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RESUMO 

o presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da pratica da Educaçao 

Fisica Escolar orientada para melhora da aptidao aer6bia em crianças de 9 a 11 

anos, matriculadas em um colégio da rede particular localizado na cidade de 

Brusque - Santa Catarina. A amostra foi composta por 30 estudantes, dos quais 15 

eram do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Foram mensuradas as variaveis de 

massa corporal através de uma balança digitai de marca Plenna, e estatura através 

de uma fita métrica de marca Hoechstmass. Para o consumo maximo de oxigenio 

(V02max) foi utilizado o teste cardiorrespirat6rio de Léger. Para a analise de dados, 

inicialmente, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos 

dados, o teste t para amostras independentes e pareado, com intuito de verificar as 

diferenças entre os sexos e os tratamentos, respectivamente. Foi adotado nivei de 

significancia de 5%. Os resultados evidenciaram que nao foram observadas 

diferenças significativas entre meninos e meninas, nas variaveis antropométricas e 

de aptidao aer6bia analisadas. Ap6s os tres meses de aulas de Educaçao Fisica 

Escolar, melhoras significativas na aptidao aer6bia foram observadas nos indivlduos 

do sexo masculino e feminino. Em conclusao, as aulas de Educaçao Fisica sao de 

fundamental importancia para melhorar as condiç6es de saude dos alunos, e 

principalmente a aptidao aer6bia. 

Palavras-chave: Educaçao Fisica Escolar, aptidao aer6bia e crianças. 

viii 



ABSTRACT 

This study aimed to determine the effects of the practice of School Physical 

Education oriented for the increasing of aerobic fitness on children between 9 and 11 

years, belonging to a private school in the city of Brusque - Santa Catarina. The 

sample was composed by 30 students, wich 15 were boys and 15 were girls. We 

measured the variables of corporal weight through a digitai scale named Plenna, and 

the height through a tape measure named Hoechstmass. For the maximal oxygen 

uptake (V02max) we used the cardiopulmonary test of Léger. For the descriptive 

statistics, we started using the Shapiro-Wilk test to confirm the normality of the 

samples, the t test for independent and paired, in order to verify the differences 

between sexes and the treatments, respectively. We used significance level of 5%. 

The results showed no significant differences between boys and girls on the analised 

anthropometrical variables and aerobic fitness. Atter three months of School Physical 

Education classes we observed great advance in the fitness aerobic on both boys 

and girls. Concluding, the Physical Education classes are very important to increase 

the health conditions of the students and specially the aerobic fitness. 

Keywords: Physical Education, aerobic fitness and children. 
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1 INTRODUçAO 

É apontado na literatura que o aumento do V02max esta relacionado com as 

adaptaç6es nas fontes energéticas aer6bias, pois segundo Machado et al (2006): 

"V02max é o Indice que caracteriza a maxima e perfeita integraçao do organismo em 

captar, transportar e utilizar oxigenio para os processos aer6bicos de produçao de 

energia durante o exercfcio ffsico". Duarte e Duarte (2001) apontam que: "Na 

avaliaçao da capacidade aer6bica, tem-se utilizado basicamente a medida de 

consumo maximo de oxigenio (V02max)". 

Estudos relatam que o Indice de V02max em indivlduos pré-puberes e puberes 

apresentam um aumento progressivo permanecendo estavel durante a fase adulta. 

Entretanto, conforme Machado et al (2006) os fndices de V02max em crianças 

comparados a massa corporal tende a se manter estavel, comparado a funçao da 

idade biol6gica um consideravel aumento, e em relaçao a resposta do lactato 

sangOfneo, apresentou uma menor concentraçao neste metab6lito, podendo ser 

explicado pelo maior numero de mitocondrias, elevado fluxo sangOlneo e estoque 

intramuscular de triglicerldeos. 

Expressando em valores absolutos (I/min) o consumo maximo de oxigenio 

tende a aumentar em 11 % ao ano na faixa etaria compreendida dos 8 ao 18 anos 

conforme aponta Denadai et al (2002). Tal aumento se deve a fatores relacionados 

ao crescimento, maturaçao biol6gica e ao grande envolvimento nas atividades 

ffsicas que crianças e adolescentes realizam nesse perfodo da vida (DENADAI et al, 

2002) 

Pode-se observar ainda, que entre meninos e meninas de mesma faixa etaria, 

tanto expresso em valores absolutos (I/min) quanto em valores relativos (ml/kg/min) 

o consumo maximo de oxigenio demonstra um consideravel aumento por volta dos 

13 anos em meninos, por possulrem aumento na massa muscular e decllnio ou 

estabilizaçao nas meninas pelo aumento do tecido adiposo, uma vez que este Indice 

depende da massa muscular envolvida no exercfcio. (DENADAI et al, 2002). 

Conforme ja citado anteriormente, crianças e adolescentes estao mais 

adaptados aos exercfcios aer6bios, devido a predominancia da fonte de energia 

utilizada em exercfcio estar ligada ao metabolismo oxidativo (NETO et al, 2006). 

Nesse sentido, estudiosos denotam a época ideai para o treinamento dessa fonte 



11 

energética, pois o tamanho e o peso do coraçao possuem a taxa de aumento 

maximo, o volume cardiaco alcança seu maior valor, além do sistema 

cardiopulmonar estar numa 6tima fase de desenvolvimento. 

É apontado na literatura que a Educaçao Fisica Escolar apresenta problemas 

com a formaçao educacional à promoçao da saude. O fato dos escolares nao terem 

acesso a um universo de informaç6es e experiéncias que venham a permitir 

independéncia quanto à pratica da atividade ffsica ao longo de toda avida, 

caracteriza-se como conseqOéncia do insucesso dos programas de ensino 

(GUEDES; GUEDES, 1997). Aponta-se também que as atividades sejam 

organizadas de maneira que os escolares permaneçam mais tempo envolvidos 

efetivamente com as tarefas motoras, até para que capacidades ffsicas sejam 

desenvolvidas. 

Dessa forma, para que possamos desenvolver as capacidades citadas 

anteriormente, Guedes e Guedes (1997) afirma que a Educaçao Fisica Escolar tem 

o papel de promover experiéncias motoras que possam repercutir em direçao a um 

estado de saude satisfat6rio, levando os escolares a assumirem atitudes positivas 

em relaçao à pratica de exercfcios ffsicos nas aulas e que se tornem ativos nao 

somente na infància e adolescéncia, mas que criem este habito na idade adulta. 

É apontado na literatura que uma pratica adequada de exercfcios ffsicos pode 

melhorar o estado de saude de indivlduos de qualquer faixa etaria (GUEDES; 

GUEDES, 1997). No mesmo estudo verificou-se que nas aulas de Educaçao Fisica 

escolar a freqOéncia das modalidades esportivas foram acentuadas com o objetivo 

de alcançar adaptaç6es fisiol6gicas satisfat6rias e levar os indivlduos a tornarem-se 

adultos fisicamente ativos. Porém a literatura revelou que: "aqueles indivlduos que 

eram mais ativos fisicamente mediante a pratica de esportes quando jovens, nao 

eram os mais ativos ao alcançarem a idade adulta. Pelo contrario, eram sim, 

espectadores asslduos de competiç6es esportivas, contudo, a maioria deles, 

totalmente sedentarios". (SALLlS, 1989 In: GUEDES e GUEDES, 1997). 

Guedes e Guedes (1997) retrata que é necessario contemplar nas aulas os 

trés componentes basicos da aptidao ffsica, sendo eles: resisténcia aer6bia, 

força/resisténcia muscular e flexibilidade, o que segundo o seu estudo nao foi visto e 

até negligenciado pelos Professores responsaveis pelo programa. E ainda, o 

incremento de rotinas criativas envolvendo elementos de motivaçao adequados 
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deverao estar aliados na realizaçao de exercfcios ffsicos indispensaveis a aptidao 

ffsica relacionada à saude. 

Grego et al (2006) também reforça que as aulas de Educaçao Fisica quando 

bem direcionadas, também colaboram com a melhoria da coordenaçao geral do ser 

humano, porém pela sua hist6ria possui dificuldade em eleger estratégia pratica. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Enquanto componente curricular da Educaçao Basica, a Educaçao Fisica 

Escolar deve assumir outro papel, como: introduzir e integrar o aluno na cultura 

corporal de movimento, formando o cidadao que vai reproduzi-Ia e transforma-Ia, 

instrumentalizando-a para usufruir do jogo, do esporte, das atividades ludicas para 

beneffcio da qualidade de vida, pois "A integraçao que possibilitara o usufruto da 

cultura corporal de movimento ha de ser piena - é afetiva, social, cognitiva e motora" 

(BETTI, 1992 In: BETTI; ZULlANI, 2002). 

Sendo assim, a Educaçao Fisica num processo a longo prazo, deve levar aos 

escolares a descobrir motivos e sentidos nas praticas corporais, favorecendo o 

desenvolvimento de atitudes positivas para com elas, levando a aprendizagem e 

conhecimento das praticas e analise de dados cientfficos e filos6ficos relacionados a 

cultura corporal que possam dirigir sua vontade e apreciaçao do corpo em 

movimento (BETTI; ZULlANI, 2002). 

Além disso, a preocupaçao em desenvolver a aptidao aer6bia de crianças nas 

aulas de Educaçao Fisica Escolar consiste justamente com os relatos de Guedes e 

Guedes (2001) quando nos coloca que os profissionais desta area parecem ainda 

estarem pouco familiarizados com conceitos atualizados associados a aptidao ffsica 

e saude no contexto educacional. 

Desta forma, a importancia do desenvolvimento das capacidades ffsicas e do 

V02max para melhora da saude nas crianças condiz com que Guedes e Guedes 

(2001) nos afirma quando nao podemos perder o foco das aulas de educaçao ffsica 

assegurarem aos escolares vivencias de esforços ffsicos de alta intensidade 

controlados pela duraçao e freqOencia que possam induzir nao somente adaptaç6es 

fisiol6gicas favoraveis ao melhor funcionamento organico, mas também desenvolver 

posturas que possam favorecer à aquisiçao de habitos voltados à pratica de 
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atividade fisica no presente e futuramente na idade adulta eque esta pratica se 

dissemine por toda a populaçao. 

1.2 OBJETIVOS 

1 .2.1 Objetivo Geral 

Verificar os efeitos da pratica da Educaçao Fisica Escolar orientada para 

melhora da aptidao aer6bia em crianças de 9 a 11 anos, matriculadas em um colégio 

da rede particular localizado na cidade de Brusque - Santa Catarina. 

1 .2.2 Objetivos Especlficos 

• Avaliar o consumo maximo de oxigenio; 

• Analisar as diferenças no consumo de oxigenio entre os sexos; 

• Verificar as diferenças entre os sexos no consumo maximo de oxigenio 

depois de tres meses de intervençao; 
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2 REVISAO DE LlTERATURA 

2.1 PLANEJAMENTO ORIENTADO NAS AULAS DE EDUCAçAO FISICA 

ESCOLAR 

2.1.1 A Educaçao Fisica na escola 

A escola como instituiçao de ensino é o lugar onde se espera que os alunos 

aprendam assuntos de diversas areas, para que se tenha um futuro promissor. Muito 

mais do que urna instituiçao é o local onde assim como no oceano, mergulha-se 

para se conhecer, descobrir e aprender com os p rofessores , com os colegas e com 

todos que compoem este universo escolar (SOARES, 1996). 

Como instituiçao de ensino a escola desempenha o papel de organizar 

criativamente o conhecimento a ser tratado, produzindo desafios e despertando 

curiosidades a cada aprendizado (SOARES, 1996). 

Contudo, a Educaçao Fisica faz parte dessa instituiçao de ensino, como 

componente curricular obrigat6rio. Segundo os Parametros Curriculares Nacionais 

(1998) a disciplina possui como meta tres aspectos fundamentais: princfpio da 

inclusao, princfpio da diversidade e categoria de conteudos. Dessa forma, deve ser 

estudada e analisada para que tenha seu devido valor. 

Nesse contexto, a disciplina possui como fundamental objetivo ensinar: Jogos 

Ludicos e Esportivos, Ginastica, Danças e Lutas. Lembrando-se que deve ser 

desenvolvida a pratica da disciplina de forma criativa e de metodologias que 

encerrem valores mais solidarios, apontando urna relaçao saudavel entre individuo e 

sociedade e vice-versa (SOARES, 1996). 

Muito mais do que planejar, a Educaçao Fisica nos remete a urna educaçao 

sobre o movimento, onde além de promover experiencias motoras, nos propoem 

entendimentos e conhecimentos sobre as diversas implicaçoes do movimento a 

nivei biol6gico, fisiol6gico e s6cio-hist6rico-cultural (CORRElA, 1996). 

Um estudo feito com adolescentes do 2Q grau de urna escola publica estadual 

de Sao Paulo obteve importantes avanços ap6s um planejamento participativo. O 

estudo observou: a vivencia de atividades relacionadas a cultura que pertencia a 

classe de alunos pesquisada, o desenvolvimento de urna visao critica em relaçao às 
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manifestaç6es corporais e as implicaç6es em relaçao à qualidade de vida, currlculo 

enquanto um meio e nao um fim e também enquanto uma construçao cultural 

(CORRElA, 1996). 

Ao final do processo de pesquisa e implantaçao de seus objetivos dentro da 

escola, o autor pode concluir nlveis satisfatorios de participaçao e motivaçao nas 

atividades propostas, pode perceber a valorizaçao do componente curricular por 

parte dos alunos e da direçao, que repercutiu em relaçao aos outros grupos de 

trabalho que nao estavam engajados, reuni6es de area, além de identificar uma 

positiva relaçao entre professor-aluno (CORRElA, 1996). 

Dentro de uma construçao de identidade para a escola, a Educaçao Fisica é 

desafio para todos os envolvidos com a questao da escolarizaçao, pois tem como 

compromisso educaçao sobre o movimento, conforme ja citado anteriormente, 

levando em conta o contexto em que se inserem os alunos, para que suas 

necessidades e interesses sejam atendidas na perspectiva da qualidade de vida 

(CORRElA, 1996). 

Assim como afirma Betti e Zuliani (2002): a Educaçao Fisica tem a tarefa de 

preparar o aluno para ser um praticante ludico e ativo, incorporando o esporte e os 

demais componentes advindos da cultura corporal em sua vida. Tal fato implica em 

que compreenda sua organizaçao para que se torne um critico e um praticante do 

sistema esportivo. 

Outro fator importante relacionado ao planejamento na Educaçao Fisica 

Escolar é que o ato de planejar é construir e organizar a açao docente. Dessa forma, 

organiza-Io somente no inlcio do ano é um equIvoco, pois se perde quest6es 

fundamentais decorrentes ao longo do ano como: o processo de ensino e 

aprendizagem e a resposta da turma em determinadas atividades (MUNIZ; SAYAO, 

2004). 

É apontado na literatura que a construçao do planejamento deve ser 

partilhada e trabalhada juntamente com as outras disciplinas, para que se 

confeccione um projeto coletivo de escola, de educaçao e de formaçao (MUNIZ; 

SAYAO, 2004). 

Quando planejamos nossa açao pedagogica é importante deixarmos claro 

que tipo de homem queremos formar e a sociedade que queremos construir. Estes 
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serao nosso eixos norteadores dos conteudos e procedimentos a serem utilizados 

(MUNIZ; SAYÀO, 2004). 

Um estudo feito em uma escola publica estadual do Rio de Janeiro, 

englobava eixos semelhantes aos apontados acima. O trabalho obteve objetivos 

delineados e devidamente planejados com a formaçao de um individuo autonomo, 

capaz de atuar criticamente e transformar o contexto em que vive. O autor pontuou 

cada conteudo trabalhado do 1 Q ao 4Q bimestre, sendo estes: a relaçao entre a 

Educaçao e a Educaçao Fisica, Futebol em todas as suas esferas (discuss6es, 

mesa redonda), Jogos Populares e Cooperativos e por fim Dança e Expressao 

Corpora!. Desta forma, o estudo concluiu que construindo um planejamento desta 

maneira muito mais do que defender e valorizar nossa disciplina, estamos 

mostrando a importància de basear nossos referenciais em formaçao de cidadao e 

sociedade (CORRElA, 1996). 

2.1 .2 Educaçao Fisica e Saude 

É apontada por diversos autores a influencia benéfica do exercfcio ffsico no 

status de saude eque vem se estendendo como açao importante na area de saude 

publica. No Brasil, a corrente da Aptidao Fisica Relacionada a Saude (AFRS) foram 

difundidas inicialmente por Nahas e Guedes (FERREIRA, 2001). 

Indivlduos mais ativos possuem melhores nlveis de aptidao ffsica, assim 

como afirmam Bouchard e Shephard (1994) quando relatam que a pratica habitual 

de atividade ffsica interfere favoravelmente nos componentes da aptidao ffsica e 

como conseqOencia destes, no bom estado de saude. 

Assim, é apontada na literatura que a pratica regular de exercfcios, reduz o 

"colesterol maléfico" (LDL) e o aumento do "colesterol benéfico" (HDL), diminuindo o 

risco de distUrbios cardiovasculares como a arteriosclerose e o infarto do miocardio, 

além de combater a obesidade. Além disso, traz outros beneffcios como o aumento 

da vascularizaçao, que favorece a nutriçao dos tecidos corporais e combate a 

hipertensao, a melhoria da eficiencia cardiaca, o fortalecimento dos musculos, 

articulaç6es e ossos, que diminuem o risco de les6es, o aumento da capacidade 

respirat6ria favorecendo as trocas gasosas. Além dos aspectos fisiol6gicos, a pratica 

regular do exercfcio vem sendo associada a beneffcios na area psicol6gica como 



17 

reduçao do estresse, ansiedade, depressao e melhoria no humor (SISCOVICK et al, 

1985 In: FERREIRA, 2001). 

Sendo assim, defendem a questao da aptidao ffsica para toda a vida, com 

vistas a discutir conceitos de estilos de vi da que contribuam para melhoria da saude 

e da qualidade de vida na populaçao (FERREIRA, 2001). 

Contudo, a escola é o local onde os alunos começam a descobrir, explorar, 

conhecer, portanto é necessario que os professores desta area criem o gosto pelo 

exercfcio e pelo desporto, de forma que os leve a adotarem um estilo de vida 

saudavel e ativo. Dessa forma, os Educadores devem ser capazes de selecionar 

atividades que satisfazem as necessidades e interesses de seus alunos, buscando 

melhores fndices de aptidao ffsica. Corbin e Fox (1986) afirmam que quanto mais 

alto o degrau alcançado na escala de aptidao ffsica para toda avida, maior sua 

autonomia para a pratica do exercfcio (FERREIRA, 2001). 

Observam-se poucas aç6es educativas para levar os jovens a realmente 

adquirem habitos saudaveis na melhora e manutençao da saude, na verdade, 

esquecemos que o ambiente escolar é o mais proplcio para essa pratica, visto que 

crianças e jovens dedicam-se quantidade significativa de tempo, nas duas primeiras 

décadas de suas vidas em atividades escolares (DUMITH; SILVEIRA, 2010). 

Além disso, Dumith e Silveira (2010) apontam a importancia de aliar o 

conhecimento cientffico às aulas de Educaçao Fisica na esco la, se assim queremos 

que nossos alunos tornem-se adultos ativos e nao sendo vltimas de um hist6rico de 

aulas, sem o menor sentido e objetivo. 

2.2 CARACTERISTICAS DOS ATUAIS PROGRAMAS DE EDUCAçAO FISICA NAS 

ESCOLAS 

Guedes e Guedes (1997) aferiu em crianças de Ensino Fundamental e Médio 

em escolas do municfpio de Londrina - PR, o tipo e a intensidade de esforços ffsicos 

a que eram submetidas, numa tentativa de estabelecer relaç6es entre os objetivos 

educacionais voltadas à pratica de atividade ffsica como meio de promoçao a saude. 

Desta forma, pode-se verificar que os programas de Educaçao Fisica 

analisados, possui relaçao limitada com os objetivos educacionais voltados a saude, 
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visto que dentro de um percentual exposto, os escolares passava m maior parte do 

tempo aguardando as pr6ximas atividades ao invés de pratica-Ias (Figura 1). 

Figura 1. Proporçao média (%) do tempo de participaçao em atividades 

administradas nas aulas de Educaçao Fisica. 

Admil1istmçào!Org.anìzaçào 

Transi~iioi Aguantando 34,~ 

Habllidades/Destrezas 

A priMo Fisica 

Jogos Baixa Organìznçoo 
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o lO 20 30 40 
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~lUlas de educaçno fisica. 

Fonte Guedes e Guedes (1997). 

Guedes (1999) afirma ainda que a duraçao, intensidade e tipo de atividade 

ffsica sao aspectos fundamentais a serem controlados e implementados dentro dos 

programas de educaçao para saude através da Educaçao Fisica Escolar. É 

necessario que crianças e jovens tenham acesso a informaç6es que permitam 

estruturar conceitos claros de como e por que praticar atividade ffsica e nao pelo 

simples ato de praticar. 

Pesquisas recentes apontam o desenvolvimento de atitudes e valores 

positivos que sustentam a pratica da atividade ffsica, mediante o dominio de 

conceitos e referenciais te6ricos, e nao apenas a pratica de exerclcios oferecidos 

isoladamente. Por essa razao se faz necessario equilibrar os atuais programas de 



19 

Educaçao Fisica, quanto aos conteudos te6rico-praticos desenvolvidos pela 

disciplina (GUEDES, 1999; FERREIRA, 2001). 

Evidencias apontadas na literatura revelam que os programas de Educaçao 

Fisica Escolar possuem limitado comprometimento com o desempenho motor na 

perspectiva de atender os critérios de saude, observando elevada prevalencia de 

sobrepeso e obesidade na populaçao escolar (GUEDES; GUEDES, 2001). 

Contudo, Nobre et al. (2006) realizou um estudo com adolescentes do ensino 

publico e privado de Sao Paulo e constatou que 15,4% dos alunos sao sedentarios, 

sendo mais prevalente nas escolas publicas do que nas escolas privadas. Porém a 

obesidade obteve pequena diferença entre as duas escolas, sendo maior nas 

escolas privadas (6,7% contra 5,6% nas escolas publicas). Num total de dados de 

sobrepeso e obesidade, apontou-se 24% dos alunos, onde 26% pertenciam as 

escolas privadas e 22% as escolas publicas. Isto sugere que os programas atuais 

realizados nas aulas de Educaçao Fisica, nas duas modalidades escolares, nao 

estao em consonància com o binomio exercfcio-saude, uma vez que deve-se 

ampliar o entendimento de saude e a construçao de um estilo de vida saudavel 

(FERREIRA, 2001). 

Nesse sentido, faz-se necessario direcionar os programas de Educaçao 

Fisica Escolar a proporcionar esforços flsicos que induzam a adaptaç6es fisiol6gicas 

favoraveis ao melhor funcionamento orgànico de crianças e adolescentes, que 

conforme nos sugere a literatura, tem passado mais tempo aguardando a 

organizaçao da atividade ao invés de pratica-Ias. Significando nas aulas um periodo 

longo de inatividade ffsica (GUEDES, 1999). 

Embora, sabemos que a escola, e as aulas por si s6, nao podem dar conta de 

toda a demanda da inatividade fisica e dos problemas inerentes a eia e se 

afirmamos que o tempo é um fator importante na pratica da atividade fisica, parece 

cl aro que pollticas publicas devem ser desenvolvidas e implantadas através de 

atividades extra-curriculares com o compromisso de manifestar na populaçao 

escolar um estilo de vida fisicamente ativo (MARQUES; GAYA, 1999). 
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2.3 CONTRIBUlçAO DO TRABALHO DA APTIDAo FISICA NAS AULAS DE 

EDUCAçAo FISICA ESCOLAR 

Pode-se observar que a capacidade do ser humano de realizar tarefas diarias 

com eficacia e demonstrar traços e caracterlsticas que estao associados com o 

baixo risco de doenças hipocinéticas, depende diretamente da AFRS (GLANER, 

2005). 

AFRS engloba conceitos de melhores Indices cardiorrespirat6rios, de 

força/resistència muscular e flexibilidade, nlveis adequados de gordura corporal 

associado com um menor risco para o desenvolvimento de doenças cr6nico

degenerativas (GLANER, 2005). 

A aptidao ffsica define-se como a capacidade de realizar as atividades com 

tranqOilidade e menor esforço. Dentro dessa perspectiva originam-se duas 

correntes: a aptidao ffsica relacionada a saude associada a prevençao de doenças 

cr6nico-degenerativas e aptidao ffsica desportiva voltada para a performance 

(GLANER, 2005). 

A AFRS encontra-se como parte fundamental nos currlculos da Educaçao 

Fisica Escolar. Visto que pode contribuir no crescimento e desenvolvimento corporal, 

na promoçao e no valor das atividades ffsicas, no estabelecimento de um ciclo de 

vida ativo e na precauçao contra os fatores de risco das doenças cardiovasculares 

(SLEAP, 1990 In: LOPES, 1997). 

Apesar da importancia da AFRS, poucos professores de Educaçao Fisica 

aplicam atividades buscando a melhora da aptidao ffsica nos seus alunos, pois, em 

estudo realizado com escolares de Santa Maria - RS foi observado que a grande 

maioria dos alunos apresentou escores fora do esperado relacionado às zonas 

saudaveis de AFRS (IMC, dobras cutaneas, flexibilidade e capacidade aer6bia). 

Além disso, outro trabalho em uma esco la publica de tempo integrai na cidade de 

Ponta Grossa - PR observou que os escolares apresentaram nlveis insatisfat6rios 

em todos os componentes da AFRS (FONSECA et al., 2010). 

Um estudo realizado entre meninos e meninas de escolas particulares e 

publicas, observou que indivlduos matriculados em escola particular obtiveram 

melhores resultados em testes neuromotores (testes de agilidade, salto vertical e 

salto horizontal) aos participantes de escolas publicas, reforçando a hip6tese de que 
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um bom programa de Educaçao Fisica representaria uma melhor oportunidade para 

a melhoria do nivei de aptidao de escolares (MATSUDO et al, 2003). 

Dessa forma, podemos inferir que em especial dentro dos espaços publicos, a 

Educaçao Fisica deve ser a ferramenta importante além dos componentes ffsicos, 

de recreaçao, de lazer e de habilidades, mas a formaçao de cidadaos fisicamente 

ativos através da promoçao da atividade ffsica (MATSUDO et al, 2003). 

Para tanto, torna-se imprescindlvel que o Professor de Educaçao Fisica 

domine os conteudos pedag6gicos da disciplina, e também conteudos voltados para 

saude e qualidade de vida, suas variaveis e sua contextualizaçao (OLIVEIRA et al, 

2005). 

É importante salientar que uma vez que os educandos possuem o 

conhecimento teorico-pratico da atividade ffsica nos programas de Educaçao Fisica 

escolar direcionados à saude, facilita a uma autonomia quando os mesmos 

atingirem a idade adulta para organizar e gerenciar seu tempo a uma pratica regular 

de exercfcios ffsicos, assegurando bons Indices de aptidao ffsica por toda avida 

(OLIVEIRA et al, 2005). 

2.4 APTIDAO AEROSIA EM CRIANçAS E ADOLESCENTES 

Analisando a importancia da AFRS para crianças e adolescentes, é 

necessario salientar que o componente de aptidao cardiorrespiratoria se torna 

fundamental para a saude da criança, uma vez que este demonstra qualidades e 

capacidades ffsicas que conduzem ao menor risco de desenvolvimento de doenças 

e incapacidades funcionais (ARAUJO; OLiVEIRA, 2008). 

Desta forma, avaliar a aptidao aerobia de escolares implica em conhecer suas 

qualidades ffsicas e classifica-Ias segundo os escores obtidos dentro dos critérios 

estabelecidos e aceitos como referencia (ARAUJO; OLiVEIRA, 2008). Pois estudos 

epidemiologicos apontam que a pratica regular de atividade fisica na infancia e 

adolescencia repercute em diversos beneffcios para saude, sendo de forma direta 

através da prevençao de morbidades e indireta pela influencia no nivei de atividade 

fisica na idade adulta (DUMITH et al, 2008). 

Assim, diferenças entre os generos em relaçao ao V02max sao apontadas na 

literatura, sendo que em meninos o consumo de oxigenio em valores absolutos 
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(I/min) aumentam dos 8 aos 16 anos, ja nas meninas esse aumento ocorre entre 8 e 

13 anos. O que talvez possa ser uma posslvel explicaçao ao fato do estudo anterior 

aferir melhores resultados de V02max em meninos, pois estes apresentam um tempo 

maior de aumento no consumo maximo de oxigenio nas faixas etarias supracitadas 

(DENADAI, 1995). 

E ainda, outro estudo desenvolvido na cidade do Cariri - CE avaliou o nivei 

de aptidao cardiorrespirat6ria em crianças e adolescentes. A partir dos resultados, 

os autores demonstraram que os meninos obtiveram melhores resultados em todas 

as faixas etarias, ja que elas tendem a apresentar maiores ganhos em massa 

corporal gorda a partir do final da infància até a adolescencia (SILVA et al, 2010). 

Aponta-se na literatura que cada vez mais os seres humanos estao se 

tornando menos dependentes de suas capacidades ffsicas para sobreviver, pois 

com a globalizaçao as atividades laborais e braçais foram reduzidas 

consideravelmente, interferindo seriamente nos habitos saudaveis de muitas 

crianças e adolescentes (PITANGA, 2002). 

A aptidao aer6bia implementada dentro do ambiente escolar indica menor 

exposiçao a risco de varias doenças cr6nico-degenerativas, tais como: càncer, 

dislipidemia, hipertensao, coronariopatias, diabetes, osteoporose e obesidade 

(ARAUJO; OLiVEIRA, 2008). Dessa forma, o aprimoramento dessa componente 

relacionada a saude pode capacitar crianças e adolescentes a adotarem um estilo 

de vida mais sadio e ativo, mesmo depois dos anos escolares (BERGMANN et al, 

2005 In: ARAUJO; OLiVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, faz-se necessario incentivar a constante revisao dos 

programas de Educaçao Fisica Escolar para a preservaçao de nlveis satisfat6rios de 

saude, avaliando a aptidao aer6bia comparada sempre sobre a 6tica dos indicadores 

de genero, ja que no estudo anterior os resultados apresentam diferenças 

consideraveis entre meninos e meninas. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterizaçao do Estudo 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de carater pré-experimental 

de delineamento com testes pré e pos-tratamento de um grupo (THOMAS; NELSON, 

2007), e tem como objetivo analisar os efeitos da pratica da Educaçao Fisica Escolar 

orientada para melhora na aptidao aerobia em crianças de 9 a 11 anos. 

3.2 Amostra 

A seleçao da amostra foi do tipo intencional nao probabillstica, composta por 

30 crianças (15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino) com idades entre 9 e 11 

anos, todos estavam matriculados em uma instituiçao de ensino particular do 

municfpio de Brusque, Santa Catarina. 

3.3 Instrumentos e Procedimentos 

Na avaliaçao da composiçao corporal foi utilizada uma balança digitai de 

marca Plenna para aferiçao da massa (Kg), onde o aluno deixava os pés um pouco 

afastados, braços e ombros relaxados ao lado do corpo e cabeça e queixo em 

àngulo de 90Q • Para a altura (m) uma fita métrica de marca Hoechstmass, o qual o 

avaliado ficava em posiçao ortostatica e com a cabeça no plano de Frankfurt. 

O teste cardiorrespiratorio utilizado foi o de Leger, conhecido também como 

corrida de vai-e-vem de 20 metros. Nesta avaliaçao foram necessarios os seguintes 

itens: local plano de 30 metros (quadra desportiva da escola), aparelho de som com 

entrada USB de marca Voxstorm, USB de marca Kingston com a gravaçao do Teste 

de Leger, 8 cones, fita crepe, prancheta, caneta e folhas com numero de voltas. 

O USB emitiu "bips" a cada intervalo especlfico para cada estagio da corrida, 

sendo que a cada "bip" o avaliado estava cruzando com um dos pés a linha 

demarcada. No término de cada estagio houve 2 "bips" consecutivos com uma voz 

avisando cada volta e tempo percorrido. 
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Os avaliados foram submetidos a dois testes, o primeiro em fevereiro de 

2010, antes do treinamento e o segundo apos o treinamento no periodo de maio de 

2010. 

3.3 Delineamento Experimental 

As atividades foram estruturadas e organizadas através dos planos de aula 

montados mensalmente com o objetivo de dinamizar e deixar as crianças o maximo 

de tempo posslvel em movimento. 

Foram realizadas atividades aerobias e anaerobias com o intuito de aumentar 

a aptidao cardiorrespiratoria, através de jogos ludicos, pré-desportivos e brincadeiras 

que possam induzir as crianças a participarem das aulas de uma forma ativa e com 

motivaçao. As atividades aerobias apresentaram intensidade moderada e com 

duraçao superior a 5 minutos, ja as atividades anaerobias foram representadas por 

exercfcios de alta intensidade e com curta duraçao. (MCARDLE, 2008). 

Guedes (1997) concluiu que os escolares devem se dedicar a maior parte do 

tempo das aulas de Educaçao Fisica Escolar na realizaçao de esforços ffsicos que 

induzem a adaptaç6es voltadas a um melhor funcionamento organico, alcançando 

beneffcios satisfatorios ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nlveis de aptidao 

ffsica relacionada a saude. 

O quadro 1, demonstra as atividades elaboradas no mes de fevereiro. Sendo 

que, foram realizadas 2 aulas por semana com duraçao de 50 minutos cada aula. 

No mes de março as atividades foram voltadas para o condicionamento 

aerobio através dos jogos ludicos e anaerobios com os tiros de velocidade (quadro 

2). No mes de abril as atividades foram predominantemente aerobias de carater 

ludico, com o objetivo de motivar a participaçao dos alunos nas aulas de Educaçao 

Fisica (quadro 3). Para as atividades do mes de maio foi estruturado o quadro 4, 

sendo que o planejamento te ve um carater ludico com foco em jogos pré-desportivos 

(voleibol). 
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Quadro 1. Atividades desenvolvidas nas aulas de Educaçao Fisica no mes de 

Fevereiro 

Fevereiro 

Parte Inicial Desenvolvimento Parte Final 

Alongamentos e Pega-pega, pega-congela, Relaxamento e alongamento 

Aquecimentos (em média 5 queimada, pique-bandeira; 

minutos) Estafetas: revezamento; 

driblando boia; driblando e 

arremessando (handebol); 

zigue-zague com dois cones, 

contra-ataque do handebol. 

zigue-zague com dois cones, 

contra-ataque do handebol. 

Quadro 2. Atividades desenvolvidas nas aulas de Educaçao Fisica no mes de Março 

Março 

Parte Inicial Desenvolvimento Parte Final 

Alongamentos e Corrida de velocidade Relaxamento. 

Aquecimentos (em média 5 (quadra inteira); Estafeta: 

minutos) corrida rapida da a volta no 

eone e arremesso de 

handebol, toca no 2Q eone, 

volta de ré, volta para o 1 Q, 

toca no 3Q eone e volta de ré 

para o 2Q, indo para o fim da 

fila; passada lateral, 

encostando nos cones em 

deslocamento zigue-zague; 

lateral em dupla; 

deslocamento lateral, 

tocando nos cones paralelos 

e realizando uma volta no 

eone; 3 filas, tocando nos 

cones em zigue-zague. 
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Quadro 3. Atividades desenvolvidas nas aulas de Educaçao Fisica no mes de Abril 

Abril 

Parte Inicial Desenvolvimento Parte Final 

Alongamentos e "Morto, Vivo, Careca e Alongamento e relaxamento. 

Aquecimentos (em média 5 Cabeludo"; "Céu, terra e ar" 

minutos) (4 cantos, ocupar os espaços 

vazios); Pegador dos meses 

(Ex.: quem nasce no mes de 

ABRIL foge); Corrida dos 

numeros (com soma e 

subtraçao); Pegador das 

letras (Ex.: quem começa 

com a letra "D" foge; 

Quadro 4. Atividades desenvolvidas nas aulas de Educaçao Fisica no mes de Maio. 

Maio 

Parte Inicial Desenvolvimento Parte Final 

Alongamentos e Pega-pega, o pegador Alongamento e relaxamento. 

Aquecimentos (em média 5 devera realizar um toque 

minutos) com a boia de volei p/ pegar 

os demais; "Bombarde io" 

com o saque do voleibol; 

Pique-ajuda com o toque do 

voleibol; "Beisebol 

adaptado". 

3.4 Analise Estatfstica 

Utilizou-se inicialmente a estatfstica descritiva para a caracterizaçao da 

amostra (média, desvio-padrao, valores mlnimos e maximos). O teste de Shapiro

Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados. Ap6s constataçao da 

normalidade dos dados, o teste t para amostras independentes foi utilizado para 

verificar as diferenças entre meninos e meninas nas caracterlsticas antropométricas. 
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Para analise das diferenças na variavel de V02max entre a avaliaçao pré-tratamento e 

p6s-tratamento foi utilizado o teste t pareado. 

Foi adotado um nivei de significancia de 5%. Os dados foram analisados no 

pacote estatfstico SPSS versao 18.0 para Windows. 

Esta pesquisa seguiu os princfpios éticos de respeito à autonomia das 

pessoas, apontados pela Resoluçao n° 196, de 10 de outubro d e 1996, do Conselho 

Nacional de Saude. 



28 

4 RESULTADOS 

Na tabela 1, estao descritos os valores médios das variaveis antropométricas 

e as diferenças entre os sexos. Apesar dos meninos apresentarem maiores valores 

de massa corporal, IMC, e as meninas maior valor na estatura, nao foram 

apresentadas diferenças significativas (p>0,05). 

Tabela 1. Caracterlsticas antropométricas da amostra. 

Meninos 

Minimo Maximo Média DP 

Idade 8,0 11,0 9,6 0,73 

MC 26,4 53,2 34,8 7,7 

Estatura 1,27 1,49 1,40 0,06 

IMC 14,6 25,3 17,6 2,9 

Meninas 

Idade 9,0 10,0 9,5 0,51 

MC 25 42,4 34,6 5,1 

Estatura 1,29 1,56 1,41 0,07 

IMC 14 20,7 17,2 1,8 

MC = Massa Corporal; IMC = indice de Massa Corporal. 

Os valores de V02max relativo e absoluto estao evidenciadas nas tabelas 2 e 

3, apresentando diferenças significativas (p>0,05) nos dois grupos de tratamento 

para cada individuo de modo particular. 
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Tabela 2. Valores individuais do consumo maximo de oxigenio relativo e absoluto, 

pré e p6s-tratamento em meninos. 

Indivfduos V02max Pré V02max P6s V02max Pré V02max P6s 

(Meninos) (ml/kg/min) (ml/kg/min) (Umin) (Umin) 

1 45,69 45,69 1,40 1,40 

2 43,38 48,00 0,82 0,90 

3 41,51 41,51 1,37 1,37 

4 45,69 48,00 1,55 1,63 

5 50,31 52,62 1,24 1,30 

6 41,51 51,06 1,28 1,58 

7 51,06 53,45 1,59 1,66 

8 46,29 51,06 1,37 1,51 

9 43,90 48,67 0,92 1,02 

10 45,69 45,69 1,73 1,73 

11 47,04 47,04 1,36 1,36 

12 43,90 43,90 1,05 1,05 

13 45,24 45,24 1,60 1,60 

14 51,06 51,06 1,68 1,68 

15 39,12 41,51 1,38 1,46 
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Tabela 3. Valores individuais do consumo maximo de oxigenio relativo e absoluto, 

pré e p6s-tratamento em meninas. 

Indivfduos V02max Pré V02max P6s V02max Pré V02max P6s 

(Meninas) (ml/kg/min) (ml/kg/min) (Umin) (Umin) 

1 51,06 53,45 1,38 1,46 

2 41,51 43,90 1,41 1,48 

3 48,67 46,29 1,09 1,15 

4 46,29 48,67 1,15 1,09 

5 46,29 51,06 1,26 1,32 

6 46,29 46,29 1,21 1,33 

7 43,90 46,29 1,14 1,14 

8 41,07 43,38 1,46 1,54 

9 43,90 43,90 1,08 1,14 

10 43,38 43,38 1,30 1,30 

11 43,38 43,38 1,57 1,57 

12 43,38 43,38 1,33 1,33 

13 43,38 43,38 1,36 1,36 

14 43,38 43,38 1,51 1,51 

15 45,69 45,69 1,74 1,74 

Os valores de consumo maximo de oxigenio em nfveis absoluto e relativo 

apresentaram diferenças significativas (p>0,05) nos dois grupos, sendo essas 

diferenças maiores no grupo dos meninos. 
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Tabela 4. Diferença nos valores de consumo maximo de oxigenio relativo e absoluto 

entre pré e p6s-·tratamento, em ambos os sexos. 

Grupo V02max V02max p 

(Pré) (P6s) 

(ml/kg/min) (ml/kg/min) 

Meninos 45,42 47,63 0,008 

(DP 3,48) (DP 3,75) 

Meninas 44,77 45,72 0,050 

(DP 2,64) (DP 3,13) 

V02max V02max p 

(Pré) (P6s) 

(Umin) (Umin) 

Meninos 1,35 1,41 0,012 

(DP 0,26) (DP 0,25) 

Meninas 1,31 1,34 0,047 

(DP 0,19) (DP 0,19) 
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5DIscussAo 

o presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da pratica da 

Educaçao Ffsica Escolar orientada para melhora na aptidao aer6bia e as diferenças 

pertinentes aos sexos, ap6s 3 meses de intervençao em crianças de 9 a 11 anos, 

matriculadas em um colégio da rede particular localizado na cidade de Brusque, 

Santa Catarina, Brasil. 

Para as variaveis antropométricas nao foram apresentadas diferenças 

significativas entre os sexos, resultado este que corrobora com outros estudos com 

crianças (ARAUJO; OLiVEIRA, 2008; DUMITH et al., 2008). 

Neste contexto, Waltrick e Duarte (2000) relataram que a fase de crescimento 

mais acelerada nas meninas se da entre os 12 e 13 anos e nos meninos dos 15 

anos em diante, podendo em parte justificar o achado de que nao foram observadas 

diferenças estatfsticas entre meninos e meninas para as variaveis antropométricas, 

uma vez que a idade média analisada foi de 11 anos. 

Os valores médios do IMC apontam que a grande parte dos avaliados tanto 

do sexo masculino, quanto do sexo feminino, podem ser classificados como 

indivfduos eutr6ficos, segundo a classificaçao de Conde e Monteiro (2006), com 

73,3% de indivfduos eutr6ficos. Estes resultados sao satisfat6rios na medida em que 

indivfduos com excesso de peso demonstram relaçao inversa com a participaçao em 

programas de exercfcios ffsicos (NESS et al. 2007). 

Estudos internacionais apontam que valores de consumo maximo de oxigenio 

relativos a massa corporal, sao superiores em crianças e adolescentes quando 

comparados aos adultos. Tal fato se explica, porque em detrimento da menor 

capacidade de débito cardfaco vinculada a um menor volume sist6lico, adolescentes 

e crianças apresentam maior capacidade cardiorrespirat6ria e melhor eficiencia na 

utilizaçao da via oxidativa para ressfntese de ATP (RODRIGUES et al, 2006). 

É importante salientar que uma boa aptidao cardiorrespirat6ria melhora os 

nlveis de consumo maximo de oxigenio, a articulaçao entre os sistemas cardiaco, 

respirat6rio e muscular, bem como a prevençao de posslveis patologias cr6nico

degenerativas (TORTORA, 2003). 

Nao foram observadas diferenças significativas entre meninos quando 

comparados as meninas, para a variavel de V02max (Tabela 4). No entanto, outros 
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estudos apontam diferenças significativas entre os sexos, sendo que os meninos 

apresentam maiores valores de V02max, tendo em vista que os fatores culturais para 

a pratica de exercfcio fisico, o desenvolvimento muscular, além de melhor resslntese 

de ATP entre meninos sao mais favoraveis. (RODRIGUES et al, 2006). 

Além disso, Denadai et al (1995) aponta que os valores superiores do 

consumo maximo de oxigenio em meninos, deve-se ao maior tempo cronol6gico 

relacionado com o aumento desta variavel, sendo que meninos apresentam 

aumentos no V02max dos 8 aos 16 anos de idade, enquanto que nas meninas é 

observado melhora do V02max somente dos 8 aos 13 anos de idade. 

Outro fator notado nas curvas de V02max durante o crescimento quando 

analisado e comparado entre os sexos, é que o comportamento do consumo 

maximo de oxigenio entre meninos é ascendente ja entre meninas descendente. 

(RODRIGUES et al, 2006). 

Além do mais, no presente estudo pode-se verificar que os valores de 

consumo maximo de oxigenio apresentaram diferenças significativas em ambos os 

sexos. Tal fato pode ser explicado por fatores relacionados ao crescimento, 

desenvolvimento e maturaçao do individuo, e também, pelo maior envolvimento em 

atividades flsicas para crianças e adolescentes do sexo masculino (DENADAI et al, 

2002). 

Em relaçao aos pontos de corte para o V02max, OS grupos de escolares 

analisados na presente pesquisa estao dentro de uma classificaçao boa a excelente 

variando entre 38,8 - 42,4 as meninas e 48,0 - 52,2 os meninos. No entanto, deve

se destacar que o teste realizado para a avaliaçao da aptidao aer6bia, foi um teste 

de campo que pode superestimar os valores de V02max dos indivlduos avaliados. 

Dentro dos dados obtidos, nao se pode afirmar que o aumento do consumo 

maximo de oxigenio se deu essencialmente pelas aulas de Educaçao Fisica Escolar 

ministradas durante o periodo de 3 meses, pois nao se controlou as variaveis 

externas (exercfcios flsicos que as crianças praticavam fora das aulas realizadas, 

habitos alimentares e etc.), em contrapartida os estudos apontam que mesmo nao 

controladas essas variaveis o consumo maximo de oxigenio tem o seu aumento a 

partir de qualquer exercfcio fisico orientado e sequenciado (DENADAI et al, 2002). 
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6CONCLUSAO 

Em conclusao, nao foram observadas diferenças significativas entre meninos 

e meninas, nas variaveis antropométricas e de aptidao aer6bia analisadas. No 

entanto, melhoras significativas foram observadas na aptidao aer6bia nos indivlduos 

do sexo masculino e feminino ap6s très meses das aulas de Educaçao Fisica. 

Desta forma, fica evidente a importancia das aulas de Educaçao Fisica para a 

melhora da aptidao aer6bia e da saude dos alunos. Por essa razao, as aulas de 

Educaçao Fisica Escolar devem se programadas com o intuito de aprimorar as 

condiç6es de saude e de qualidade de vida de crianças e adolescentes, alé m do 

fator soci al envolvido dentro desta disciplina. 
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