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1.  RESUMO 

 O futebol possui características intermitentes, de intensidade extenuante com 

ênfase nos componentes de força, velocidade e resistência. Especificamente as 

demandas fisiológicas as quais os indivíduos estão submetidos durante uma partida 

de futebol têm sido muito bem documentadas na literatura acadêmica e relatadas a 

partir de diferentes parâmetros, como a distância total percorrida, a velocidade 

média e a frequência cardíaca. Entretanto, são limitadas as investigações focadas 

nas sessões de treinamento e seus possíveis efeitos sobre o organismo infantil. O 

objetivo desse estudo será analisar aspectos fisiológicos e comportamentais de 

jovens atletas praticantes de futebol, através de diferentes sessões de treinamento. 

 O experimento envolverá 08 indivíduos do gênero masculino que serão 

submetidos a três sessões de diferentes designes de treinamento na pratica do 

futebol. A proposição será investigar a distância percorrida nas sessões, a 

frequência de passadas das crianças em diferentes momentos do treino, bem como, 

a frequência cardíaca. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 O futebol possui características intermitentes, de intensidade extenuante com 

ênfase nos componentes de força, velocidade e resistência (GOROSTIAGA et al., 

2009) sendo assim, analisar o comportamento de mecanismos fisiológicos em 

situação de jogo e ou sessões de treino, parece ser imprescindível para a 

elaboração de programas com solidez intervencionista dos pontos de vista de 

eficiência (desempenho) e principalmente de saúde (manutenção da integridade do 

organismo). 

 A demanda fisiológica à qual um indivíduo está submetido durante uma 

partida de futebol tem sido relatada a partir de diferentes parâmetros, como a 

distância total percorrida (DI SALVO, 2007), a velocidade média de corrida e   

frequência cardíaca (STOLEN  et al, 2005). Um bom exemplo, é o trabalho de 

Ramirez-campillo et al ( 2014), que investigou o efeito de diferentes intervalos de 

repouso no treinamento pliométrico de crianças de 10 anos e os efeitos em 

habilidades e capacidades específicas do futebol. 
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   Alterações no organismo acontecem durante todo o processo de crescimento 

da criança e do adolescente, e mais acentuadas na puberdade. Durante essa fase, 

as modificações hormonais, acarretam mudanças significativas na composição 

corporal, principalmente a partir da puberdade, que são vistas nos componentes 

corporais, incluindo total de gordura corpórea, massa livre de gordura (MALINA et al 

2003). Sendo assim, vários estudos encontrados na literatura relacionados aos 

aspectos fisiológicos realizados em atletas profissionais, entretanto, são escasso 

experimentos com diferentes sessões de treinamento em jovens atletas praticantes 

de futebol. 

 

2.  OBJETIVOS 

 Analisar aspectos fisiológicos e comportamentais de jovens atletas praticantes 

de futebol, através de diferentes sessões de treinamento.  

 

3.  METODOLOGIA 

 

 Amostra será composta por 08 voluntários de 11 a 13 anos de uma escolinha 

de futebol de campo, na cidade de Santos.   Após a aprovação do Comitê de Ética e 

assinatura do termo consentimento livre esclarecido (TCLE) os avaliados 

participarão de 3 (três) diferentes sessões de treinamentos de futebol de campo 

realizada sempre no período da tarde, sendo que o treinamento (sessão) com 

duração de 60 minutos, serão coletados o IMC(índice de massa corporal) de cada 

individuo e para este estudo utilizaremos 3 GPS, sendo que dois (2) serão da marca 

Garmin e (1) da marca Motorola Moto ACTV para coletar a distância percorrida de 

cada avaliado, o gasto energético(calorias) , durante a sessão de treinamento, 

pedômetro para analisar a distância em passos em cada parte do treinamento. 

 As sessões serão dividida em 4 (quatro) partes ,durante  cada parte do 

treinamento serão coletados os dados da frequência cardíaca dos avaliados e os 

passos percorridos. Sendo:  Treinamento A - aquecimento, fundamento específico, 

jogo reduzido, pênaltis e alongamento; Treinamento B - aquecimento, circuito com 

bola, treino de marcação, pênaltis e alongamento; Treinamento C - aquecimento, 

jogo reduzido, coletivo, pênaltis e alongamento. 

4. DESENVOLVIMENTO 
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 O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade 

especifica sobre o tema envolvendo jovens atletas praticantes de futebol de campo, 

enriquecendo o que será executado no trabalho, como planilhas e planos de aulas. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Espera-se que este experimento possa potencializar o desenvolvimento das 

aulas em jovens atletas de 11 a 13 anos. 
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