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Prefácio  

 

O conhecimento só tem valor quando compartilhado. Devido a isto, 

cumpriu-se a partir do ano de 2019 a necessidade de criação de um Repositório 

de Trabalhos de Conclusão de Curso.  Este trabalho tem por objetivo apresentar 

os três melhores Trabalhos de Conclusão de Curso produzidos no ano de 2018 

pelos alunos do curso de Educação Física Bacharelado. Os trabalhos foram 

selecionados pela Comissão Organizadora apresentada abaixo.  
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Resumo: Objetivando destacar a importância do treinamento de musculação 

para a terceira idade.  Dessa forma elaborou-se este trabalho, visando orientar 

e mostrar os benefícios do treinamento de força na terceira idade. O Brasil está 

caminhando para ser um país com mais idosos do que crianças, a expectativa 

do Instituto Brasileiro Geografia estatística (IBGE) é de que, até 2055, o número 

de pessoas com mais de 60 anos supere o de pessoas com até 30 anos. Hoje, 

o número de brasileiros idosos corresponde a 17% da população. Quanto mais 

as pessoas envelhecem elas se sentem mais frágeis, solitárias ou até mesmo 

excluídas pela sociedade, assim sendo procurando cada vez mais o repouso, 

deixando de dedicar seu tempo as diversas atividades. provocando o aumento 

de doenças crônicas. sendo assim as pessoas estão buscando exercitar-se 

melhorando a sua disposição. Ao longo desse trabalho, podemos avaliar que 

atividade física regular também tem efeito importante na manutenção da 

capacidade funcional, capacidade cardiovascular, massa muscular, força 

muscular e flexibilidade. Diante do tema pesquisado concluiu-se que o 

treinamento de força de resistência, vem sendo um dos métodos mais usados, 

e que vem dando bons resultados na melhora da qualidade de vida, performance 

do idoso no dia a dia, no controle e na diminuição das doenças crônicas 

degenerativas que são muito comuns nesta idade. Os idosos estão cada vez 

mais procurando atividades para melhorar seu desempenho no dia a dia, seja 

para o lado profissional ou até mesmo para o lazer. 

Palavras-Chave: Musculação; terceira idade; qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO 

 

A cada dia cresce, demasiadamente, o número de idosos a procura de 

atividades como a musculação, investigando-se os motivos pela procura de tal 

atividade, frequentemente estão ligados aos muitos benefícios que a 

musculação adaptada e bem preparada para este público pode gerar, como por 

exemplo o fortalecimento neuromuscular, ósseo, evitando a osteoporose, e 

outras lesões que possam aparecer nesta fase da vida. 

Além disso, o que se percebe é que nos tempos atuais, grande parte das 

pessoas que chegam a terceira idade mudaram alguns hábitos, antigamente a 

maioria das pessoas que chegavam nessa fase da vida encontravam-se 

sedentárias, pois não praticavam nenhum tipo de atividade, nem as mais simples 

como caminhadas em parques. Os idosos agora não têm mais tempo a perder, 

cada vez mais encontramos pessoas com idades avançadas caminhando, 

correndo e garantindo uma vida mais longa e saudável.  

 Em virtude dessa realidade, pretende-se neste estudo, compreender os 

benéficos que a musculação pode gerar na vida de pessoas idosas. 

 A fundamentação teórica que norteou essa pesquisa baseia-se em 

(Douglas Brooks, 2008; Silene Okuma, 2004; Aguinaldo Gonçalves, Roberto 

Vilarta, 2004.) que abordam a musculação na terceira idade, comprovando os 

benéficos, malefícios, e métodos de trabalho para realizar tais atividades com 

este público citado. 

 Durante um período de seis meses, buscou-se fundamentações teorias 

em livros com autores especializados na área da musculação para idosos, esses 

que nos trazem conhecimento e preparo para a realização deste trabalho. 

Também procurou-se informações e conhecimentos em artigos desenvolvidos 

sobre este tema e em alguns sites da internet, tais eles citados nas referências 

deste trabalho.  

 Ao longo destes seis meses, foram checados informações e 

conhecimentos, avaliando e compreendendo várias fundamentações sobre 

musculação para idosos, seus vários benefícios, malefícios ou complicações que 

possam ser geradas devido a realização desta atividade.  
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No primeiro capítulo, idoso e sociedade, analisamos como o idoso é visto 

pela sociedade, como ela enxerga a sociedade, como estão evoluindo as 

práticas corporais da terceira idade e uma projeção do futuro dos idosos. No 

segundo capitulo, a natureza do exercício físico no envelhecimento, apontamos 

a importância dos exercícios físicos, seus benefícios, para melhorar a qualidade 

de vida dos idosos. No terceiro capitulo, treinamento de força de resistência, 

apontamos um pouco sobre cada tipo de treinamento e enfatizamos o 

treinamento de força, mostrando seus benefícios. 

 

IDOSO E A SOCIEDADE  

 

A melhoria das condições de vida e os assinaláveis progressos da ciência 

e da medicina estão na origem do significativo aumento dos índices de 

longevidade. A esperança de vida atingiu números inimagináveis na geometria 

das pirâmides populacionais. Estes ganhos na esperança de vida não 

representam só problemas para a sociedade. Constituem uma fonte de 

oportunidades e virtualidades que importa potenciar com resposta inovadoras. 

Este é um desafio para todos, sem exceção, num quadro de respeito 

integral da pessoa humana na multiplicidade das suas dimensões. A população 

idosa terá de ser parte da solução do problema no nosso sistema e organização 

pessoal. 

O Brasil está caminhando para ser um país com mais idosos do que 

crianças, a expectativa do Instituto Brasileiro Geografia estatística (IBGE) é de 

que, até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos supere o de pessoas 

com até 30 anos. Hoje, o número de brasileiros idosos corresponde a 17% da 

população. De acordo com o levantamento metade dos idosos que residem no 

Brasil faz parte da classe média e usufrui de boas condições de vida, cada vez 

mais estão aproveitando a velhice para voltar a estudar, investir em lazer ou 

voltar para o mercado de trabalho. 

A expectativa de vida atual do brasileiro é de 74,9 anos. Segundo projeção 

da ONU, a esperança de vida ao nascer no Brasil subirá para 81,2 anos até 

2050. 
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A faixa etária acima dos 65 anos é a que mais cresce em nossa sociedade, desde 

a década de 1960, cresceu duas vezes mais rápido do que a população em geral. 

Pessoas com 85 anos ou mais (definidas como “idosos mais velhos”) agora são 

classificadas como o seguimento de mais rápido crescimento na população 

americana. 

Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Credito (SPC Brasil), 

seis a cada dez idosos afirmam que aproveitar a vida é prioridade, e quase 

metade não se preocupa em poupar dinheiro neste assunto. Para 46% as 

atividades de lazer se tornam mais frequentes com a chegada da terceira idade.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013, 

o número de idosos ativos no mercado de trabalho já soma 7,2% da população 

brasileira. Em 2015 mais de 15,5 mil idosos se inscreveram no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). 

O envelhecimento muitas vezes é pensado como uma simples passagem 

do tempo. Porém, quando começa se sentir efeito dessa passagem, torna-se um 

assunto mais importante. 

Atualmente, acompanhamos uma mudança tanto qualitativa como 

quantitativa do interesse dos idosos em relação ao processo de envelhecimento 

saudável, aumento da autoestima melhora qualidade de vida, e um estilo 

vigoroso com a perspectiva de um envelhecer com saúde. 

De acordo com os especialistas em envelhecimento, o repouso é 

precisamente o que as pessoas que estão envelhecendo não 

precisam. A começar da meia idade, as pessoas começam a ganhar 

gordura e perder músculos, força, ossos e doenças aeróbias. Eleva- 

se muito o risco de doenças cardíacas, diabetes, pressão alta e 

osteoporose. Elas estão a caminhada “zona de invalidez” (EVANS; 

ROSENBERG, 1991). 

Ainda  os autores enfatizam, quanto mais as pessoas envelhecem mais 

elas se sentem  frágeis, solitárias ou até mesmo excluídas pela sociedade, assim 

sendo procurando cada vez mais o repouso, deixando de dedicar seu tempo as 

diversas atividades, provocando o aumento de doenças crônicas, e a chance de 

entrar em uma zona de invalidez. A zona de invalidez a qual se refere é o período 

em que a pessoa não tem mais qualidade de vida, ela não consegue mais 

realizar as tarefas diárias por si só, e vai tornando-se cada vez mais dependente 

de outras pessoas. 
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Cada vez mais estudos vem evidenciando atividade física como ponto 

importante para diminuir a degeneração provocada pelo envelhecimento, dando 

oportunidade para o idoso manter-se uma qualidade de vida ativa.  

Atividade física tem papel importante no tratamento e controle de doenças 

crônico-degenerativas (como diabetes, hipertensão, osteoporose), mas também 

essencial da manutenção das funções do aparelho locomotor, principal 

responsável pelo desempenho das atividades da vida diária e pelo grau de 

independência e autonomia. 

Atividade física regular também tem efeito importante na manutenção da 

capacidade funcional, capacidade cardiovascular, massa muscular, força 

muscular e flexibilidade, que declinam com o avançar da idade e com o 

sedentarismo. 

Outro fator importante é que a senescência não é apenas um período 

caracterizado por perdas e limitações, mas no qual também aumenta a 

probabilidade de doenças e limitações biológicas. 

 As pessoas mais velhas podem ter menos força, agilidade, rapidez e 

memória, mas com certeza, por terem mais tempo de vida, possuem 

maior experiência, paciência e sabem lidar melhor com problemas do 

que os jovens, mostrando ser possível manter e aprimorar a 

funcionalidade em diferentes seguimentos das áreas física, cognitiva 

e afetiva (Neri, 1998) 

O autor  em sua colocação quis dizer que, apesar das pessoas idosas ter 

o conhecimento de vida, que difere dos demais, eles têm a vivencia e o saber, e 

com o auxílio da tecnologia e a velocidade das informações que temos, tentam 

hoje aprimorar a sua qualidade de vida através de exercícios físicos, que em 

outros tempos não teve a capacidade ou a disponibilidade de tempo para cuidar 

do seu próprio corpo e preparar-se para a velhice. 

 

A NATUREZA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO ENVELHECIMENTO  

 

A atividade física é fator de proteção para uma série de doenças crônicas 

não transmissíveis. Entretanto, com o passar dos anos, é possível notar uma 

diminuição preocupante dos níveis populacionais de atividade física, embora o 

conhecimento populacional sobre os benefícios da atividade física seja elevado.  
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A prática de atividade física está ligada ao estilo de vida escolhido pelo 

indivíduo. Tais hábitos dependem de uma série de fatores ambientais, sociais, 

demográficos e culturais que podem desencadear no comportamento individual. 

A prática de atividade física pela população em geral é importante porque o 

envelhecimento caracteriza-se pelo declínio progressivo das reservas funcionais 

de vários sistemas de órgãos, atenuado pelo exercício físico praticado 

regularmente.  

          Propiciar qualidade de vida, revalorizar os idosos e reintegra-los as 

relações sócias, diante de seus próprios olhos e da sociedade, tem sido, na 

atualidade, fonte de importantes pesquisas. Para Okuma (1997),  

“manter os idosos ativos é trazê-los para a convivência social, onde 

possam conversar, trocar experiências, praticar atividades físicas, 

minimizar isolamento social e, acima de tudo, proporcionar-lhes a 

qualidade de vida que tanto merece estes que tanto fizeram pelas 

geração mais jovens”. 

Outro ponto importante para considerar a natureza dos ajustes das 

respostas agudas e crônicas diante do exercício físico, visto que a magnitudes 

da resposta das variáveis biológicas depende de muitos fatores, como: 

características genéticas; tipo, intensidade, duração e frequência com que o 

exercício é prescrito e as condições ambientais em que este realizar. 

O exercício físico pode produzir de imediato um profundo aumento nas 

funções essenciais de aptidão física de idosos, causando, ainda, 

mudanças como a redução na de ruptura das células, minimizando a 

fadiga, aumento o desempenho e a economia energética no exercício. 

( OKUMA, 2004) 

Para Okuma, como a maioria dos idosos se encontram em um estado de 

sedentarismo, os exercícios físicos já nas primeiras semanas mostram bons 

resultados físicos e psicológicos. 

A pratica regular da atividade física mune benefícios da capacidade de 

trabalho, potencializando vários parâmetros biológicos: debito 

cardíaco, frequência cardíaca, pressão arterial, padra respiratório, 

ritmo de metabolismo basal, massa muscular, velocidade da condução 

nervosa, grau de flexibilidade, massa óssea e agua total do corpo. 

(ARAUJO et al., 1997).  

Com atividade física regularmente mantida, estabelece-se um certo nível 

de aptidão física individual, gerando elevação do consumo máximo de oxigênio.  
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A importância da atividade física para as saúdes das pessoas é 

reconhecidamente de grande magnitude. A adoção de um estilo de vida não-

sedentário, calcado na pratica regular na atividade física, encerra a possibilidade 

de reduzir diretamente o risco de desenvolvimento da maior parte de doenças 

crônico-degenerativas, além de servir como elemento promotor de mudanças 

com relação de fatores de risco para numerosas outras doenças. 

A atividade física regular auxilia na prevenção e no controle do diabetes 

mellitos e da osteoporose, nos sintomas e nas complicações da menopausa, na 

menor incidência de AVC, no perfil lipídico mais favorável e, possivelmente, no 

menor risco de câncer de colorretal e no combate a obesidade, patologia extra 

associada ao desenvolvimento de muitas doenças crônicas-degenerativa.  

A literatura ainda reporta que o treinamento físico pode ser capaz de 

induzir mudanças no controle neural do sistema cardiovascular, 

aumentando a participação da atividade parassimpática, associada ou 

não a um decréscimo na descarga simpática. Essas mudanças têm 

sido somadas as alterações que decorrentes a frequência cardíaca 

intrínseca, e responsabilizadas assim, pela bradicardia de repouso 

que ocorre no treinamento físico (JOSE E TAYLON, 1969). 

 O treinamento físico gera algumas mudanças no sistema cardiovascular, tais 

elas como: melhora da sensibilidade, melhora da variabilidade da frequência 

cardíaca e da pressão arterial. Aumentando a participação da atividade 

parassimpática, responsáveis pela regulação da atividade de diversas estruturas 

do organismo humano, neste sentido a atividade física produz um aumento da 

resistência do corpo e da mente quanto aos efeitos dos estímulos estressores. 

Outra mudança observada redução FC para carga de submáxima de 

trabalho, representando assim um importante ajuste cardiocirculatório em 

decorrência do treinamento físico aeróbico. 

É sabido que durante o envelhecimento normalmente ocorre declínio na 

massa magra (sarcopenia), e subsequente decréscimo na força muscular e nas 

habilidades funcionais.  

Nas últimas duas décadas, o treinamento com peso ou resistível tem 

sido utilizado como intervenção primaria para contrabalançar alguns 

efeitos do envelhecimento. As adaptações desse tipo de treinamento 

decorrem de adaptações de neuromusculares e de mudanças no 

sistema endócrino. (OKUMA, 2004) 
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O treinamento com peso tem grande importância na melhora da 

densidade óssea, tônus musculares, dando resultados com mais rapidez e 

preparando o idoso para outros tipos de treinamento. 

Segundo o Colégio Americano de Ciências do Esporte, é importante que 

um programa de atividade física seja trabalhado os conteúdos para: 

desenvolvimento da aptidão cardiovascular, melhoria da força, estabilidade 

postural através de equilíbrio, exercícios resistíveis, exercício com transferência 

de pesos, dança, flexibilidade e alongamento que envolva mobilidade das 

articulações. 

Considerando sobre tudo os adultos e o processo de envelhecimento, 

independentemente do sexo e da condição física pode-se obter, pela pratica 

regular de exercício físicos, melhorias significativas no desempenho orgânico 

geral dos participantes, que pode efetivamente contribuir para melhoria de 

qualidade de vida e no envelhecer saudável. 

 

TREINAMENTO DE FORÇA DE RESISTENCIA  

  

           O treinamento de força deixa os músculos mais fortes, preserva a 

independência física, limita a probabilidade de doenças crônicas graves, e ajuda 

a manter os corpos em envelhecimento fisiologicamente mais jovens do que a 

idade cronológica que possuem. As pesquisas de Evans e Rosenberg, 1991, 

sugerem que o passo mais importante não apenas para retardar, mas para 

reverter o processo do envelhecimento é o treinamento de força. “Os níveis de 

força triplicaram em estudos de força bem elaborados e controlados entre idosos, 

e outros estudam mostraram melhorias de força de 200%” (EVANS; 

ROSENBERG, 1991). 

No entanto, como para as pessoas de qualquer idade, o idoso precisa trabalhar 

em intensidade suficiente para melhorar a resposta ao treinamento de força e 

obter ganhos de força significativos provenientes desse treinamento.  

 A força muscular parece crescer em resposta ao treinamento 

entre 60% e 100% da 1RM, o que equivale entre 1 e 16 repetições 

(Uma carga de 1RM é a quantidade máxima de peso que o idoso 

consegue levantar uma única vez com o adequado controle e 

execução correta). (BROOKS, 2008). 
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            Ao compararmos a segurança e os benefícios dos diversos tipos de 

atividade física, vemos que a melhor associação de benefícios é apresentada 

pelos exercícios com pesos, sendo oportuno lembrar que os exercícios com 

pesos não apresentam os fatores predisponentes aos traumas comuns a outras 

atividades esportivas.  Distúrbios posturais e doenças pulmonares crônicas são 

algumas situações onde os exercícios de força são particularmente 

recomendados. 

Assim sendo, o duplo-produto (pressão arterial sistólica x frequência 

cardíaca) dos exercícios com pesos é baixo, já tendo sido 

demonstrado que o caminhar rápido em plano levemente inclinado 

apresenta stress cardiocirculatório maior do que o treinamento com 

pesos para hipertrofia muscular, com 75% de carga máxima.  

Verificou-se também que, idosos que envelheceram praticando corrida 

ou natação, apresentam os mesmos níveis de hipotrofia muscular 

encontrados em idosos sedentários. Ao contrário, idosos que 

envelhecem praticando exercícios com pesos conservaram a massa 

muscular. (SIMÃO, 2014). 

Mesmo buscando diferentes tipos de atividade física, muitas delas tem um 

resultado insignificante no que se diz hipertrofia muscular, tendo apenas 

melhorias no sistema cardiocirculatório, no treinamento com pesos já 

observamos mais ganhos fisiológicos.  

  O principiante deve iniciar com cargas intervaladas, e alguns minutos 

de trote com descansos, sendo a programação mínima 1 semana.  No 

treinamento de força devem ser utilizados exercícios que podem ser 

executados sem respiração bloqueada. Exercícios tais como flexões 

de braço em suspensão e flexões de braço em apoio sem ajuda 

complementar não são apropriadas para o idoso. Também observa - 

se que sem uma programação de treinamento criteriosa podem 

ocorrer imprevistos graves (Eckert 1980),  

sendo as mais frequentes a restrição da amplitude de desempenho 

cardiocirculatório com base orgânica (não por falta de treinamento), dores de 

angina pectoris em repouso ou sob cargas leves, doenças pulmonares com 

carga mais forte sobre a pequena circulação, aumentos acentuados da pressão 

sanguínea, distúrbio do ritmo cardíaco e da propagação da excitação no músculo 

cardíaco, doenças agudas em diversos órgãos (gripe, anginas, infecções, 
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inflamações hepáticas crônicas ou insuficiência renal), e até mesmo ataque 

cardíaco.   

Observe-se que o índice de lesões no treinamento com pesos bem 

orientado é muito baixo, desde que se evite movimentos bruscos, choques, ou 

cargas máximas. Os exercícios musculares são priorizados nos principais 

grupamentos musculares. Esta parte do treinamento constitui-se na base 

principal do treinamento para o idoso. Há uma significativa redução de massa 

muscular no idoso, pela atrofia das fibras, com perda de volume e tamanho, 

particularmente nas fibras de contração rápida nos músculos das extremidades 

inferiores, fundamentalmente pelo decréscimo no nível diário de sobrecarga 

muscular.  

O aumento da solicitação muscular é acompanhado por uma hipertrofia 

significativa das fibras musculares de contração rápida e lenta. Além disto 

estimula o aporte de matriz calcificada no osso e a proliferação do tecido 

conjuntivo do endomísio, aumentando assim as propriedades visco-elásticas do 

músculo. Um aspecto apenas recentemente documentado é a importância da 

força para a manutenção da homeostase hemodinâmica na vida diária.  

McCartney verificou em uma de suas pesquisas que, idosos com pouca força 

muscular apresentavam aumentos acentuados e perigosos de frequência 

cardíaca e pressão arterial na realização de atividades como subir escadas e 

levantar janelas, sendo esta situação tendo sido revertida com o aumento da 

força muscular, induzido pelo treinamento com pesos (SIMÃO, 1993 apud 

MCCARTNEY et al, 2014). A explicação é que a homeostase é afetada na razão 

direta da intensidade dos esforços, e o grau de intensidade é dado basicamente 

pelo percentual de capacidade contrátil disponível que está sendo utilizado.  

O Treinamento com pesos desenvolve não apenas a força muscular e a 

flexibilidade, mas a capacidade de prolongar esforços, tanto de alta quanto de 

baixa intensidade, apesar de não aumentar a capacidade aeróbia das pessoas. 

Prolongar esforços de média intensidade, como correr, pedalar ou nadar 

(trabalho aeróbio), não faz parte do cotidiano do idoso. Nota-se impressionante 

plasticidade nas características fisiológicas, estruturais e de desempenho entre 

idosos, mesmo até os 90 anos de idade, desde que adequadamente exercitado.  

Se o estímulo do treinamento com peso for adequado, os músculos 

esqueléticos de homens e mulheres mais idosos se adaptam 
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(tamanho das fibras, capilarização, enzimas glicolíticas e respiratórias) 

ao exercício específico com treinamento de endurance ou resistência 

de uma maneira semelhante aos adultos mais jovens. Como no 

treinamento muscular estático são realizadas maiores contrações que 

no dinâmico, pode-se alcançar com ele, e em menor tempo, maior 

aumento de força, obtendo um maior crescimento muscular. No 

entanto, pelo treinamento estático desenvolve-se principalmente a 

força estática, enquanto que com o treinamento dinâmico aumenta a 

força dinâmica. O treinamento estático simplesmente melhora 

rendimento dos músculos treinados, não trazendo proveito algum ao 

coração, a circulação e a respiração.  Com relação à segurança 

cardiovascular, quando bem realizados, os exercícios com pesos 

apresentam baixo risco de acidentes vasculares cerebrais e 

coronarianos. (SIMÃO, 2014). 

O exercício estático melhora o ganho de força e hipertrofia, enquanto o 

dinâmico melhora na parte cardiocirculatória. As duas formas de exercícios 

devem ser trabalhadas em um programa de treinamento bem planejado para que 

o idoso tenha ganhos fisiológicos por completo. 

 Um treinamento resistido com frequência de, pelo menos, duas vezes por 

semana provê um método seguro e efetivo na melhora da força e resistência 

muscular.  Recomenda-se que 8 a 10 exercícios sejam realizados em dois ou 

mais dias não consecutivos por semana, sendo utilizando os maiores grupos 

musculares. Os exercícios devem ser dinâmicos, e não estáticos, englobando os 

maiores grupos musculares do corpo e utilizando tanto movimentos concêntricos 

(levantando e empurrando) quanto excêntricos (suaves e controlados no 

retorno).  Os grupos musculares de membros inferiores – como os extensores 

de joelho e quadril, flexores de joelho, dorso flexores e flexores plantares – 

devem ser priorizados, uma vez que são críticos para mobilidade, equilíbrio e 

prevenção de quedas.                                

Existem algumas recomendações para um treinamento resistido como 

realizar mínimo de 1, preferencialmente 2-3 séries por exercícios com 1-2 

minutos de descanso entre elas; frequência de 1-3 dias por semana, com mínimo 

de 48 horas de descanso entre as sessões; respiração normal durante as 

repetições (não prender a respiração para evitar realizar a manobra de Valsalva 

- expiração forçada contra a glote fechada).  



 

15 

 

Embora a habilidade repetida de produzir força muscular em um extenso período 

possa determinar a variação entre os limites de independência funcional de um 

idoso, os efeitos do treinamento resistido na resistência muscular são 

relativamente pouco estudados. O aumento da força muscular, secundária a 

adaptações neurológicas, metabólicas e à hipertrofia, pode explicar o aumento 

da resistência muscular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos, por meio desta pesquisa bibliográfica, que o idoso vem ao 

longo do tempo ganhando mais espaço na sociedade, e sendo cada vez mais 

ativo, buscando atuar em diferentes áreas, e para isso o exercício físico tem sido 

aceito para melhorar a qualidade de vida.  

Segundo este estudo, podemos identificar que o treinamento de força de 

resistência, vem sendo um dos métodos mais usados, e que vem dando bons 

resultados na melhora da qualidade de vida, performance do idoso no dia a dia, 

no controle e na diminuição das doenças crônicas degenerativas que são muito 

comuns nesta idade. 

Com o treinamento de força os músculos ficam mais fortes, preservam a 

independência física, retarda o processo de envelhecimento, melhora a potência, 

o equilíbrio, o condicionamento físico, a densidade óssea, a postura diminuindo 

problemas ortopédicos, autoestima e fazendo com que o idoso se sinta mais 

incluído na sociedade.  

Hoje é muito comum ver idosos em academias, parques, ginásios, 

praticando esportes, corridas ou até mesmo fazendo uma simples caminhada na 

rua. Sendo assim um importante nicho de mercado para profissionais de 

educação física explorar, e o treinamento de força nos traz inúmeros benefícios 

para diferentes praticas já mencionadas.  
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RESUMO 

 

 Essa pesquisa cientifica quantitativa feita através do Flexiteste, tem como 

objetivo geral verificar a eficiência da prática do Ballet Clássico no ganho de 

flexibilidade em bailarinas adultas. Sendo uma pesquisa exploratória, 

classificada como estudo de caso dentro de uma abordagem quantitativa, 

buscando averiguar a eficiência da prática do Ballet Clássico para a obtenção 

de alongamento em bailarinas adultas. 

O teste físico foi aplicado em sete (07) bailarinas adultas, com faixa etária 

entre 24 e 49 anos, com o tempo de treinamento no Ballet dentre um (01) a seis 

(06) anos. Conforme o andamento dos testes realizados foi observado que 

houve um grande ganho de amplitude dos movimentos em relação ao primeiro 

teste realizado, sendo que, todas as alunas classificaram em um nível de 

amplitude maior no segundo teste. 

No estudo feito com as bailarinas foi relatado um aumento significativo da 

amplitude dos movimentos no corpo todo, ressaltando a eficácia das aulas nesse 

período de tempo e comprovando esse ganho. Podendo concluir que todas as 

bailarinas alcançaram um nível superior ao alcançado na primeira coleta de 

dados 

Palavras- chaves: Flexibilidade, Alongamento e Ballet. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa pesquisa cientifica quantitativa tem como objetivo geral verificar a 

eficiência da prática do Ballet Clássico no ganho de flexibilidade em bailarinas 

adultas.  

 Em um primeiro momento trazer ao leitor um breve contexto histórico 

sobre o tema Ballet Clássico e discorrer sobre os benefícios e habilidades que 

essa prática proporciona ao aluno. Além de um conhecimento básico sobre 

alongamento e flexibilidade, temas chaves para o desenvolvimento desse artigo 

científico. 

  Em um segundo momento é mostrado um teste físico, o FLEXITESTE 

capaz de medir por meio de vinte (20) manobras as quais são identificadas por 

pontuação o grau de flexibilidade alcançado pelo avaliado.  

 Em um terceiro momento serão colhidos novamente os dados a fim de 

analisar e avaliar a evolução em relação ao alongamento e flexionamento de 

bailarinas adultas praticantes de Ballet Clássico.  

 Segundo Gaj-dosik (2001) apud Abdallah Achour Júnior (2009) N ão 

podemos restringir o alongamento em apenas uma propriedade muscular, a 

unidade musculotendínea tem uma natureza viscoelástica o que sugere que o 

alongamento deverá resultar em uma maior flexibilidade de uma articulação. 

Sendo assim o alongamento é utilizado para manutenção dos níveis de 

flexibilidade e flexionamento, com o propósito de desenvolver a flexibilidade. 

 Começar a praticar Ballet no início da vida adulta pode ser uma aventura, 

já que exige muito fisicamente do aluno. Coordenação motora, melhora da 

postura, maior flexibilidade e ganho de condicionamento físico são apenas 

alguns dos incontáveis benefícios dessa prática. (KASSING, 2013) 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 O Ballet Clássico se originou nas cortes da Itália no século XIV, surgiu 

como fonte de entretenimento para a realeza, dançado inicialmente em festas 

as quais reuniam cantos, músicas e danças, eram baseados em lendas e heróis 
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da antiguidade demonstrando força, destreza e leveza simultaneamente na 

execução dos espetáculos (KASSING, 2013).  

 Desenvolveu-se significativamente na França, onde se criou a 

nomenclatura e aperfeiçoou-se o desenvolvimento, evoluiu como uma forma de 

treinamento alternativo e fonte de prazer podendo ser praticado em todas as 

faixas etárias em níveis de interesse, pois requer tanto a participação física 

como mental Dança(  ). 

 É um desafio compreender as exigências e elementos técnicos de cada 

exercício, além de aumentar a complexidade e números de exercícios 

executados, tudo é claro mantendo a postura, força e leveza (KASSING, 2013). 

A estrutura da aula de Ballet basicamente se mantém a mesma em 

qualquer nível de aprendizado e em qualquer escola ou instituto de ensino, além 

da nomenclatura em Francês a ordem dos passos executados é sempre a 

mesma, o que muda com o tempo de prática e evolução da turma é a 

complexidade e ritmo dos passos (ALMEIDA, 2013). 

A aula inicia-se com um aquecimento básico juntamente com 

alongamento de manutenção, geralmente executado no centro da sala em 

colchonetes, em um segundo momento os exercícios são executados em uma 

barra para apoio, esses sim são exercícios mais técnicos e complexos, 

passando para o terceiro momento da aula onde são feitos exercícios na 

diagonal como sequências de passos e execuções técnicas agora sem apoio. 

Por fim passamos para o centro da sala onde são feitas sequências 

coreográficas e para finalizar o flexionamento (ALMEIDA, 2013). 

O flexionamento de bailarinas é realizado sempre ao final da aula, pois é 

nesse momento que as alunas estão bem aquecidas a fim de prevenir possíveis 

lesões. Pode ser feito de diversas formas passivamente em duplas ou 

ativamente sozinhas, sempre buscando superar os limites visando o aumento 

da amplitude e flexibilidade (JÚNIOR, 2009). 

  Além do trabalho técnico especifico da modalidade, o desenvolvimento 

muscular auxilia no resultado da performance, além da força muscular a 

bailarina precisa de exercícios de alongamento e flexibilidade. É de suma 

importância que o desempenho seja igualmente forte e flexível (ALMEIDA, 

2013). 
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 Christina Ribeiro e Victor Liggieri (2016) em meados de 500 a.C., na 

Grécia, ficou conhecido o conceito de ginástica, no qual o alongamento fazia 

parte de trabalhar o corpo. Utilizavam o alongamento também em soldados para 

que mantessem a boa forma. Já os atletas olímpicos utilizavam dos exercícios 

de alongamento rotineiros. Ganhou mais sucesso em academias na década de 

1970. Nas áreas de fisiatria, reumatologia, ortopedia e neurologia indicavam para 

os pacientes que eram sujeitos a intervenções cirúrgicas do aparelho locomotor. 

Muitos são os questionamentos se deve ou não alongar, neste caso o 

alongamento é eficaz para a prevenção da saúde do nosso corpo.  

 Ribeiro e Liggieri (2016) durante o alongamento, há um aumento do fluxo 

sanguíneo, onde substâncias são eliminadas fornecendo uma limpeza no local 

e melhorando a musculatura (ATP). Com a prática do alongamento e de outros 

exercícios físicos são responsáveis pela liberação de neurotransmissores dentre 

elas a serotonina, causando bem-estar para a saúde, qualidade de vida mais 

ativa com efeitos de prazer e alegria. 

 Segundo Dantas (1989) apud Garcia (2011) afirma que há três 

fundamentos que são principais no alongamento para a dança: um treinamento 

de equilíbrio e força muscular, alinhamento postural para iniciar qualquer tipo de 

movimento e a obtenção de flexibilidade articular, quando esses exercícios 

passam do limite de alongamento atingem a fase de flexionamento.    

Christina Ribeiro e Victor Liggieri (2016) cada vez mais esta ganhando 

espaço e pode ser vista de diversas maneiras, podendo ser realizado antes ou 

depois de feito os exercícios físicos, prevenindo a reabilitação e de lesões do 

aparelho locomotor. O alinhamento corporal deve estar rígido de postura correta 

durante o alongamento fundamental para chegar ao máximo e potencializar seu 

efeito.  

A flexibilidade pode ser definida como a amplitude máxima de um 

movimento articular, se constitui em um dos itens fundamentais da aptidão física 

(CORBIN & NOBLE, 1980). 

Christina Ribeiro e Victor Liggieri (2016) os termos flexibilidade e 

alongamento podem ser facilmente confundidos, a flexibilidade está relacionada 

a uma amplitude máxima de movimentos nas articulações e o alongamento é 

identificado como meio, ou seja, a técnica utilizada para o desenvolvimento 

dessa aptidão física que é a flexibilidade. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Pesquisa exploratória, classificada como estudo de caso dentro de uma 

abordagem quantitativa. A pesquisa exploratória tem como objetivo de 

proporcionar uma maior familiarização com a evolução das bailarinas no 

decorrer das aulas. Buscando averiguar a eficiência da prática do Ballet Clássico 

para a obtenção de alongamento em bailarinas adultas.O teste físico foi aplicado 

em sete (07) bailarinas adultas, com faixa etária entre 24 e 49 anos, com o tempo 

de treinamento no Ballet dentre um (01) a seis (06) anos. A primeira análise dos 

dados foi feita no dia vinte e um (21) de Abril de dois mil e dezoito (2018), na 

cidade de Coronel Vivida Paraná. A segunda análise foi feita no dia quinze (15) 

de Novembro de dois mil e dezoito (2018), na cidade de Coronel Vivida Paraná. 

 Considerando as limitações de recursos materiais nas escolas e 

ambientes profissionais onde tipicamente o profissional de Educação Física atua 

foi criado um novo método denominado Flexiteste, capaz de medir e avaliar a 

mobilidade passiva máxima de vinte (20) movimentos articulares (ARAÚJO, 

1986). 

 O Flexiteste avalia por escala numérica entre zero (0) e quatro (04) 

atribuindo-se valores crescentes para cada movimento com amplitudes 

articulares progressivamente maiores. A avaliação é feita pela comparação entre 

o movimento executado pelo avaliador e o respectivo mapa de comparação 

(ARAÚJO, 1986). 

O método pode ser aplicado em indivíduos de diferentes idades, sexo, 

condição clinica ou níveis de aptidão física, desde que estejam sobre repouso, 

sem terem feito qualquer tipo de esforço físico antes da aplicação do teste.  

 As vinte (20) manobras utilizadas no Flexiteste são:  

1. Flexão Dorsal do Tornozelo; 

2. Flexão Plantar do Tornozelo; 

3. Flexão do Joelho; 

4. Extensão do Joelho; 

5. Flexão do Quadril; 

6. Extensão do Quadril; 

7. Adução do Quadril; 
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8. Abdução do Quadril; 

9. Flexão do Tronco; 

10.  Extensão do Tronco; 

11. Flexão Lateral do Tronco; 

12. Flexão do Punho; 

13. Extensão do Punho; 

14. Flexão do Cotovelo; 

15. Extensão do Cotovelo; 

16. Adução Posterior a partir da Abdução de 180° no Ombro; 

17. Extensão e Adução Posterior do Ombro; 

18. Extensão Posterior do Ombro; 

19. Rotação Lateral do Ombro Abduzido a 90° e Cotovelo Fletido a 90°; 

20. Rotação Medial do Ombro Abduzido a 90° e Cotovelo Fletido a 90°; 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Conforme o andamento dos testes realizados foi observado que houve um 

grande ganho de amplitude dos movimentos em relação ao primeiro teste 

realizado. Todas as alunas classificaram em um nível de amplitude maior no 

segundo teste, com exceção da aluna número 4 (quatro) que por conta de um 

acidente e um trauma no fêmur da sua perna predominante acabou sendo 

prejudicada no resultado final, subindo apenas 6 (seis) pontos na escala final, 

sendo assim, esse caso foi o único que permaneceu no mesmo nível de 

flexibilidade nas categorias.   

Segue abaixo a demonstração desses dados em tabela e gráficos: 
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Tendo como base os gráficos dos resultados, temos em vista a 

comparação entre a avaliação inicial e avaliação final. Podemos observar que na 

primeira coleta de dados 14% das avaliadas classificaram na categoria de 

Flexibilidade Grande, 57% classificaram na categoria de Médio Positivo e 29% 

na categoria de Médio Negativo. 

Já na segunda coleta de dados que foi realizada 7 (sete) meses após a 

primeira coleta, podemos concluir que todas as alunas obtiveram um ganho 

significativo na amplitude de movimento e flexibilidade, a partir dos seguintes 

resultados: 14% classificaram na categoria Médio Positivo, 43% na categoria 

Flexibilidade Grande e 43% classificaram na categoria de Hipermobilidade sendo 

o nível mais alto da escala.  

Segundo Araújo (1986) a amplitude máxima fisiológica de um dado 

movimento articular é chamado de flexibilidade sendo um dos principais itens da 

aptidão física, por isso, o interesse na medida e avaliação da mobilidade articular 

em várias áreas do conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa concluiu que a prática do Ballet Clássico é benéfica e eficiente 

para o ganho de amplitude de movimentos em bailarinas adultas, o que se 

comprovou a partir dos resultados apresentados do Flexiteste.  
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No estudo feito com as bailarinas foi relatado um aumento significativo da 

amplitude dos movimentos no corpo todo, ressaltando a eficácia das aulas nesse 

período de tempo e comprovando esse ganho. 

Podemos concluir que todas as bailarinas alcançaram um nível superior 

ao alcançado na primeira coleta de dados 
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Resumo O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica, que busca 

refletir sobre a iniciação esportiva e especialização precoce nos esportes 

coletivos. O objetivo é identificar como deve ser feita a inicialização esportiva das 

crianças e jovens. O trabalho indica, através de estudos, o que se deve e não 

deve fazer diante da iniciação esportiva do aluno e suas especializações 

precoces nos esportes. São apresentadas também nesse trabalho as fases e 

métodos que se devem trabalhar e como os profissionais devem atuar na 

inserção destes indivíduos, bem como uma forma de compreender seu papel na 

construção de uma Educação de qualidade e objetivos corretos para com a 

criança. A pesquisa bibliográfica reúne procedimentos e métodos de treinamento 

para que a criança tenha um bom direcionamento e um treinamento correto a 

partir dos apontamentos dos autores sobre o assunto abordado. O trabalho 

concluiu que é de suma importância que os pedagogos esportivos em geral 

visualizem e identifiquem erros e acertos da pratica do aluno para que, esta 

criança cresça de forma que abranja seu conhecimento corporal, chegando à 

idade adulta com uma bagagem motora muito mais apurada e adequada para o 

esporte. 

Palavras-chave: Iniciação esportiva, criança, desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO  

 

Muitos métodos podem ser utilizados na aprendizagem motora e no 

treinamento desportivo segundo Vernetta et. al. (1996), aplicando tradicionalmente os 

métodos global, analítico e também recentemente o método estrutural, conhecidos 

como as estratégias de ensino nas modalidades esportivas coletivas. Estratégia essas 

que envolvem capacidades cognitivas e motoras, A iniciação esportiva é o primeiro 

salto na vida esportiva de um futuro atleta, estudos identificam que muitas vezes o 

processo é mal orientado, pela falta de bons profissionais ou até mesmo por incentivo 

forçado dos pais.  

 Acontece que um dos fatores mais citados é da especialização precoce autores 

relatam que o assunto está interligado com efeitos negativos na questão da iniciação 

esportiva. Lesões são casos muito frequentes no período de especializar 

precocemente em qualquer desporto. Cargas acima da capacidade máxima da 

criança, estímulos aplicados em atletas de alto nível são fatores que acarretam nas 

lesões até para os jovens atletas. Francke (2009); Marques (2000). 

 O profissional de educação física é quem deverá realizar a iniciação ao esporte, 

observando e atendendo as particularidades de cada aluno, desenvolvendo assim 

uma base para que a mesma continue o caminho ao esporte formando e explorando 

seu potencial ao máximo. 

O treinamento esportivo pode ser iniciado na infância, porém deve ser realizado 

em bases de programas de treinamento para crianças e não com o intuito de 

especializar precocemente, pois a criança desenvolvera ainda as capacidades e 

habilidades necessárias, como não relacionar os companheiros de equipe e também 

não entender táticas e regras tão bem quanto os adultos. SULLIAN; ANDERSON, 

(2004). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Iniciação esportiva e desenvolvimento motor 

A iniciação esportiva é a fase onde a criança começa a aprender práticas 

esportivas de forma organizada e orientada. Segundo Gallahue (2005), a criança está 

com habilidades básica de manipulação, locomoção e estabilização. De acordo com 
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Greco e Benda (1998) buscar desenvolver de forma geral as capacidades motoras e 

coordenativas, contudo, é correto constatar que partir para lado lúdico ajuda no 

andamento do processo. 

[...] Iniciação Esportiva é uma alternativa pedagógica importante 

para a faixa etária entre 4-6 anos e 11-12 anos. Nestas faixas 

etárias, o jogo deve ser um elemento didático-pedagógico que 

deverá ser oferecido, conforme as características evolutivas da 

criança, especialmente no que refere à maturidade, evolução 

psicológica e cognitivo-social. (GRECO e BENDA,1998, p. 68). 

 É interessante aplicar conteúdos que trabalhem o desenvolvimento das 

habilidades que integram o sistema de controle motor. A utilização de atividades 

lúdicas na pratica é umas das formas para desenvolver aspectos importantes na 

aprendizagem e assim levar a uma evolução apropriada. 

  A aquisição de aprendizagem requer um grande grupo de atividades, que 

aumentem a bagagem motora, esse trabalho deve ser realizado na fase adequada, 

pois com a passagem do tempo pode ser mais difícil adquirir aspectos motores. Desta 

forma, os procedimentos adotados no treinamento para crianças e jovens diferem 

daqueles adotados no treinamento para adultos, sendo este um processo sistemático 

e a longo prazo. O principal fator que os diferencia é que no treinamento de crianças 

e jovens deve-se considerar os aspectos referentes ao crescimento e 

desenvolvimento, sendo estes prioritários. (WEINECK 1999) 

Greco & Benda (1998) criaram um quadro mostrando as fases e níveis do 

rendimento esportivo.  

 

Dentro desse trabalho compreenderemos as fases pré-escolares, fase 

universal, fase de orientação e fase de direção. 
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A fase pré-escolar propicia ao aluno uma vivencia diversificada de movimentos, 

sem que haja exigência de um padrão ideal, caracterizando assim um sistema 

totalmente aberto, isto é: não existe execução errada de movimento (KREBS, 1992 

apud GRECO & BENDA).  As atividades básicas de relação espaço-temporal, 

acoplamento, equilíbrio, esquema corporal, deslocamento, entre outras são próprias 

e devem ser de preferência apresentadas em formas de jogos de imitação e 

perseguição. 

A fase universal abrange dos 6 aos 12 anos, onde são desenvolvidas as 

habilidades básicas de locomoção, manipulação e equilíbrio, havendo um refinamento 

progressivo, aumentando em quantidade e complexidade as suas atividades motoras. 

“As crianças de 6-8 anos devem trabalhar com jogos de perseguição, estafetas, jogos 

relevos, dentre outros. De 8-10 anos, pode-se começar a desenvolver jogos coletivos, 

através de pequenos jogos, jogos de iniciação, grandes jogos e em alguns casos, 

jogos pré-desportivos” (GALLAHUE 1989 apud GRECO & BENDA 1998). 

A fase de orientação que se inicia por volta dos 11-12 anos e abrange até os 

13-14 anos.  

É neste momento que começa a ocorrer a automatização de 

grande parte dos movimentos, liberando a atenção do 

praticante para a percepção de outros estímulos que 

ocorrem, simultaneamente, à ação que está sendo realizada. 

Partindo do nível de rendimento alcançado na fase anterior, 

deve-se procurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

capacidades físicas e técnicas (GRECO & BENDA 1998). 

 Fase de direção por volta dos 13-14 anos e abrange os 15-16 anos. É 

importante destacar a necessidade de que o jovem realize e participe de duas ou três 

modalidades esportivas, preferencialmente complementares, ou seja, daquelas nas 

quais não existam fatores que possam interferir no processo de transferência de 

técnica (SCHRUBER ; AFONSO). Nesta fase começa-se a trabalhar os conceitos de 

táticas e o aprimoramento técnico e se da o inicio da preparação física e conceitos de 

defesa-ataque e ataque-defesa. 

Segundo Arena (2016), o movimento é fundamental para o desenvolvimento 

saudável e harmônico de crianças e jovens, sendo que a prática de esportes adquirida 

como um hábito durante a infância e juventude tende a continuar na fase adulta. 
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 Conforme o autor citado acima deve considerar que para aplicar as atividades 

é importante verificar a individualidade de cada criança, buscando contribuir para a 

saúde e bem estar delas e no desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social. 

 Gallahue et al.(2013) explicam que o “desenvolvimento motor é a mudança 

continua do comportamento motor ao longo do ciclo da vida, provocada pela interação 

entre as exigências da tarefa motora, a biologia do individuo e as condições do 

ambiente”.  

Os estudos nesta área buscam a compreensão do processo de aquisição de 

habilidades cada vez mais complexas na interação do indivíduo, tarefa e ambiente. 

 (MANOEL 1988). 

 Gallahue e Ozmun (2001) dividem o desenvolvimento motor em 4 fases: fase 

motora reflexiva; fase motora rudimentar; fase motora fundamental; fase motora 

especializada. 

Na fase motora reflexiva os movimentos são involuntários, onde um estímulo 

gera uma resposta, e isso forma a base para as próximas fases do desenvolvimento 

motor.  Na segunda fase, a de movimentos rudimentares, estes ocorrem em uma 

sequência previsível, determinados por fatores maturacionais. “Elas envolvem 

movimentos estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço e músculos 

do tronco; as tarefas manipulativas de alcançar, agarrar e soltar, e os movimentos 

locomotores de arrastar-se, engatinhar e caminhar “(GALLAHUE e OZMUN 2001). 

Na fase de movimentos fundamentais, a criança refina seus movimentos e 

desenvolve, através da exploração e experimentação das capacidades motoras de 

seus corpos, atividades físicas que darão base para suas práticas corporais. 

Ao passar para a última fase, a dos movimentos especializados, há um 

refinamento maior dos movimentos já aprendidos; isto envolve as habilidades motoras 

de locomoção, manipulação e equilíbrio, as quais são combinadas e elaboradas para 

o uso crescente de exigências. (GALLAHUE e OZMUN 2001). 

 É importante frisar que a classificação por faixa etária não deve ser vista de 

uma maneira vigorosa, o desenvolvimento deve ser analisado levando em 

consideração a individualidade biológica das crianças e jovens que é em função da 

interação entre fatores genéticos e ambientais.  Singer (1977) apud Leite (2007) realça 

que existem períodos maturacionais ideais para determinadas experiências onde o 

indivíduo estará mais preparado, permitindo, desta forma, com que as vivências 

tragam maiores e melhores benefícios. 
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 Alguns padrões se desenvolvem através do processo natural, como por 

exemplo, correr, saltar e andar, entre outros, já algumas são dependentes de um 

trabalho satisfatório para que possam alcançar níveis maiores de aprendizagem, que 

é o caso das habilidades motoras fundamentais que envolvem manipulação de 

objetos. 

 O ensino das crianças e jovens devera ser direcionado para que a mesma 

adquira de forma variada as habilidades motoras do esporte, organizando atividades 

desportivas de acordo com as necessidades, interesses e potencialidades de cada 

individuo. 

Ressaltamos que, a iniciação da criança no treinamento na escola ou clube, 

não inserira de forma garantida no esporte de alto nível, somente com seu domínio 

tático-técnicos. Deve-se priorizar sua vida social, capacidades físicas, mentais e 

espirituais, caso a criança queira a especialização em certa modalidade utilizando 

seus conhecimentos, fortalecendo na busca por rendimento superior e cuidando 

durante a prática que a criança necessite de outro estimulo, a fim de desenvolver o 

melhor ambiente para a aprendizagem. 

 

Métodos a serem trabalhados na iniciação esportiva 

 O esporte deve ser orientado de modo satisfatório, atendendo a cada 

individualidade tanto biológica quanto física, o interesse dos alunos e também cada 

caráter multidimensional (COSTA, VIEIRA NASCIMENTO, 2004). Gonzales, Perez e 

Diez, (2004), reforçam esta ideia, porém afirmam que não se pode deixar de lado o 

modo de aplicação dos princípios didáticos, assim como as particularidades dos 

métodos de ensino, são condutas que viabilizam atingir um determinado objetivo em 

base do processo de ensino-aprendizagem. São inúmeros métodos de ensino na área 

de aprendizagem motora e de treinamento desportivo, sendo aplicados usualmente 

os métodos analítico e global. (VERNETTA, DELGADO, LOPEZ, 1996). 

 Na atualidade em base de inúmeros estudos vem se utilizando também o 

método estrutural, estratégias que desenvolvem capacidades cognoscitivas e 

motoras, motivar para a aprendizagem fluir, relação professor-aluno e as dificuldades 

complexas das atividades (COSTA, VIEIRA NASCIMENTO, 2004) onde o principal 

objetivo do treinador é aplicar de forma correta a atividade desportiva para que o 

educando aprenda conceitos e questione soluções sem que seja de uma forma direta, 

mas sim obtendo uma resolução através de jogos, atividades e práticas do 
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treinamento (LILLO, 2000), propondo assim, o método construtivista a fim de que o 

aluno construa sua própria aprendizagem (GRAÇA, 2001). O objetivo será verificar 

esses métodos de ensino nos jogos esportivos coletivos. 

Resumindo as etapas da iniciação esportiva em três fases do desenvolvimento, 

cada uma com o objetivo específico de acordo com as idades cronológica, biológica e 

escolar. 

Na primeira fase, corresponde com idades entre 7 a 10 anos Paes (1989) afirma 

que, o processo de evolução acontece a partir dessa idade – participações em 

atividades diversas com intuito recreativo – à educação do movimento, aprimorando 

os padrões motores por meio de atividades recreativas ou lúdicas. Hahn (1989) sugere 

desenvolver nesse período as capacidades de coordenação, flexibilidade e velocidade 

com base nos estudos de Grosser (1981). 

Segundo Paes (2001) o domínio do corpo, o drible, a manipulação, a recepção 

e os passes, devem ser os conteúdos desenvolvidos nessa fase. Os espaços 

reduzidos podem ajudar nesse desenvolvimento, alvos menores como gol no futsal, 

no handebol, o aro no basquete, a rede de vôlei mais baixa, modificações que 

podemos utilizar em inúmeros jogos e brincadeiras. 

Na segunda fase da iniciação com idades entre 11 a 13 anos, para Weineck 

(1991) esse período é importante para que não haja a estabilidade da aprendizagem, 

sistematizando a preparação em longo prazo, dando ênfase na nas capacidades 

coordenativas, como Vieira (1999) afirma, não se deve especializar ainda nessa fase, 

para que não haja o abandono ao esporte, além de influenciar também na formação 

de personalidade dos indivíduos. 

Segundo Paes (2001) os conteúdos de ensino-aprendizagem nessa fase são 

conceitos táticos e técnicos dos desportos: futebol, basquete, voleibol, handebol e 

futsal, com intuito de comtemplar também finalizações e fundamentos específicos.  

Na terceira fase da iniciação com idades entre 13 a 14 anos, o jovem já observa 

e comtempla um esporte em especifico, segundo Gallahue (1995) acontece a 

passagem da aplicação à estabilização, um ensino parcialmente fechado com o plano 

motor caracterizando o movimento executado, priorizando tarefas de 

aperfeiçoamento.  

O intuito nessa fase é automatizar o movimento, para Paes (2001) a abordagem 

escolar, pressupõe que, experiências anteriores e as situações de jogo, os sistemas 

ofensivos e defensivos, sincronias nos exercícios, sejam aprendidas pelo aluno com 
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o objetivo principal de que os mesmo executem e automatizem todos os fundamentos 

aprendidos, isolando o método situacional. Situações de jogo serão trabalhadas a 

partir desse principio, como 2x1, 3x2 ou 4x3, disponibilizando aos alunos fundamentos 

reais de jogo como a vantagem e desvantagem numérica. 

 

Aspectos negativos da iniciação esportiva 

Sobre a prática esportiva precoce Golomazov (1996, p.28) enfatiza que: “Por 

várias razões, muitos técnicos veem-se obrigados a acelerar a preparação dos jovens 

atletas. Se a especialização precoce é positiva ou negativa, depende dos objetivos 

colocados”.  As crianças são conduzidas a treinamentos exagerados antes da idade 

apropriada, com isso acontece o furto da vivencia lúdica e é nesse momento do lúdico 

que é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Quando se 

busca precocemente resultados imediatos cada vez mais se distancia de uma 

iniciação esportiva adequada.  

Segundo Santana (2004) apud Leite (2007) existe um consenso na área 

esportiva de que a especialização precoce pode sujeitar as crianças e jovens a riscos 

consideráveis.  Segundo De Rose Jr (2002) apud Leite (2007) As copetições exigem 

treinamento e preparação e isso pode ocorrer precocemente, causando vários 

problemas a criança. Vários estudos comprovam que os efeitos de treinamento 

precoce pode prejudicar o aparelho locomotor e cardiorrespiratório, na coluna 

vertebral, no crescimento e na maturação sexual. 

           Segundo Kunz (1994) apud Ramos e Neves (2008) diz que o treinamento 

especializado precocemente pode trazer grandes problemas para as crianças e jovens 

e também no seu futuro, após encerrar a carreira, como: uma má formação escolar, 

por conta da exigência em acompanhar a carreira esportiva, a aprendizagem de um 

tipo de esporte que nessas idades deveriam contemplar todos os tipos de esportes, e 

a reduzida participação em atividades, jogos e brincadeiras do mundo infantil.  

Santana (2005) apud Ramos e Neves (2008) acrescenta mais alguns riscos da 

especialização precoce na criança como: o estresse da competição, onde criança se 

sente insegura com medo de errar e com a autoestima ameaçada, pela pressão que 

tem em cima de si; a saturação esportiva, onde as crianças e os jovens por terem 

praticados o esporte em excesso apresentam sinais de desânimos e desinteresse em 

praticar o esporte; lesões, que acarretam pelo excesso da pratica inadequada para a 

sua faixa etária. 
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 Segundo Leite (2007) é lamentável ver crianças e jovens serem lesionadas 

aos poucos, por excesso de treino, ou serem insistentemente julgadas por suas 

atitudes dentro do esporte. 

 Para que esses problemas não ocorram com as crianças e jovens e 

necessário que haja um preparo, segundo Weineck (199) para se iniciar um 

treinamento de desempenho deve se fazer exames ortopédicos gerais, para ver se há 

anomalias do aparelho motor, insuficiência no aparelho cardiovasculares, e fatores de 

riscos em um treinamento de tal tipo. Estes exames devem ser repetidos 

periodicamente para a prevenção de lesões. 

  

Aspectos positivos da iniciação esportiva 

Lima (2013) afirma que as crianças e jovens na prática esportiva vivenciam a 

cooperação, desenvolvem o respeito pelos outros, o convívio social, a competitividade 

sadia, disciplina, persistência e o espírito de equipe. 

Nunes e Gonçalves (2008) apud Lima (2013) entrevistaram os professores das 

instituições que participaram do campeonato: Copa Bahamas de Futsal 2007 e de 

acordo com a opinião dos entrevistados é apresentada como aspectos positivos 

fundamentais em uma competição: o entrosamento, a convivência, o lúdico, o espírito 

de grupo, a coletividade, o respeito às regras, a integração, a participação, a 

responsabilidade e o aprendizado que se tira com a vitória com a derrota. 

Revelando que a pratica esportiva na iniciação é muito mais do que competir, 

do que ganhar e perder, é viver momentos, é ter motivação, é fazer amigos, e alem 

de desenvolver o físico e o bem-estar das crianças e jovens.  

 

METODOLOGIA 

 

  A metodologia deste estudo está pautada em uma pesquisa bibliográfica. 

Quanto aos objetivos pauta-se por uma pesquisa descritiva, com a finalidade de exaurir 

as características do objetivo proposto. A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra 

modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao longo de uma série de etapas. Seu número, 

assim como seu encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do 

problema, o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau 

de precisão que se pretende conferir à pesquisa etc. assim, qualquer tentativa de 
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apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica deverá 

entendida como arbitrária. (GIL, 1991) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos evidenciar alguns fatores que são a favor da iniciação esportiva. 

Existe uma divisão de faixa etária orientando de como se deve trabalhar com a 

iniciação esportiva, o que implica por parte do professor criar objetivos, conteúdos, 

avaliações e diferentes metodologias. Com isso o nosso trabalho se embasa na ideia 

de que não se deve trabalhar com uma criança o que se trabalha com o adolescente, 

ou seja, existem fases para cada idade. 

 Dizemos também que, não se enfatiza na iniciação a busca da especialização 

esportiva e do excesso de competitividade como fatores determinantes para 

rendimento e avaliação. A criança e o jovem devem ser respeitados intelectualmente, 

socialmente e emocionalmente. 

 Na questão da pedagogia do rendimento as crianças e jovens são submetidos 

a treinamentos e competições exacerbadas antes da idade adequada para tal, 

desprezando a riquezas das práticas lúdicas em nome da preparação de futuros 

atletas. A iniciação esportiva é o período que se devem desenvolver as capacidades 

motoras para que possam aprender inúmeras habilidades técnicas e táticas, 

cooperação, autonomia, a cultura do lazer esportivo, a competir, a socializar 

conhecimentos, a dialogar, a motivar-se e para também gostar do esporte. É 

necessária a participação em diversas modalidades esportivas antes de optar pela 

especialização de um esporte especifico.  

 É de suma importância que os pedagogos esportivos em geral visualizem e 

identifiquem erros e acertos da pratica do aluno. Também haja com devida cautela 

sobre o mesmo, para que, está criança cresça de forma que abranja seu 

conhecimento corporal, chegando à idade adulta com uma bagagem motora muito 

mais apurada e adequada para o esporte. 
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