, como o sinal de largada na corrida 

ou pular numa bola chutada (velocidade de reação). Importante para a 

maioria dos esportes, tanto na execução das técnicas/fundamentos quanto na 

movimentação em geral. 

6) Agilidade: é a capacidade de deslocar o corpo no espaço no menor tempo 

possível, alterando a direção/sentido, ou seja, mudando a posição do corpo 

sem perder o equilíbrio e a coordenação. 

7) Equilíbrio: é a capacidade de manter o corpo estável em uma posição, seja 

parado (equilíbrio estático) ou em movimento (equilíbrio dinâmico) ou quando 

recuperamos o equilíbrio após um desequilíbrio (equilíbrio recuperado). 

Importante tanto para o dia a dia para evitar quedas e realizar atividades em 

geral quanto para os esportes em geral. 

 

Figura. Estações da Aula de Circuito Funcional 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Há uma diferença entre os conceitos de perda de peso e emagrecimento.  A 

perda de peso é a diminuição da massa corporal total “peso”, sem distinção do que 

foi perdido, podendo ser músculo, gordura ou mesmo água.  

Lembramos que muitos atletas de lutas, as quais as categorias são divididas 

por peso, tendem a realizar saunas e corridas para a perda de peso para atingir a 

meta, até mesmo perto da hora de pesar.  

Também houve um tempo que as pessoas utilizavam de plástico, jornais e 

casacos durante o exercício físico como meio de perder peso, sendo que o resultado 

em geral é a diminuição da quantidade de água que após a atividade, com a 

ingestão da água, os valores voltam ao normal. Porém essa forma de treinamento 

geram riscos para a saúde, pois elevam a temperatura corporal por dificultar o suor. 

Já o emagrecimento gera a diminuição da quantidade de gordura, sendo em 

geral o objetivo das pessoas que procuram saúde.  

Pessoas que realizam exercícios para ganho de músculos (hipertrofia) podem 

ter o peso mantido ou até mesmo aumentado, pois os músculos são mais densos do 

que a gordura. Por isto, a importância de realizar uma avaliação da composição 

corporal de forma mais minuciosa possível.  

O exercício físico permite realizar mudanças em alguns compartimentos do 

corpo como dos músculos, gordura, densidade dos ossos e indiretamente no 

coração.  

Para a nossa aula utilizamos de medidas simples que podem ser realizadas 

em casa e nos fornecem valores importantes para avaliar nosso nível de saúde e de 

obesidade. Além da previsão da estatura quando adulto e da idade biológica em 

meninos.  

As primeiras medidas mais importantes e comuns são a estatura 

(EST.)“altura” que juntamente com o valor da massa corporal total (MCT)“peso” é 

possível calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Esse índice é o mais comum e 

utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para se aferir o nível de 

obesidade.  

Para crianças e adolescentes há tabelas de referência por idade, mas que 

apresenta alguns problemas, pois os adolescentes estão numa fase da vida em 

constante crescimento e desenvolvimento, os quais variam de indivíduo para 
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indivíduo (princípio da individualidade biológica) e inclusive da região onde foi 

realizada a pesquisa para construir a tabela de referência.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é analisado através da fórmula: IMC= 

MCT(kg)/Estatura2(metros). Resultados abaixo de 18,5 são considerados 

desnutridos, entre 18,5 e 25 como normais, entre 25 e 30 sobrepeso, e acima de 30 

como estando obeso.  

Outra medida para avaliar o nível de obesidade é a relação da Circunferência 

da Cintura/ Circunferência do Quadril, a qual possui valores de referência bem 

complicados de serem analisados em adolescentes pelos mesmos motivos do IMC. 

A cintura é aferida/avaliada no menor ponto entre a última costela e crista do 

osso do quadril. Já o quadril se mede no ponto de maior circunferência nos glúteos. 

A cintura deve ser medida de frente para a pessoa, já o quadril deve ser analisado 

lateralmente ao indivíduo, como nas figuras abaixo. 

Em adultos o limite para a saúde é de 0,95 para homens e 0,85 para 

mulheres. Há valores de referência também para a circunferência abdominal para a 

saúde, mas somente para adultos (até 100cm para homens e 85cm para mulheres).  

Em geral essa medida é feita sobre a cicatriz umbilical, mas pode haver 

divergência entre pesquisadores e na forma de medir pessoas obesas.  

 

Figura. Medida da Circunferência da Cintura 

 

Fonte: http://professorfabiobrasil.blogspot.com.br/2010/03/circunferencia-da-

cintura.html  

 

 

 

http://professorfabiobrasil.blogspot.com.br/2010/03/circunferencia-da-cintura.html
http://professorfabiobrasil.blogspot.com.br/2010/03/circunferencia-da-cintura.html
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Figura. Medida da Circunferência do Quadril 

 

Fonte: http://www.marcelogomesfit.com.br/2014/10/indice-de-adiposidade-corporal-

iac-uma.html  

 

 Além disso, é possível também prever a estatura adulta, algo que gera 

sempre muita curiosidade. Como a medida estatural tem grande influência genética 

à medida é retirada pela soma das estaturas dos pais, em centímetros, conforme 

demonstrada a seguir, com um erro de 10 centímetros tanto para baixo quanto para 

cima: 

→ Previsão estatura em meninos = (estatura do pai + estatura da mãe +13)/2 

→ Previsão estatura em meninas = (estatura do pai + estatura da mãe -13)/2 

 

 Por último, há uma fórmula para se medir a Idade Óssea para meninos, sendo 

este um valor da idade biológica em adolescentes. Em geral essa medida é 

realizada pelo Raio-X da mão e punho.  

A fórmula necessita dos valores da estatura, massa corporal, idade 

cronológica e diâmetro do fêmur (osso da coxa/joelho). Para a medida do diâmetro é 

necessário de um aparelho chamado paquímetro. Abaixo está o exemplo da fórmula 

para a utilização: 

 

Idade Óssea (meninos) = 0,062*Estatura (cm) + 0,426*Id.Cronol.+ 0,041*MCT. 

(Kg) - 0,390* Diâmetro Fêmur (cm) 

 

 

       

http://www.marcelogomesfit.com.br/2014/10/indice-de-adiposidade-corporal-iac-uma.html
http://www.marcelogomesfit.com.br/2014/10/indice-de-adiposidade-corporal-iac-uma.html
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GINÁSTICA DE ACADEMIA 

 Atualmente há um aumento acentuado de academias de ginástica no Brasil e 

principalmente no Rio de Janeiro. A abertura destas academias é algo novo que se 

iniciou mais efetivamente a partir dos anos 2000 e que hoje é bem comum conhecer 

pessoas que realizam seus exercícios físicos nesses locais.  

Em geral, as pessoas se inscrevem nas academias por dois motivos 

principais: saúde e estética. Não necessariamente estes dois pilares andam juntos, 

pois algumas pessoas para conseguirem ter o corpo na forma que desejam utilizam 

de substâncias ilícitas, como os anabolizantes, ou mesmo suplementos sem a menor 

necessidade. Vimos na primeira aula que a alimentação, o treinamento físico e o 

descanso são os fatores que podemos controlar para mudanças físicas.   

Os anabolizantes, assim como os suplementos, sobrecarregam órgãos como 

o rim e podem levar ao surgimento do câncer. 

Uma das formas de analisar as diferenças entre como nos sentimos e o corpo 

que desejamos é através das ESCALAS DE SILHUETAS, conforme demonstrado na 

figura abaixo.  

Nela marcamos primeiramente o corpo que consideramos o atual e depois 

anotamos aquele que desejamos. A diferença entre eles demonstra se estamos 

insatisfeitos no peso desejado. Quando o valor é igual a 0 quer dizer que estamos 

satisfeitos, quando o valor é positivo quer dizer que consideramos estar acima do 

peso e quando o valor é negativo quer dizer que avaliamos estar mais magros que o 

desejado. 

Figura: Escala de Silhuetas 
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Fonte: retirado de Adami et al. (2008), disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722008000200003 

 Há também a distorção de imagem corporal quando o que vemos no 

espelho e sentimos em relação ao nosso perfil corporal é diferente da imagem real. 

Em geral, principalmente pelas exigências sociais/culturais da atualidade, o mais 

comum são pessoas que consideram estarem obesas, apesar do peso estar dentro 

do limite normal. Essa situação leva muitas vezes a casos de anorexia, bulimia e 

vigorexia, havendo a necessidade de procurar ajuda de um especialista o quanto 

antes. 

Porém, recebemos a influência da mídia (programas de TV, revistas, jornais 

etc), da moda e inclusive dos amigos e pessoas que vivem ao nosso redor. Com 

isso, podemos ser levados a tomar atitudes que nos geram insatisfação com o nosso 

corpo e consequentemente fazer com que tomamos atitudes que farão mal a saúde 

como: deixar de se alimentar (anorexia), comer e posteriormente forçar o vômito 

(bulimia), realizar exercícios físicos de forma exagerada (vigorexia) e até mesmo 

para a saúde social quando evitamos a ir a locais públicos como as praias, clubes 

entre outros por vergonha do próprio corpo.  

Em geral, apesar de nas grandes academias haverem atividades de luta, 

dança, pilates, natação entre outros é mais comum o oferecimento da musculação 

com o uso de aparelhos, halteres, barras e caneleiras. Além de aparelhos voltados 

para exercícios aeróbicos, como: esteira, bicicleta, elípticos, escadas etc 

Figura. Exercícios de Treinamento de Força 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722008000200003
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Fonte: https://alemdahipertrofia.wordpress.com/2012/09/22/tres-exercicios-

esquecidos-que-funcionam-e-separam-meninos-de-homens/  

 Os músculos são classificados de acordo com a sua função na realização dos 

movimentos.  

Os agonistas são aqueles considerados os principais para a realização do 

movimento, como exemplo, os músculos do peito quando fazemos o exercício de 

apoio no solo.  

Os antagonistas fazem oposição aos agonistas quando estes contraem, ou 

seja, eles alongam e ajudam a controlar o movimento.  

Já os sinergistas apoiam os agonistas na realização dos movimentos, como o 

tríceps no exercício de apoio do exemplo anterior. Na figura abaixo é possível ver 

um dos exemplos que foi demonstrado em aula. 

Figura. Movimento de Flexão e Extensão do Cotovelo 

 

Fonte: http://paulovaloisef.blogspot.com.br/2013/03/11-sistema-muscular.html  

 

https://alemdahipertrofia.wordpress.com/2012/09/22/tres-exercicios-esquecidos-que-funcionam-e-separam-meninos-de-homens/
https://alemdahipertrofia.wordpress.com/2012/09/22/tres-exercicios-esquecidos-que-funcionam-e-separam-meninos-de-homens/
http://paulovaloisef.blogspot.com.br/2013/03/11-sistema-muscular.html

