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Efeito de doze semanas de treinamento específico na agilidade de crianças 

praticantes de futebol. 

 

1. RESUMO 

 

O futebol é uma modalidade popular no mundo inteiro e sua prática apresenta ações 

complexas que exigem um conjunto de capacidades para a sua realização, com 

destaque para agilidade. Os benefícios que a prática regular de futebol com 

especificidade no treinamento da capacidade de agilidade em meninos de 9  e 10 

anos ainda não estão esclarecidos, deste modo,  o objetivo deste estudo foi verificar 

o efeito de doze semanas de treinamento específico na agilidade de crianças 

praticantes de futebol. Para tal, foram avaliadas 32 crianças do gênero masculino, 

distribuídas em dois grupos: Grupo Treinamento (GT), composto por 16 meninos 

praticantes de futebol, que foram submetidos a doze semanas de treinamento 

específico de agilidade e Grupo Controle (GC), com 16 participantes não praticantes 

de futebol, que não realizaram nenhum tipo de treinamento. Os indivíduos foram 

avaliados de acordo com peso, estatura, IMC e teste de “Shuttle Run”. Para verificar 

o efeito do treinamento, foi utilizado o teste t de Student  para verificar as possíveis 

diferenças entre os grupos treinado e controle, com significância estabelecida em 

p<5%. Foram encontradas diferenças significativas quando comparados os valores 

pré e pós-intervenção no GT (p=0,002) e nas comparações pós-intervenção entre 

GC e GT (p=0,014). Deste modo, podemos concluir que o treinamento específico de 

agilidade em meninos de 9 e 10 anos praticantes de futebol sistematizado foi  efetivo 

para a melhora da agilidade nessa população. 

Palavras Chave: Futebol,  Agilidade, Crianças. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo (MURRAY, 2000), sendo 

praticado em muitos países, principalmente no Brasil, conhecido como o “País do 

futebol” (AQUINO, 2002), por crianças em ambientes como escolas, clubes, 

escolinhas e ruas. Jogar futebol não é apenas chutar a bola e marcar gol,  diversas 

capacidades são necessárias para este esporte, entre elas, a agilidade (WEINECK, 

2004), que apesar de grande discussão sobre sua avaliação, é definida por alguns 



autores como a habilidade necessária para mudar os movimentos o mais rápido 

possível frente a situações imprevisíveis, executando ações de modo eficiente, 

rápido e preciso (SCHMID; ALEJO, 2002). 

 No futebol a agilidade torna-se útil no drible, nos movimentos como marcação, 

mudança de direção com e sem bola e na aceleração e desaceleração do jogador 

para fugir de um oponente, o indivíduo mais ágil evitará o iminente impacto com um 

adversário (REBELO; OLIVEIRA, 2006). A agilidade é uma das capacidades que 

mais pode se desenvolver na faixa etária dos seis aos doze anos de idade 

(MATSUDO, 1992). 

Quanto maior forem os tipos de experiências motoras que a criança vivenciar, maior 

será o desenvolvimento motor, assim, o que ela não aprender durante esse período, 

não conseguirá aprender mais tarde (MUTTI, 2003). Deste modo, a prática regular 

de atividade física é benéfica para o desenvolvimento  das capacidades físicas  em 

diferentes faixas etárias (BUZOLIN; BARBIERE; BARBIERE, 2009). 

Alguns estudos realizados mostraram resultados satisfatórios e não satisfatórios a 

respeito do treinamento de agilidade no futebol. De acordo com Barbosa et al. 

(2013) foi verificado que adolescentes praticantes de futebol apresentam agilidade 

aquém dos valores preconizados, já Buzolin, Barbiere e Barbiere (2009) mostraram 

que meninos de 10 e 11 anos praticantes de futebol apresentaram melhora na 

capacidade funcional, inclusive na agilidade. No entanto, são raros na literatura 

estudos que trabalhem com um programa de treinamento específico de agilidade na 

melhora dessa capacidade motora em indivíduos com faixa etária de nove e dez 

anos. Deste modo, torna-se de grande importância  enfatizar essa capacidade por 

meio de treinos sistematizados, além disso, considerando que a agilidade está 

associada às habilidades específicas, acredita-se que ela pode ser melhorada com a 

prática e o acúmulo de experiência. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Verificar o efeito de doze semanas de treinamento específico na agilidade de 

crianças praticantes de futebol. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa longitudinal de doze semanas, na qual 

participaram, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por 

parte dos pais, 32 crianças do gênero masculino, com idade entre 9 e 10 anos, 

residentes da cidade de Dracena/SP.  

Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo Treinamento (GT) – foi 

submetido ao treinamento específico de agilidade durante 12 semanas, sendo que 

os participantes deste grupo já praticavam futebol sistematizado na categoria sub-10 

da secretaria de esportes de Dracena-SP há pelo menos um ano, no entanto, sem a 

realização de treino específico para agilidade e Grupo Controle (GC) – não 

submetido à intervenção e não praticante de futebol. Foram excluídos deste estudo 

indivíduos do GC que realizam atividade física regular e do GT que realizassem 

outro esporte ou atividade física concomitante ao futebol. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi utilizada para pesagem dos avaliados uma balança digital da marca Tanita bf-

683w com precisão de 100 gramas. Para mensuração da estatura, uma trena fixada 

na parede, da marca Sanny com precisão de 0,1mm e posteriormente, foi calculado 

o índice de massa corporal pela fórmula: massa/altura². 

 A avaliação da agilidade foi realizada através do teste de Shuttle Run (padronizado 

pela American Alliance for Health, Physical Education and Recreation – AAHPER, 

1976 – e modificado pelo laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, 

LAFISCS). O teste foi executado em um campo com medidas de 70 metros de 

largura por 100 metros de comprimento onde foram traçadas duas linhas paralelas 

no solo, distantes 9,14 metros entre si e colocados dois blocos de madeira a 10 

centímetros da linha externa, separados entre si por um espaço de 30 centímetros. 

O avaliado deve pegar um deles e retornar ao ponto de onde partiu, depositando 

esse bloco atrás da linha de partida, em seguida, sem interromper a corrida, ir à 

busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma, o bloco não pode ser 

jogado, mas colocado no solo. O indivíduo deve realizar duas tentativas com um 

intervalo mínimo de dois minutos e o resultado é o menor tempo de execução. 

(AAHPER, 1976). 



 

Esquema do teste de Suttle Run 

 

Os avaliados participaram de uma intervenção de doze semanas, realizadas duas 

vezes por semana, com duração de 1h30min, no campo da Associação Bancária de 

Dracena (ABD) na cidade de Dracena-SP. Os treinos consistiram de dez minutos de 

aquecimento, trinta e cinco minutos de treinamento específico seguidos de quarenta 

e cinco minutos de treinos técnico, tático ou coletivo. No treinamento específico de 

agilidade foram realizados exercícios em forma de circuito que seguiram sobrecarga 

progressivamente a cada quatro semanas, de acordo com o grau de dificuldade. 

 

Primeira à quarta semana: 

Circuito 1: Mudanças rápidas de direção, demarcadas por oito cones dispostos na 

diagonal, alternados em duas linhas – direita e esquerda, com distância de seis 

metros entre si. As atividades foram realizadas com duas séries de oito repetições e 

descanso entre as séries de quatro minutos. 

    I. Sprints frontais com mudança de direção entre os cones, sempre à frente até o 

término do circuito. 

    II. Sprints de frente e de costas com mudança de direção, seguindo 

sucessivamente até o término do circuito. 

    III. Corrida lateral da direita para esquerda e da esquerda para direita, seguindo 

de cone em cone até o término do circuito. 

    IV. Após sprint, segue contornando os cones alternadamente até o término do 

circuito.   



Circuito 2: Com cones dispostos em formato de cruz, com distância de dez metros 

entre si e enumerados de um a quatro, o indivíduo se posiciona no centro e segue 

para os números anunciados pelo treinador. A cada troca de cone o indivíduo passa 

pelo centro para prosseguir no exercício. As atividades foram realizadas com duas 

séries de seis repetições e descanso entre as séries de três minutos. 

V. Sprints frontais, seguindo à direção de cada cone, assim sucessivamente. 

VI. Sprints frontais com retorno de costas ao centro, assim sucessivamente. 

VII. Corrida lateral, retornando ao centro e seguindo lateralmente até o término 

do circuito. 

 

Quinta à oitava semana: 

Foram utilizados os circuitos anteriores, aplicando sobrecarga de duas séries com 

dez repetições no circuito 1 e duas séries com oito repetições no circuito 2. 

 

Nona à décima segunda semana: 

No circuito 1 foram realizados os mesmos exercícios, aumentando a distância  entre 

os cones de seis para oito metros, aplicando sobrecarga de três séries com oito 

repetições e no circuito 2 permaneceram os mesmos exercícios e a mesma 

sobrecarga aplicada anteriormente, aumentando apenas o grau de dificuldade, neste 

o indivíduo deve dar um sprint com um cone na mão e trocá-lo pelo cone 

posicionado no chão. 

Para o tratamento estatístico das informações, foi utilizada análise descritiva com 

valores de média e desvio padrão. Posteriormente,  foi analisada a normalidade dos 

dados por meio do  teste Shapiro-Wilk. De acordo com a distribuição das variáveis 

foi utilizado o teste t de Student para verificar as possíveis diferenças entre os 

grupos treinado e controle. Todas as análises foram realizadas mediante pacote 

estatistico SPSS (versão 17.0) com significância estabelecida em p<5%. 

 

6. RESULTADOS 

 

A caracterização da amostra é apresentada na tabela 1 com valores de média e 

desvio-padrão. 

 

 



Tabela 1. Comparação das variáveis entre os grupos no momento pré-intervenção. 

Caracterização da amostra (Média ± Desvio padrão e p-valor). 

 

Variáveis GC GT p-valor 

Idade (anos) 9,63±0,50 9,50±0,51 0,492 

Peso (kg) 37,07±7,00 33,29±6,66 0,012* 

Estatura (m) 1,45±0,59 1,40±0,54 0,127 

IMC (kg/m2) 17,53±2,91 16,21±1,34 0,111 

Agilidade (seg) 11,62±0,60 10,90±0,61 0,002* 

Grupo Controle (GC) n = 16; Grupo Treinamento (GT) n = 16; *diferem estatisticamente pelo teste t-student para amostras 

independentes (p<0,05). 

 

Quando comparados os valores de agilidade obtidos no momento pré e pós-

intervenção no GC, não foram encontrados resultados significativos (p=0,876). No 

entanto, quando esses valores pré e pós-intervenção foram comparados no GT, foi 

encontrada diferença significante (p=0,002). Também foram encontradas diferenças 

nas comparações pós-intervenção entre GC e GT (p=0,014). 

 

Os resultados significantes são mostrados na figura 1.   

 

8

9

10

11

12

13

Controle Intervenção

Pré-intervenção Pós-intervenção

0,014

0,002

T
em

p
o 

(s
eg

u
n

d
os

)

Figura1: Comparação dos 

valores de agilidade intra e inter grupo nos momentos antes e após a intervenção. 

 

 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito de doze semanas de 

treinamento específico na agilidade de crianças praticantes de futebol e através dos 

resultados obtidos foi possível observar a efetividade do treino na melhora da 

agilidade. Apesar do GT já apresentar, anteriormente ao período experimental, 

escores superiores aos do GC no teste de agilidade, as modificações 

proporcionadas pelo treinamento foram demonstradas nas comparações intra grupo 

nos momentos pré e pós-intervenção, nas quais, o GC não apresentou melhora 

significativa no momento pós-intervenção, ao contrário do GT que apresentou 

diferenças significantes na agilidade após o treinamento específico.  

No momento anterior a intervenção, os grupos também apresentaram diferenças 

com relação à estatura, com menores valores para o GT, diferindo dos resultados 

encontrados na literatura que mostram que indivíduos que praticam futebol são 

geralmente mais altos do que aqueles que não praticam (SEABRA; MAIA; 

GARGANTA, 2001).  

Alguns autores avaliaram o efeito do treinamento de futsal na agilidade de garotos 

com idade superior a dos participantes do presente estudo, como Cyrino et al. 

(2002), que analisaram o efeito de 24 semanas de treinamento de futsal sobre o 

desempenho motor de jovens atletas e verificaram alterações significativas na 

agilidade e Damico et al (2013) que ao avaliar meninos praticantes e não praticantes 

de futsal na fase pré-púbere notaram grande vantagem do grupo praticante em 

relação ao não praticante, entretanto, sem a realização de intervenção. 

Os resultados obtidos no estudo de Jovanovic et.al. (2011) também corroboram com 

nossos achados. Estes autores realizaram treinamento específico de velocidade, 

agilidade e rapidez em jogadores de futebol de elite e observaram melhora em 

diversos componentes neuromotores, inclusive na agilidade, após oito semanas de 

treinamento.  

Sendo assim, ficou evidenciada a influência das sessões de treinamento na melhora 

da agilidade, provavelmente, o treino de acordo com o princípio da especificidade, 

onde são respeitados separadamente os quesitos específicos da modalidade, foi 

fator primordial para a diferença encontrada.  



Segundo estudo realizado por Cunha (2003), 57% das equipes de futebol da 

categoria juvenil realiza um trabalho específico de agilidade, entretanto, muitos 

treinadores de diversas modalidades esportivas coletivas não direcionam seus 

treinos às capacidades físicas determinantes, além do que, parece ainda existir uma 

ambiguidade entre os componentes da agilidade e velocidade, colocando a agilidade 

como fator secundário.  Assim, neste estudo procuramos enfatizar a necessidade da 

prática sistematizada de futebol com especificidade na agilidade. 

 A falta de estudos que se assemelhem com este foi uma dificuldade para conseguir 

uma comparação de resultados com mais veracidade, sendo assim, recomendamos 

novos estudos com tipologia longitudinal, incluindo um número maior de 

participantes à análise de outras modalidades, observando suas possíveis 

contribuições no desenvolvimento das capacidades físicas de crianças.  
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