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RESUMO 

Introdução: Com a preocupação em se ter uma estabilidade econômica, cada vez 

mais indivíduos procuram uma forma de alcançar uma vaga nos diversos concursos 

públicos oferecidos. Dentre os concursos mais procurados estão os da área de 

segurança pública, que além da avaliação teórica tem como uma das etapas o Teste 

de Aptidão Física (TAF).  Como reflexo do crescente interesse da sociedade, tornou-

se necessário entender as formas de avaliação da aptidão física aplicadas nesses 

concursos. Objetivo: descrever e comparar a aplicabilidade dos TAF em policiais 

militares para ação efetiva de suas atribuições na região nordeste. Metodologia: O 

estudo se caracterizou como documental de cunho qualitativo e a partir disso fez-se 

um levantamento dos exercícios aplicados durante o TAF em cada um dos estados 

da região nordeste e em seguida foram citados diversos autores apresentando 

artigos e teses que discorrem sobre TAF para que houvesse um entendimento dos 

componentes físicos que fazem parte do estudo. Resultados: Com o que foi 

exposto tornou-se possível comparar que mesmo estando em uma mesma região do 

país há diferentes formas de avaliação, e constatar a importância desse método 

para que somente aqueles que tenham realmente a preparação necessária sejam 

aprovados. Nos nove editais referentes a cada estado da região nordeste, foi 

observado que os testes de Cooper e a barra fixa são os únicos encontrados em 

todos os TAF. Conclusão: Desse estudo, concluí-se que pode ser estabelecida uma 

padronização da avaliação, pois o cargo tem as mesmas atribuições e exigências, 

independente do lugar em que será exercido. E também o entendimento de que 

assim como deve haver a preocupação no momento de inserção, deve haver 

também a manutenção da saúde e das aptidões físicas dos policiais ao longo da 

carreira militar. 

 

Palavras chaves: Aptidão física; Teste de Aptidão Física; Condicionamento Físico; 

Polícia Militar. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Within the concern of having a economic stability , more and more 
individuals seek a way to achieve a place in the many public contests offered. One of 
the most wanted spot are the ones in the field of public safety, witch in addiction to 
the theoretical evaluation has one of the steps the physical fitness test (PTF).  
Reflecting the growing interest of society, it has become necessary to understand the 
ways of assessing physical fitness applied in the contest. Objective: To describe and 
compare the applicability of TAF in military police officers, for effective action of its 
duties in the Northeast. Metodology:  The study was characterized as a 
documentary of qualitative nature and the from this was made a survey of exercises 
performed during the PTF in each of the states of the Northeast and were then cited 
several authors presenting articles and theses that discuss PTF so that there was an 
understanding of the physical components that make up this study. Results:  With 
the foregoing has become possible to compare that despite being in the same region 
of the country there are different forms of evaluation, and noted the importance of 
this method so that only those who really have the necessary preparation to be 
approved. In the nine bids for each state of the Northeast , it was observed that the 
Cooper tests and chin-ups are the ones found in all PTF. Conclusion: In this study, 
we concluded that a standardization of evaluation should be established because the 
spot has the same duties and requirements, regardless of the place where it will be 
exercised. And also understanding that just as there must be a concern at the time of 
insertion, there must also be the maintenance of health and the physical skills of 
police officers throughout the military carrer. 

 

Key words: Physical fitness; Test Physical Fitness; Physical Fitness; Military police. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Inseridos num contexto de vida onde o sistema preponderante utiliza o 

modo de produção capitalista, a população cada vez mais sofre em busca do seu 

modo de sobrevivência, alimentando assim, ainda mais o capitalismo. Um desses 

modos de sobrevivência são os cargos públicos, que são uma das formas de 

independência e estabilidade financeira. Sendo assim, grande parte da população 

hoje almeja a aprovação em um concurso público. 

No entanto, o grande número de pessoas frente ao ínfimo número de 

vagas disponíveis para lotação e ingresso na rede pública se torna um grande 

empecilho para os “concurseiros”. Como se já não bastasse o reduzido quadro de 

vagas, ainda existem concursos que realizam após a etapa de provas objetivas, o 

chamado Teste de Aptidão Física (TAF) ou Exame de Capacidade Física. 

O concurso público em que o TAF se faz indispensável é o concurso para 

policial militar, uma vez que existe um padrão ideal de condicionamento físico 

buscado pelas corporações, principalmente as que se referem à segurança pública. 

O objetivo desse estudo é descrever e comparar a aplicabilidade dos TAF em 

policiais militares para ação efetiva de suas atribuições na região nordeste. Contudo, 

as atribuições aqui especificadas são oriundas unicamente das capacidades físicas, 

fugindo àquelas que tangem a ética e a procedimentos policiais, dentre outros. 

Em consonância com alguns objetivos específicos, como: identificar quais 

são os componentes da aptidão física avaliados nos teste; identificar os testes mais 

cobrados e por que. 

Para tanto, buscou-se fazer um levantamento dos TAF aplicados aos 

concursos para Soldado da Polícia Militar na Região Nordeste, demonstrando a 

diferença entre eles através de tabelas para melhor visualização conforme os 

editais. 

Para atingir o nosso objetivo e chegar a uma melhor compreensão do 

tema fez-se necessário apresentar acerca da aptidão física e seus componentes 

relacionados à saúde uma vez que o TAF diz respeito a esses componentes. Para 
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tanto, foi estudado autores como Sharkey (2012) que em seu livro “Aptidão física 

ilustrada” traz um guia completo para se alcançar um nível mínimo de saúde para 

prevenção de doenças e manutenção da saúde. 

Foi preciso também entender o processo histórico do surgimento e 

firmação do TAF, principalmente nos órgãos que fazem parte da segurança pública 

como a Polícia Militar (PM). Pois é indispensável entender a dinâmica dos concursos 

públicos como forma de avaliar e selecionar aqueles que pleiteiam a vaga no cargo. 

Ao analisar o concurso público como um meio de obtenção da vaga 

através do mérito, percebe-se a necessidade de estudar os mecanismos que a 

Polícia Militar utiliza para aprovação em seu concurso. A partir daí verificou-se 

através das atribuições do cargo a adoção do TAF como requisito indispensável de 

aprovação. 

A preparação para um teste de aptidão física é de suma importância para 

que ocorra êxito no exame. Sendo assim o corrente estudo é importante também no 

sentido de elucidar os exercícios cobrados nos TAF da região Nordeste, bem como 

se torna relevante na contribuição para que outros estudos possam contemplar os 

problemas encontrados que não foram objeto nesse estudo. 

É também relevante para acervo acadêmico no sentido de fomentar para 

que pesquisas futuras possam dar continuidade aos problemas aqui identificados. 

Desta forma, partimos do pressuposto problema: Como se desenvolvem 

os Testes de Aptidão Física para validação da capacidade ao trabalho dos policiais 

militares? 
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CAPÍTULO II  

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico nos instrumentaliza a partir das teorias existentes a 

respeito dos assuntos pertinentes ao tema, com o fim de dar subsídio para posterior 

análise dos dados coletados. Para Vianna (2001), é imprescindível fundamentar e 

embasar as argumentações e citações, para que o trabalho possua um respaldo 

científico. 

2.1.  Aptidão física 

 

A preocupação com o condicionamento físico teve forte ascendência no 

final do século XIX, através da primeira guerra mundial ou das ameaças de guerra, 

levando a implantação de programas de condicionamento nas escolas públicas 

americanas (HOWLEY e POWERS, 2000). 

Nos tempos modernos, a população mundial tem vivido duas faces 

opostas com relação ao exercício físico. A primeira, formada por pessoas que 

pretendem se adequar, a qualquer custo, ao padrão estético imposto pela mídia. A 

segunda evidencia o quadro de inapetência ao exercício físico, que tem levado a 

população à inatividade física, consequentemente gerando um paradigma que vai 

desde o baixo padrão de aptidão física a níveis considerados problemas de saúde 

pública como a obesidade (ARAÚJO E ARAÚJO, 2000). 

Sharkey (2012) ressalta que ao se tornar regularmente ativo, o corpo do 

indivíduo começa a se adaptar aos estímulos impostos, aumentando as capacidades 

aeróbia e muscular, por conseguinte há o ganho de benefícios na aptidão física. 

Para Guedes e Guedes (1995), embora as atividades físicas cotidianas 

possam gerar adaptações benéficas à aptidão física, não devem servir de 

substituição ao exercício físico, de forma a ocasionar uma equivalência nas 

definições desses termos, visto que os autores defendem a definição de Caspersen 

et al (1985), onde o exercício físico é toda atividade física estruturada e que visa a 

promoção e conservação da aptidão física. 

Em 2006, o American College of Sports Medicine (ACSM – Colégio 

Americano de Medicina do Esporte) cita a concepção de Sharkey (2005) dizendo 
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que “a aptidão física é um dos termos definidos mais precariamente e utilizado de 

forma inadequada com demasiada frequência na língua inglesa”. 

Essa afirmação pode ser observada ao confrontar as definições de 

Caspersen et al (1985) apud Guedes e Guedes (1995) já apresentada e a de 

Prentice e Bucher (1988) apud Reis (2004), onde diz que a aptidão física não 

depende totalmente do exercício, é importante também cuidados médicos, boa 

higiene e descanso. 

Bohme (2003) verifica a etimologia do termo aptidão física através dos 

significados das palavras “aptidão” e “física” separadamente, levando assim, a 

associação de ideias condizentes ao indivíduo apto corporalmente. Ainda segundo a 

autora, a aptidão física está ligada ao aspecto biológico da aptidão total, termo este 

que envolve a integração dos âmbitos biológico, psicológico e social ao meio 

ambiente. 

De acordo com o ACSM (2007) a aptidão física é a “capacidade de 

executar níveis moderados a vigorosos de atividade física sem fadiga excessiva e a 

capacidade de manter essa habilidade por toda a vida”. De maneira semelhante, 

Bohme (2003) havia definido aptidão física como: 

 

A aptidão física é um contínuo de múltiplas características, que se 
estende do nascimento à morte. A aptidão física é afetada pela 
atividade física e é diferenciada entre três níveis de capacidade: alto, 
ótimo e baixo, até as limitações severas de doenças e disfunções 
(BOHME, 2003, p. 98). 

 

 Preocupados com as doenças hipocinéticas advindas do sedentarismo e 

com os efeitos do treinamento, diversos autores discutiam, no inicio dos anos 70, a 

respeito dos componentes da aptidão física relacionados à saúde (BOHME, 2003). 

Inquietação que Guedes e Guedes (1995) ainda ressaltam, ao informar que há a 

necessidade de melhorar a caracterização dos componentes voltados à aptidão 

física relacionada à saúde, fornecendo dessa forma informações para elaboração de 

exercícios físicos que possam garantir benefícios na promoção da saúde. 

Relacionada à saúde, a aptidão física possui cinco componentes, são 

eles: Aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade, força muscular e 

resistência (endurance) muscular. Outros componentes são relacionados à 

capacidade atlética, estes são: equilíbrio, tempo de reação, coordenação, agilidade, 

velocidade e potência (BOHME, 2003; GUEDES E GUEDES, 1995). O ACSM (2007) 
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acrescenta o uso do termo aptidão muscular como sendo a expressão da força 

muscular e da resistência muscular. A imagem abaixo foi preconizada por Guedes e 

Guedes (1995) onde apresentaram o conceito de aptidão física relacionada à saúde, 

interligado as seguintes dimensões: morfológica, funcional-motora, fisiológica e 

comportamental. 

 

Figura 1 - Dimensões importantes ao conceito de aptidão física relacionada à 
saúde 

 

Fonte: Guedes e Guedes, 1995. 

 

Desta maneira, a aptidão física é um processo que envolve capacidades 

físicas, portanto pode ser melhorada através de treinamentos específicos dos seus 

componentes. As metas para obter um bom condicionamento físico são: possuir 

uma boa base de saúde física com baixo risco de problemas à saúde. Mas esse 

condicionamento físico deve ser organizado de forma a garantir o volume e a 

intensidade correta para o alcance desses objetivos (HOWLEY e FRANKS, 2000). 
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2.2. Componentes da aptidão física relacionados à saúde 

       2.2.1 Aptidão cardiorrespiratória 

 

                 Para melhor compreensão do que se trata a aptidão cardiorrespiratória se 

faz necessário o entendimento da ligação entre os sistemas cardiovascular e 

respiratório, que tem como função fornecer oxigênio a todas as células do corpo 

(PARKER, 2012).  

McArdle et al (2008), apresentam que o sistema cardiovascular é formado 

por um músculo cardíaco que impulsiona o fluxo sanguíneo; e o sistema vascular 

como constituído de tubos carreadores de sangue para os tecidos.  

Quanto ao sistema respiratório além de contribuir para fornecer o 

oxigênio, também remove do mesmo o dióxido de carbono presente no ar 

atmosférico. O sistema é composto pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, 

traqueia, brônquios e pulmões (PARKER, 2012). 

Dessa forma, a aptidão cardiorrespiratória é a capacidade dos sistemas 

circulatório e respiratório em fornecer oxigênio ao músculo durante o exercício físico, 

seja de intensidade moderada, ou alta, envolvendo grandes grupos musculares por 

longo tempo (ACSM, 2007). 

Relacionado à aptidão cardiorrespiratória está o consumo máximo de 

oxigênio (VO2max), ou potência máxima aeróbica que representa a captação, 

transporte e utilização do oxigênio pelas células (DANTAS, 2003). No entanto, 

alguns cientistas acreditam em outras formas de representação do sistema 

cardiorrespiratório, são elas: a monitoração da frequência cardíaca (FC), e da 

pressão arterial (PA) (HOWLEY e POWERS, 2000).  

Howley e Powers (2000), dizem ainda que os testes de condicionamento 

cardiorrespiratório mais utilizados são os testes de campo, a exemplo está o teste de 

Cooper proposto por Kenneth Cooper (1968) aplicado em militares, que é uma 

evolução do método também aplicado em militares desenvolvido por Balke (1963). 

O teste de Cooper (1968) é um procedimento que utiliza uma corrida de 

12 minutos ou de 2,4 Km com o objetivo de determinação da velocidade média que 

pode ser mantida durante o tempo ou à distância (HOWLEY e POWERS, 2000). 

Nessa corrida de 12 minutos o sistema energético preponderante é o aeróbico, 

chamado também de sistema oxidativo, pois em presença de oxigênio 1 mol de 
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glicose pode produzir 39 moles de ATP e se decompor em água e dióxido de 

carbono (DANTAS, 2003). 

                 Para o desenvolvimento da capacidade aeróbica, Baumgartner e Jackson 

(1995) dizem que exercícios aeróbicos são as mais eficientes formas de exercício. 

Howley e Powers (2000), afirmam que um programa combinado de exercício e 

redução de peso, o condicionamento físico melhorará em decorrência da função 

cardiorrespiratória e da diminuição do percentual de gordura corporal. 

McArdle et al (2008) indicam dois fatores para formulação de um 

programa de treinamento aeróbico, são eles: 

1. A sobrecarga cardiovascular deve ser suficientemente intensa 
para aumentar o volume sistólico de ejeção e o débito cardíaco. 
2. A sobrecarga cardiovascular deve ocorrer em virtude da 
ativação de grupos musculares específicos para cada esporte de 
forma a aprimorar a circulação local e o “maquinismo metabólico” dos 
músculos. (McARDLE et al, 2008, p. 500). 

 
Em decorrência desses estímulos, Dantas (2003) apresenta algumas 

alterações bioquímicas induzidas pelo treinamento da capacidade aeróbica, são 

elas: aumento no tamanho e área da superfície da membrana da mitocôndria nos 

músculos e aumento da atividade enzimática no ciclo de Krebs e transporte de 

elétrons. 

Ao abordar sobre o treinamento para desenvolvimento dessa capacidade 

física, McArdle et al (2008) apresentam três métodos, são eles: treinamento 

intervalado, treinamento contínuo e treinamento fartlek. Sobre o mesmo tema, 

Dantas (2003) traz cinco métodos para o aprimoramento aeróbico: métodos 

contínuos, métodos intervalados, métodos fracionados, métodos em circuito e 

métodos adaptativos. 

Segundo McArdle et al (2008), o treinamento contínuo se baseia num 

exercício prolongado com intensidade que varia entre 60 a 80% do VO2max, para 

Dantas (2003) essa intensidade deve sempre está em menor grau que o volume de 

treinamento nesse método. 

O treinamento intervalado por sua vez, representa esforços submáximos 

que são seguidos de intervalos de recuperação parcial, nesse método os parâmetros 

de estímulo, tempo, repetições e intervalo são importantes para proporcionar a 

ativação dos sistemas energéticos específicos (DANTAS, 2003). 
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O treinamento fartlek é apresentado por Dantas (2003) como um método 

contínuo específico, já para McArdle et al (2008) o fartlek possui representações do 

treinamento intervalado e do treinamento contínuo. 

Os métodos fracionados propostos por Dantas (2003) baseiam-se na 

prática de um estímulo secundário, apenas após a quase neutralização do primeiro 

estímulo em nível de recuperação. Já o método em circuito tem funcionalidade tanto 

para o sistema cardiopulmonar tanto para o neuromuscular, portanto é possível, 

através dos estímulos e intervalos, atingir ambos os sistemas energéticos. 

       Sobre o método adaptativo, Dantas (2003) o expõe como um processo 

que busca a adequação do indivíduo na execução de determinada atividade frente à 

diminuição da oxigenação, seja ela pela necessidade da atividade ou pela localidade 

em que se está exercendo-a, por exemplo, a altitude de determinados países torna-

se uma carga de trabalho para o atleta. 

      

2.2.2 Composição corporal 

 

A obesidade é atualmente considerada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 1998) uma das doenças não contagiosas que mais causa morte na 

população mundial. No mapa da obesidade apresentada pela ABESO1 (Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) é apontado que o 

Brasil tem mais de 50% da população na faixa de sobrepeso e obesidade. 

Caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal (OMS, 1998), 

a obesidade tem sido objeto de estudo de amplitude multissetorial, isso por que se 

trata de uma doença crônica que está intimamente ligada a composição corporal e é 

associada ao surgimento de outras doenças como dislipidemias, hipertensão arterial, 

diabetes, neoplasias, dentre outras (FRANCISCHI et al 2000; CIOLAC E 

GUIMARÃES, 2004). 

Por conta disso, Guedes (2002) enfatiza que em vários países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento tem sido gasto milhões com propagandas 

atribuídas a serviços e produtos voltados ao controle do peso corporal, no entanto, o 

                                                           
1
 Disponível em: ˂http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade˃ Acesso em: 14/05/15. 
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autor ressalta que esses programas não são eficazes e podem até mesmo trazer 

prejuízos à saúde do consumidor. 

O controle de peso corporal é balizado de acordo com a OMS (1998) 

através do Índice de Massa Corporal (IMC), que é o cálculo do peso dividido pela 

altura em metros quadrados. No entanto, o IMC não é um indicador preciso para 

identificação do percentual de gordura corporal (ABESO, 2009).  

Camarneiro (2011) apresenta algumas técnicas para determinação dos 

componentes da composição corporal, são elas: dobras cutâneas, circunferência 

braquial e abdominal, pesagem hidrostática, tomografia computadorizada e 

bioimpedância. A autora cita Heymsfield et al (1996) ao abordar sobre a importância 

na avaliação da composição corporal, pois para esses autores a composição 

corporal “é a proporção entre os diferentes componentes corporais e a massa 

corporal total, sendo, normalmente expressa pelas porcentagens de gordura e de 

massa magra”. 

Nesse sentido, Wilmore e Costill (2001) expõem a dificuldade de 

mensuração dos componentes corporais e defendem a divisão corporal em dois 

compartimentos: massa gorda e massa isenta de gordura. McArdle et al (2001b) 

apresentando os modelos de referência para homem e para mulher, assumem que o 

corpo humano subdivide a gordura corporal total em dois locais (depósitos), estes 

são: Gordura essencial que é armazenada na medula óssea, coração, fígado, 

pâncreas, rins, intestinos e tecidos do sistema nervoso central; e a gordura de 

armazenamento, que trata da gordura acumulada no tecido adiposo. 

 Para Heyward e Stolarczyk (2000) apud Gonçalves e Mourão (2008) um 

dos principais fatores para avaliação da composição corporal é a identificação de 

riscos de saúde associado a níveis altos ou baixos de gordura corporal total. Para 

McArdle et al (2001a) e Guedes (2002) os percentuais elevados de gordura corporal 

e reduzido em massa muscular magra são fatores que predispõe a baixa aptidão 

física. 

Essa deficiência na aptidão física é citada por Sharkey (2012) ao inferir 

que o corpo acumula energia através da ingestão de alimentos na forma de 

carboidrato, gordura e proteína. Esses macronutrientes são armazenados da 

seguinte forma: O carboidrato é armazenado no fígado e músculo em forma de 

glicogênio, e é essencial para o sistema nervoso e realização de trabalho na 

contração muscular; a gordura é estocada no tecido adiposo, em torno dos órgãos e 
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no músculo; já as proteínas ingeridas são degradadas em aminoácidos e 

convertidas em proteína muscular (SHARKEY, 2012). 

Para que o controle de peso corporal seja efetivo Guedes (2002) fez o 

levantamento de três métodos para o alcance do déficit calórico, são eles: redução 

da ingestão calórica, elevações da demanda energética e pela combinação de 

ambas. Hauser et al (2004) acrescentam que o exercício físico influencia 

diretamente em alguns mecanismos favorecendo o emagrecimento, são eles: 

aumento da taxa metabólica de repouso, o aumento da massa muscular, o aumento 

do efeito térmico de uma refeição, a elevação do consumo de oxigênio e a 

otimização na mobilização e utilização da gordura. 

Gentil (2003) faz uma análise evidenciando os benefícios da musculação 

no tocante à manutenção dos padrões desejáveis de peso, não só pelo estímulo a 

diminuição do tecido adiposo, mas pela estimulação da síntese de proteínas 

musculares. Hauser et al (2004), Gentil (2000) e Ciolac e Guimarães (2004) 

concordam que o método de treinamento intervalado e de alta intensidade é o ideal 

para redução de gordura corporal apresentando maior eficácia na utilização da 

gordura como substrato energético ao longo do dia, não importando portanto a 

mobilização da gordura durante o treinamento. 

Hauser et al (2004) afirmam ainda que o treinamento de alta intensidade 

além de favorecer o emagrecimento, induz ganhos positivos na saúde por 

demonstrarem uma redução na área de gordura visceral, esta é vinculada ao 

aparecimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes, doenças na vesícula, 

dentre outras. A diminuição da massa gorda proveniente da atividade física acontece 

mediante adaptações nos campos metabólico, fisiológico e psicológico (GUEDES, 

2002). 

Portanto, para o desenvolvimento do condicionamento físico, assim como 

para adesão aos mecanismos de redução de gordura corporal, faz-se necessário 

adquirir uma rotina diária de exercícios resistidos e aeróbicos aliados ao treinamento 

de flexibilidade, prevenindo dessa forma o acometimento a doenças 

cardiovasculares e distúrbios decorrentes da síndrome metabólica (GUEDES, 2002; 

CIOLAC E GUIMARÃES, 2004). 

Por outro lado, a magreza também é motivo de atenção à saúde pública 

por ser apresentado um limite biológico ao qual, coeficientes de massa muscular 
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reduzidos podem acarretar em risco às funções biológicas (McARDLE et al, 2001b), 

comprovada através das ocorrências de morte relacionadas à anorexia. 

Todavia, Shephard (2003) ressalta que não somente o treinamento físico 

influencia uma maior preservação e ganho de massa muscular magra, mas também 

fatores hormonais como redução da secreção de testosterona, qualidade e 

quantidade de alimento ingerido.  

 

2.2.3 Flexibilidade 

 

    Embora haja diversos tipos de movimento articular tais como: adução, 

abdução, extensão, dentre outros, o termo flexibilidade, deriva da conjunção das 

palavras flexão e habilidade, e provavelmente surgiu na proposta de algumas 

técnicas que envolvesse flexão (ARAÚJO, 2005). 

Cureton, (1941); Clarke, (1975) e Corbin e Noble, (1980) apud Farinatti e 

Monteiro, (1992) foram pioneiros ao relacionar flexibilidade à aptidão física. No 

entanto, Farinatti e Monteiro (1992) resguardam-se ao conceituar flexibilidade 

dizendo que é preciso total esclarecimento para defini-la, bem como aos outros 

componentes da aptidão. 

Essa preocupação dos autores ocorre, pois perceberam a necessidade de 

diferenciar flexibilidade nos âmbitos: clínico, pedagógico e desportivo. Visto que a 

flexibilidade é um componente intrínseco da articulação e do movimento, cada 

atividade requer determinado tipo de exigência (FARINATTI, 2000). 

A literatura científica acerca da flexibilidade está defasada em relação aos 

outros componentes da aptidão física, o que deixa uma lacuna no que tange a 

avaliação e prescrição de exercícios que deem suporte de treinamento (ARAÚJO, 

2005). 

Segundo Weineck (2003), a flexibilidade é a característica de um atleta de 

executar movimentos de grande amplitude, ou sob forças externas, ou ainda que 

requeiram a movimentação de muitas articulações. Todavia, Farinatti (2000) já 

advertia para o termo “atleta”, uma vez que é usada essa terminologia tanto para o 

indivíduo extremamente ativo, como corredores e maratonistas quanto para um não 

tão ativo, como o praticante de tiro ao alvo. 
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As diferenças de definição para o termo flexibilidade que ocorrem entre os 

próprios profissionais da área, comprova o qual complexo é chegar a um consenso. 

No entanto, Araújo (2005) apresenta que a forma mais simples de se definir 

flexibilidade é como “a amplitude de movimento de uma articulação”. Já Farinatti e 

Monteiro (1992), assumem uma definição mais completa proposta por Pavel e 

Araújo (apud ARAÚJO 1983) que considera a flexibilidade como: 

 
...qualidade motriz que depende da elasticidade muscular e da 
mobilidade articular, expressa pela máxima amplitude de movimentos 
necessária para a perfeita execução de qualquer atividade física 
eletiva, sem que ocorram lesões anatomopatológicas (FARINATTI e 
MONTEIRO, 1992, p.66). 

 

A máxima amplitude referida nesse conceito aparece na compreensão de 

flexibilidade da ACSM (2006), que por sua vez denomina como amplitude plena, 

quando diz: “flexibilidade é a capacidade funcional das articulações se 

movimentarem através de uma amplitude plena de movimento”. 

Existem duas categorias que subdividem a flexibilidade conceitualmente 

em dois componentes, são eles: estático e dinâmico (FARINATTI e MONTEIRO, 

1992; ARAÚJO, 2005). Embora concordem com essas subdivisões os autores 

possuem noções diferentes sobre elas. 

Para Farinatti e Monteiro (1992), flexibilidade estática e dinâmica se difere 

no aspecto velocidade, a primeira tem a capacidade de movimentar em segmento 

corporal sem ênfase na velocidade, enquanto a segunda utiliza o potencial para 

movimentação voluntária e veloz. 

No entanto, Araújo (2005) não faz referência à velocidade, ele afirma que 

a flexibilidade estática está ligada à amplitude máxima, enquanto a dinâmica é 

mensurada pelo torque e corresponde ao gasto energético para desempenhar o 

movimento articular. 

Apesar das limitações no arcabouço científico, Araújo (2005), Bompa 

(2002) e Almeida e Jabur (2006) dão relevância à capacitação da mobilidade 

articular. Ambos afirmam que a melhora da flexibilidade acontece por meio de 

exercícios de alongamento. 

Contudo, Dantas e Soares (2001), admitem existir duas formas distintas 

de trabalhar a flexibilidade: stretching (alongamento) e overstretching 

(sobrealongamento). No quadro comparativo proposto por Dantas e Soares (2001), 
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o alongamento e o flexionamento possuem características diferentes sobre o efeito 

fisiológico: o primeiro age causando uma deformação dos componentes plásticos 

(mitocôndrias, retículo sarcoplasmático etc.) e o segundo tem ação nos mecanismos 

de propriocepção (fuso muscular e Órgão Tendinoso de Golgi). 

Portanto, para Dantas e Soares (2001) o flexionamento é uma forma de 

treinamento de flexibilidade com solicitação máxima. Em concordância, Farinatti e 

Monteiro (1992) ressaltam que o músculo e tecido conectivo devem ser estendidos 

além do seu comprimento habitual. 

De acordo com Bompa (2002) e Dantas e Soares (2001), existem três 

métodos de exercícios para desenvolvimento da flexibilidade: estaticamente, 

balisticamente e usando facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP). 

O alongamento estático é ir até o limite do movimento sem forçar e 

manter a posição por certo tempo. Esse método se difere do FNP em um sentido, no 

estático a pressão exercida é apenas do indivíduo executante, no FNP a pressão é 

aplicada por um parceiro. Já o balístico envolve movimentos ativos ou oscilatórios 

até o limite da movimentação (BOMPA, 2002). 

Dantas e Soares (2001) enaltece o valor da periodização do treinamento 

de flexibilidade, a corroborar com Magnusson (1998) apud ARAÚJO (2005) que 

relata que os efeitos agudos de aumento da amplitude articular desaparecem em 

menos de uma hora de sessão de alongamento. 

A respeito de não ser uma das valências físicas majoritária na 

performance, comparando-se a outras como velocidade e força, a flexibilidade se faz 

presente em diversos momentos do cotidiano. 

Weineck (2003) ainda afirma que algumas valências físicas motoras são 

otimizadas quando se tem uma boa flexibilidade: força, velocidade e resistência. 

Garante também a profilaxia de lesões e o equilíbrio muscular. 

Outro benefício obtido com o treinamento da flexibilidade é apresentado 

por Frankeny e Col (1983), apud FARINATTI e MONTEIRO (1992) dizendo que o 

estiramento prolongado tende a provocar aumento na síntese proteica muscular, 

aumentando a quantidade de sarcômeros entre a origem e inserção do músculo. 

Considerando a importância do treinamento da flexibilidade, os fatores 

não podem ser desprezados, baseados que as vantagens do desenvolvimento da 

amplitude articular são de consenso entre os autores nos âmbitos clínicos, 

pedagógico e desportivo.  O declínio da flexibilidade começa à medida que os 
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músculos se desenvolvem e ficam mais fortes, nos homens atinge nível mínimo na 

segunda parte da puberdade e na mulher ao se aproximar da adolescência 

(BOMPA, 2002). 

Posto isso, se torna de grande valia um trabalhar criterioso e periodizado 

da flexibilidade dentro das estratégias de desenvolvimento de outras habilidades, 

visto que alguns indivíduos por conta do excesso de treino ou destreinamento possui 

musculaturas encurtadas, principalmente nos grandes grupamentos musculares. 

 

 

2.2.4 Força muscular 

 

Esse componente da aptidão física relacionada à saúde é definido por 

Wilmore e Costill (2001) como o máximo de vigor que um músculo ou grupo 

muscular pode gerar. Semelhantemente, Howley e Franks (2000); Foss e Keteyian 

(2000) disseram que força muscular é definida como a capacidade de um músculo 

para exercer força contrátil máxima contra uma carga. 

Barbanti (1979), também fez a seguinte consideração acerca da força: 

 
A força é uma característica neuromuscular com importância 
determinante no rendimento de vários esportes, onde o esportista 
necessita pôr o seu corpo em movimento quando parado, pará-lo 
quando se encontra em movimento, acelerá-lo quando as atividades 
exigirem, desviar a sua trajetória, mudar de direção, saltar, lançar um 
objeto, etc. (BARBANTI, 1979, p. 66). 

 

Para compreender como um grupo muscular pode exercer o máximo de 

força contrátil, Maior e Alves (2003) fizeram um estudo demonstrando a contribuição 

dos fatores neurais para incremento nos ganhos de força. Os autores citaram Enoka 

(1988) ao discutir que os ganhos de força inicialmente podem não gerar aumento no 

músculo, no entanto não podem ocorrer sem as adaptações neurais. 

O ACSM (2006) diz que após 8 a 10 semanas de treinamento, ganhos em 

força estão associados ao efeito combinado de adaptação neural e hipertrofia. 

Wilmore e Costill (2001) também ressaltam que os ganhos posteriores de força são 

provenientes da hipertrofia, no entanto, nas fases inicias são influenciados pelos 
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fatores neurais.  Nesse mesmo sentido, Sarraipa et al (2010) destacam os 

mecanismos das adaptações neurais para o desenvolvimento da força: 

 
Possíveis mecanismos responsáveis pelas adaptações neurais: o 
aumento da velocidade de condução e da frequência dos estímulos 
nervosos, a sincronização de unidades motoras intra e 
intergrupamentos musculares sinergistas ao movimento, a ativação 
de grupamentos musculares agonistas, a inibição de grupamentos 
musculares antagonistas, a atenuação de resposta inibitória do OTG 
(Órgãos Tendinosos de Golgi) e maior ativação da resposta 
excitatória do fuso neuromuscular da musculatura agonista 
(SARRAIPA et al, 2010, p. 38). 

 

Para Weineck (1999) a força deve ser compreendida através das suas 

manifestações por conta da dificuldade dos aspectos físicos e psíquicos que a 

envolvem. Sendo assim, Weineck (1999), assim como Sarraipa et al (2010), 

chamam atenção para três manifestações de desenvolvimento da força, são elas: 

força máxima (FM), força rápida e resistência de força. 

De forma similar, Barbanti (1979) apresentou o diagrama abaixo exibindo 

as formas de manifestações da força a partir dos aspectos fisiológicos: 

 

 

 

 

 

Força 

Dinâmica Negativa  

Força 

máxima  

Força 

rápida 

(potência) 

Resistência  

de força 

 

Positiva Estática 

Figura 2 Diagrama de formas de manifestações da força. 

Fonte: Barbanti, 1979. 
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A FM proposta por Weineck (1999) é subdividida em FM dinâmica e FM 

estática. Já para Dantas (2003), a força dinâmica e a força estática, assim como a 

força explosiva são os três tipos de força que fazem parte da sua definição. A força 

dinâmica manifesta-se de duas maneiras: força absoluta, que é o máximo de força 

realizado num determinado tempo e a força relativa, que é o quociente entre a força 

absoluta e a massa corporal de uma pessoa (DANTAS, 2003).  

No entanto, Weineck (1999) admite que “a força absoluta é ainda maior 

do que a força máxima – ela representa a soma da força máxima e da força de 

reserva, mobilizada somente sob condições extremas (riscos de vida, hipnose, etc.)”. 

Barbanti (1979) apresenta nesse mesmo sentido o limiar de mobilização, onde o 

homem tem a capacidade de utilização da força num patamar de 75%; os 25% 

restantes são através das condições extremas a partir de solicitações psíquicas 

intensas. 

Bompa (2002) e Barbanti (1979), de uma forma mais esclarecedora, 

disseram que se pode combinar a força com outros fatores como velocidade e 

resistência. A Força aliada à velocidade gera potência muscular, já a força e a 

resistência geram resistência muscular. 

Dantas (2003), Wilmore e Costill (2001) e Sarraipa et al (2010) definem 

potência muscular como o aspecto explosivo da força. Complementando, Wilmore e 

Costill (2001) ressaltam que a velocidade é uma característica inata e pouco 

alterada com treinamento, portanto a potência muscular é desenvolvida mais pelo 

incremento nos ganhos de força. 

Fatores como tipo de contração muscular, comprimento muscular e 

velocidade de contração são fundamentais na capacidade de maior produção de 

força (WILMORE e COSTILL, 2001). Dentre os tipos de contração musculares 

existentes estão: isotônica ou concêntrica, isométrica, excêntrica e isocinética 

(FOSS e KETEYIAN, 2000). No entanto, Wilmore e Costill (2001) e Sarraipa et al 

(2010) classificam a ação muscular em três tipos, são eles: concêntrica, excêntrica e 

estática ou isométrica. Já para Weineck (1999) existem as contrações isotônicas, 

isométricas e auxotônicas (combinação de contração isométrica e isotônica). 

De maneira geral, as definições de cada tipo de contração muscular 

apresentam-se da seguinte forma: contração isotônica ou concêntrica, também 

chamada de contração dinâmica (acontece quando o músculo é levado ao 

encurtamento); a contração isométrica, que ocorre quando é gerada tensão 
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muscular (porém os componentes elásticos sofrem um alongamento e o seu 

comprimento permanece estático); contração excêntrica (ação do músculo em 

exercer força mesmo quando está em alongamento); e a contração isocinética que 

ocorre quando é desenvolvida uma tensão máxima pelo músculo ao realizar o 

encurtamento, sendo percebida em toda amplitude articular no movimento 

(WILMORE e COSTILL, 2001; FOSS e KETEYIAN, 2000; SARRAIPA et al 2010; 

WEINECK, 1999; BARBANTI, 1979). 

Acerca dos outros componentes fundamentais para geração de maior 

produção de força Wilmore e Costill (2001) dizem que o comprimento máximo que 

um músculo pode sofrer distensão é de até 20% do seu comprimento de repouso 

para resultar em ganhos na força máxima. Afirmam ainda que efeitos no ganho de 

força ocorrem de maneira contrária na velocidade de ação do movimento, pois na 

contração concêntrica a FM é atingida através de contrações lentas, tendendo a 

zero, já na ação excêntrica a FM deve ser gerada através de movimentos mais 

rápidos. 

A força é uma qualidade física treinável que possui métodos e variáveis 

de treinamento consolidados na literatura, segundo Sarraipa et al (2010) as variáveis 

que podem ser manipuladas no treinamento são: intensidade, volume, pausa, 

velocidade de execução, ações musculares e amplitude de movimento. 

Bompa (2002) preconiza três leis básicas que regem um treinamento de 

força, são elas: primeira lei – visa desenvolver flexibilidade nas articulações; 

segunda lei – visa desenvolver força nos tendões antes da força muscular; e a 

terceira lei – visa desenvolver força central antes dos membros. 

Os métodos de treinamento de força, também chamados de treinamento 

resistido, são caracterizados de acordo com as ações musculares descritas. Sendo 

assim, foram estabelecidos os seguintes métodos: treinamento de força isométrico 

(realizado por ações estáticas, gera ganhos superiores aos métodos dinâmicos, e é 

especialmente indicado para casos de atrofia muscular e perda de força); 

treinamento de força excêntrico (também é aconselhado em terapias e reabilitação, 

no entanto esse método não possui evidências científicas de vantagem em relação 

aos outros métodos, mas evidencia a capacidade muscular de resistir à força 

externa); treinamento isocinético (esse tipo de treinamento é constituído através de 

aparelhos modernos que controlam a velocidade de execução mesmo sendo 

aplicados esforços submáximos garantido dessa forma os ganhos de força da 
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musculatura exigida); treinamento isotônico (esse método é praticado através de 

aparelhos modernos de alto custo, essa aparelhagem controla a velocidade de 

execução do movimento mesmo o executante imprimindo força cada vez maior) 

(WILMORE e COSTILL, 2001; FOSS e KETEYIAN, 2000; WEINECK, 1999). 

Barbanti (1979) apresentou algumas vantagens e desvantagens dos 

métodos de treinamento dinâmico e estático, dentre elas, pode-se destacar as 

principais vantagens e desvantagens do trabalho dinâmico, respectivamente: 

“Permite trabalhar com maior número de grupos musculares; maior perigo de lesões, 

devido a erros de execução”. Para as vantagens e desvantagens do trabalho 

estático, percebidas por Barbanti (1979), sobressai respectivamente: “Menores 

possibilidades de lesões musculares; e quase não há possibilidade de empregar 

força máxima, só em alguns ângulos”. 

 

2.2.5 Resistência muscular  

 

A resistência muscular é uma valência física que possibilita ao indivíduo a 

capacidade de sustentação de uma determinada atividade por um longo período de 

tempo, sendo capaz de lidar com a fadiga de forma eficaz apresentando bons 

desempenhos (BOMPA, 2002; DANTAS, 2003; SARRAIPA et al (2010). 

Barbanti (1979) diz que há uma gama de discussões e interpretações 

acerca da resistência devido a sua importância para a saúde no que tange a noção 

da qualidade de vencer o cansaço. O autor apontou que a resistência se fundamenta 

em fatores orgânicos, fisiológicos e psíquicos, defendendo a existência da 

resistência física, sensorial e emocional (psíquica). De maneira semelhante Weineck 

(2004) apud Sarraipa et al (2010) disse que a resistência é a “capacidade psicofísica 

dos desportistas de resistir à fadiga”. 

Ainda sobre as definições, Verkhoshanski (2001) interpretou que a 

resistência é a “capacidade de realizar trabalho muscular sem perder sua efetividade 

e durante um tempo prolongado”. Dantas (2003) acrescenta ainda que a resistência 

muscular permite um grande número de contrações sem diminuir a amplitude de 

movimento, a frequência, a velocidade e a força de execução.  
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Guedes e Guedes (1995) fazem a seguinte ponderação acerca da 

resistência muscular: “é a capacidade de determinado grupo muscular em manter os 

níveis de força submáxima alcançados por um período de tempo mais elevado”. 

Barbanti (1979) apresenta a terminologia francesa para a resistência 

anaeróbica como resistance e resume a diferença entre as resistências aeróbica e 

anaeróbica da seguinte forma: 

 
As diferenças entre as resistências aeróbica e anaeróbica podem ser 
resumidas no seguinte: em esforços de curta duração a necessidade de 
energia é quase exclusivamente por processo anaeróbico; em cargas com 
duração acima de 3 min, o emprego de energia aeróbica ganha cada vez 
mais importância (BARBANTI, 1979, p. 108 e 109). 

 

Verkhoshanski (2001) evidencia que através do treinamento em prol do 

aumento da resistência, o músculo esquelético sofre adaptações estruturais, sendo: 

aumento das mitocôndrias nas fibras de contração rápida (tipo II) e ocorre uma 

intensificação da função dos fermentos biológicos por unidade de massa muscular. 

Dantas (2003) infere que o treinamento para melhora da resistência 

muscular é dependente da força do indivíduo, visto que, a carga a ser utilizada nos 

treinos deve ser elevada e sem redução do volume, portanto com a execução de 

diversas repetições. 

Em contrapartida, McArdle (2008) ressalta que esses métodos são para 

indivíduos atletas, ou seja, possuem um treinamento de alta intensidade. Enquanto 

que, para aqueles cujo Colégio Americano de Medicina Esportiva preconiza um nível 

moderado de aptidão física, o programa de treinamento indicado é o de séries 

únicas de 8 a 15 repetições com exercícios diversificados pelo menos duas vezes na 

semana (McARDLE, 2008). 

 

2.3  Aspectos históricos da aptidão física e o militarismo 

 

A educação física em seu contexto histórico adquiriu várias características 

de acordo com o momento e situação política. Perpassou pela ginástica, promoção 

da saúde, higienismo, esportivização e na primeira metade do século XX a educação 

física era vinculada ao militarismo (SOARES, 2007). 



28 
 

Em seu artigo Castro (1997) diz que há uma estreita relação entre o 

surgimento dos estados nacionais, a criação de exércitos nacionais e o 

desenvolvimento da educação física. Castro (1997) traz ainda correlações entre 

países como França e Dinamarca e a forma como no Brasil desenvolveu a educação 

física intimamente ligada ao militarismo baseado nos fundamentos desses países. 

Em 1921 foi aprovado o Regulamento de Instrução Física Militar, voltado 

ao exército e tendo influência direta da França. No ano seguinte criou-se um Centro 

Militar de Educação Física com o intuito de dirigir, coordenar e difundir a educação 

com suas novas aplicações desportiva. 

Em 1929, o general Nestor Passos presidiu uma comissão de Educação 

física, que instituiu a sua aplicação em todos os estabelecimentos de ensino, para 

ambos os sexos e a partir dos seis anos de idade. E instruiu ainda a criação do 

Conselho Superior de Educação Física (CASTRO, 1997). 

No entanto, tais propostas obtiveram resistência pela Associação 

Brasileira de Educação, que defendia por sua vez a introdução da educação física 

nas escolas como parte da reforma de ensino secundário em 1929. Isso tudo na 

tentativa de evitar o que ocorrera na França; a “invasão dos militares nas escolas” 

(CASTRO, 1997). 

Apesar dessa resistência a tentativa foi fracassada, pois em 1930, ano de 

governo do Getúlio Vargas, houve a implantação do Projeto Militar para educação 

física, que foi acentuado no período Estado Novo. Nesse contexto, a educação física 

esteve vinculada à eugenia, através de discursos fascistas e racistas, apresentando 

até padronizações e formações propostas pela Alemanha nazista (CASTRO, 1997). 

Após o término do Estado Novo a educação física passou a ganhar ares 

de liberdade. E através de um concurso em 1943 que visava contribuições para o 

Método Nacional de Educação Física, vencido pela Sociedade de Estudo dos 

Problemas da Educação Física, a mesma se apresentou oposta ao caráter rígido 

imposto pelos militares. No entanto, não extinto, o método francês não foi totalmente 

abandonado, mas tomou novas características, como a ginástica calistênica, que foi 

sendo implementada nas escolas (Castro, 1997). 

Por fim, Castro (1997) entende que é impossível ver na educação física 

questões apenas de ordem fisiológica, sempre houve ao longo da história a 

dimensão política envolvida e sendo na maioria das vezes impetrada. Disciplinar os 
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corpos dos indivíduos era o ponto chave da educação física para o militarismo que 

instituía o serviço militar obrigatório e a educação moral e cívica. 

Esse apanhado histórico ratifica o modo atual com o qual é tratado o teste 

de aptidão física. Sendo o indicador de aprovação ou rejeição através do vigor físico 

que outrora mais evidente no seio escolar, hoje ainda instaurado no regimento militar 

como forma de preservação da civilização. 

 

2.4  Polícia Militar 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Da necessidade 

de haver segurança foram criados vários órgãos policiais, dentre eles: militar, civil e 

federal. No entanto, cabe ao estudo explanar sobre a Polícia Militar (PM), órgão que 

é preconizado no parágrafo quinto do art. 144 da CF-88 quando diz: “às polícias 

militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública [...]”. 

No controle social e da ordem pública a PM se defronta com o combate à 

criminalidade, que nem sempre ocorre como almejado pela PM, devido às 

dificuldades nas quais o crime se apresenta. Pode-se ver, nos diversos veículos 

midiáticos, como a PM é contraditoriamente tratada dependendo da sua forma de 

atuação, hora acabando como heróis outrora como vilões. No entanto, como afirma 

Spode e Merlo (2006), a sociedade não identifica o policial trabalhador, aquele que 

desempenha o papel de conter a violência, muitas vezes sendo vítima ou reprodutor 

dela. 

Com base numa entrevista à Polícia Militar do Espírito Santo, Menandro e 

Souza (1996), constataram que 99% dos policiais militares indicaram que o trabalho 

policial é importante para sociedade, no entanto, somente 24% deles, afirmaram que 

a sociedade reconhece essa importância. Silva (2009) ratifica dizendo que “a 

imagem da instituição que foi estabelecida pela população em nada indica ser 

favorável ao apoio e compreensão dos atos destes profissionais”. 

No contexto brasileiro, percebe-se que devido às desigualdades sociais a 

violência aumentou consideravelmente. Isto ocorre, porque a distribuição de renda é 

baseada na exclusão social, o que implica na organização do trabalhado do policial 
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militar. Pois dentre outras características, tem um regime de disciplina e vigilância 

constantes (SPODE e MERLO, 2006 e PESSANHA, 2009). 

Pode-se observar que o trabalho policial também não é devidamente 

respeitado pelos próprios governantes, uma vez que as condições de trabalho não 

são apropriadas e as remunerações não condizem com essas condições.  

As más condições de trabalho que cercam o policial militar despertam a 

necessidade de conseguir outros meios para o acréscimo do rendimento mensal, 

causando assim a duplicidade de função. Esse tipo de atitude é preocupante, pois 

pode ferir a conduta da própria corporação diante dos interesses das empresas 

privadas, além de poder levar também ao quadro de esgotamento físico decorrente 

da demanda do outro emprego (PSPB, 2001). 

Com base no que foi exposto, entende-se que tudo reflete na conduta 

profissional do cidadão policial militar. De acordo Ferrigo (2013), a atividade policial 

é classificada conforme a atuação em dois momentos: antes do crime (sendo 

preventiva) e após o crime (sendo repressiva). O Projeto de Segurança Pública para 

o Brasil (PSPB, 2001) delimita alguns comportamentos policiais ao inferir que: 

 
As ações policiais têm de respeitar as diferenças de gênero, classe, idade, 
pensamento, crenças e etnia, devendo criar instâncias de proteção aos 
direitos dos diferentes, a fim de proporcionar-lhes um tratamento isonômico. 
Não se pretende uma abdicação da força. O que se pretende é o uso 
técnico, racional e ético da força, nos casos em que ela for necessária. Se o 
servidor da segurança pública não estiver preparado psicologicamente, 
eticamente e tecnicamente para utilizar armas ou outros recursos de força, 
não se pode falar de uma polícia legítima, com possibilidades de ser 
respeitada pela população (PSPB, 2001, p. 21 e 22). 

 
 

A não abdicação da força e o seu uso com ética referidos no PSPB (2001) 

está em concordância com as competências da PM apresentadas por Ferrigo 

(2013), que são: polícia ostensiva, preservação da ordem pública e a competência 

residual, e que tem ainda, acrescentado por Persson (2011), o poder de polícia. 

No entanto, o uso da força perpassa por uma série de diretrizes pautadas 

nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. De acordo com a 

Portaria Interministerial Nº 4.226 de 2010, “o uso da força por agentes de segurança 

pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, 

proporcionalidade, moderação e conivência”. Esses princípios que regem a ação 

policial separa o uso da força comedida e moderada da violência como força 

indiscriminada (FRAGA, 2006). 
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Fundamentado nos termos legais e baseados na preparação dos pontos 

de vista psicológico, emocional e físico, o Manual de Educação Física da Polícia 

Militar de Santa Catarina – MEFPMSC (2013) apresenta o entendimento de 

Magalhães e Santos (2007): 

 
[...] um policial militar, para desempenhar seu papel de sentinela da 
sociedade, deve deter condicionamento imprescindível para 
sustentar sua disposição e sua postura. Porém, como o ser humano 
é suscetível à fadiga, o guardião da sociedade não terá condição de 
manter sua disposição sem um preparo físico adequado às 
exigências pelas quais passará o seu corpo durante uma jornada de 
serviço (MAGALHÃES e SANTOS, 2007, p. 11 apud MEFPMSC, 
2013, p. 29). 

 

De maneira semelhante, ao organizar o Manual de Educação Física 

Policial Militar: uma proposta de vida saudável – MEFPMCV (2007), a Academia de 

Polícia Militar de Cabo Verde – MT ressalta a necessidade do desenvolvimento de 

padrões de desempenho físico mais elevados, através do exercício físico e 

respeitando a situação funcional do policial militar. 

Fraga (2006) considera o trabalho da PM caracterizado por atividades 

repetitivas e incertas, variando desde horas de permanência em pé, como no 

policiamento ostensivo, até a rotina da incerteza diante do suspense do perigo 

iminente. Silva (2009), no mesmo sentido, ressalta que o policial militar deve estar 

sempre em estado de alerta e mostrando-se sempre forte a espera de situações 

conflitivas. 

Portanto, o ímpeto muitas vezes físico do agente de segurança pública, 

deve ser admoestado baseado na legislação que garante tanto o poder de polícia e 

seu uso através da força caso necessário, quanto o cumprimento do respeito aos 

direitos humanos. Para tanto, é indispensável o acompanhamento psicológico 

nesses atributos. 

2.5 Concurso Público 

 

Para atingir um bem comum, o estado se constitui historicamente nas 

funções executiva, legislativa e judiciária no anseio de tornar possível o convívio 

entre os componentes da sociedade.  A estrutura dessas três esferas de poder é 

ocupada por agentes públicos, cuja incorporação aos cargos se dá através de 

nomeação, requisição, designação, delegação, concessão, contratações por prazo 
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determinado e concurso público (STROPPA, s.d). Ainda assim Borges (2009), 

conduzindo um estudo nesse sentido, ressaltou que a história de acesso aos cargos 

públicos no Brasil tem sido repleta de nepotismo, favoritismos, apadrinhamentos e 

outras formas de desvirtuamento em seu preenchimento. 

No entanto, a legislação explica que é considerado ato abusivo e ilícito: 

beneficiar alguém com informação privilegiada relativa ao concurso público ou a 

qualquer de suas fases (CONGRESSO NACIONAL, 2003). Desta forma, se 

concretiza o que Mello (1969) apud Stroppa (s.d) expôs: “concurso é espécie do 

gênero prova de habilitação. É a prova de habilitação para a escolha dos melhores”. 

Sapori (2007) preconiza que o combate à criminalidade constitui uma 

atribuição estruturante do Estado nas sociedades contemporâneas. Partindo desta 

vertente entende-se que o concurso público da PM, órgão responsável pela 

segurança pública, é o eixo para análise nessa pesquisa não apenas pela 

característica da área que é de manutenção da ordem pública para o bem do 

coletivo, mas também por constar em seus editais, como caráter eliminatório, os 

TAF. 

O combate à criminalidade a que Sapori (2007) se refere, deve conter 

segundo ele mesmo, estratégias repressivas e preventivas de controle. Para tanto, 

requer do servidor público em questão capacidades físicas necessárias para 

desempenhar o trabalho. Machado (2012) relata que anteriormente o trabalho 

policial era denominado como aptidão ocupacional e suas características eram 

analisadas apenas pelas medidas antropométricas. Atualmente, Machado (2012) 

explica que com o advento da tecnologia e as múltiplas formas de cometer o crime, 

surge a necessidade de uma nova organização para selecionar e preparar esses 

policiais. 
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2.6  Teste de Aptidão Física 

 

No intuito de entender qual a necessidade de aplicação do TAF em 

concursos para polícia militar (PM) é importante diferenciar a aptidão física da 

aptidão motora. A aptidão física está relacionada às características 

cardiorrespiratória e músculo-esquelética, e dizem respeito à saúde do indivíduo. No 

entanto, a aptidão motora está voltada para aspectos da saúde e também pode 

incluir testes de agilidade, força, equilíbrio e velocidade (AAHPERD, 1984 apud 

MADUREIRA, 1997). 

Cooper (1972) diz que o TAF é utilizado por médicos, treinadores de 

equipes esportivas, profissionais de educação física a fim de avaliar os indivíduos 

antes de exercer os fins de qualquer atividade. Pollock et al (1986) confirmam essa 

prerrogativa ao dizer que a avaliação da aptidão física é utilizada como base para 

prescrição de exercícios.  

Cooper (1972) desenvolveu os chamados testes externos, que funcionam 

sem as exigências de condições físicas de um laboratório e todo aparato de alto 

valor econômico. Pollock et al (1986) inferem nesse sentido dizendo que ao se 

avaliar um grande grupo de pessoas, os utensílios de testes podem ser limitados a 

uma bateria de exames com menor sofisticação. 

Desta forma, esses testes externos são caracterizados por baixo custo de 

utilização e altamente eficaz, sendo necessária apenas a utilização de um 

cronômetro e a pista de corrida (COOPER, 1972).  

Cooper (1972) é precursor do teste de capacidade aeróbica, teste que 

mede a capacidade máxima de absorção de oxigênio que o corpo assimila durante o 

trabalho intenso, esse teste é conhecido como teste de 12 minutou ou de 2400 

metros. 

De acordo com Pollock et al (1986), o teste de aptidão física deve ser 

realizado anualmente a partir do primeiro ano, no entanto, antes desse tempo, deve 

ser verificado a cada 3 a 6 meses de treinamento, a fim de investigar a evolução 

ocasionada pelo exercício, bem como realizar possíveis alterações no programa. 

Seguidos de uma avaliação inicialmente médica, Pollock et al (1986) 

sugerem programas de testes recomendados para adultos como disposto na tabela 

abaixo: 
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                                         Tabela 1. Programa de testes recomendados para adultos 

Componentes de aptidão Plano 

Cardiorrespiratório 
 

Repouso 
Frequência, pressão sanguínea 

Eletrocardiograma(ECG) 

Exercício 
Sintomas-limitantes com frequência 
cardíaca e ECG monitorados e taxa 

atual da capacidade aeróbica 

Composição Corporal 

Percentual de gordura calculado do 
peso debaixo d'agua ou 

equivalente, antropometria 
(Medidas da pregas cutâneas e 

diâmetro, altura e peso) 

 
Determinar peso ideal 

Exame de sangue 
Taxa de colesterol, triglicerídeos, 

glicose. Lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C) 

Força Uma repetição máxima em supino 

Resistência muscular 
Flexão e extensão dos braços em 
apoio frontal com joelhos fletidos 

 

Sentar e levantar durante um 
minuto 

Flexibilidade 
Sentado com as pernas esticadas 

alcançar em flexão máxima com as 
mãos o ponto mais distante (pés) 

                                         Fonte: Pollock et al 1986 (adaptado) 
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CAPÍTULO III  

 METODOLOGIA 

 

Segundo Vianna (2001), a metodologia estuda os métodos e serve para 

nortear a realização do trabalho acadêmico, sendo o conjunto de sistemática e 

procedimentos a serem adotados no decorrer do estudo a fim de atender o fim 

proposto. 

3.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo se caracteriza como documental, com o delineamento de 

cunho qualitativo. Segundo Gil (2007), esse tipo de pesquisa pode exigir a consulta 

aos mais diversos tipos de arquivos públicos e particulares, podendo aparecer sob 

os mais diversos formatos e por vezes, verifica-se um vai e vem entre observação, 

reflexão e interpretação. 

Gil (2007) ainda infere que a pesquisa documental parece muito com a 

bibliográfica, difere-se no sentido de que não receberam ainda o tratamento analítico 

e podem ser reelaborados. 

3.2 População e amostra 

 

Com o intuito de entender sobre a região que será objeto de estudo, 

torna-se pertinente apresentar algumas informações. A região Nordeste (NE) do 

Brasil é formada pelos seguintes estados, são eles: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região 

ainda é subdividida entre: Zona da Mata, Agreste, Meio-Norte e Sertão, devido a 

suas características climáticas e urbanísticas (FARIA, s.d). 

Cabe aqui, para consequente entendimento do estudo, a apresentação de 

dados estatísticos evidenciados pelo Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que mostra a região NE como 

a segunda mais populosa do Brasil. Ainda sobre a região, Waiselfisz (2014) expõe 

que o número de homicídios nessa mesma região quase que duplicou no período 

entre 2002 e 2012. As tabelas 2 e 3 mostram tais constatações: 
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Tabela 2 - População e distribuição relativa (%) para o Brasil e as grandes regiões - 
2000/2010. 

Brasil e Grandes 
Regiões 

População 
Distribuição 

Relativa 

2000 2010 2000 2010 

Brasil 169.799.170 190.755.799 100 100 

Norte 12.900.704 15.864.454 7,6 8,3 

Nordeste 47.741.711 53.081.950 28,1 27,8 

Sudeste 72.412.411 80.364.410 42,6 42,1 

Sul 25.107.616 27.386.891 14,8 14,4 

Centro-Oeste 11.636.728 14.058.094 6,9 7,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010. 

       

 

Tabela 3 - Percentual de homicídios na região Nordeste (NE) entre 2002/2012. 

Percentual de Homicídio na região NE entre 2002/2012. 

UF/REGIÃO 2002 2012 % DE AUMENTO 

Alagoas 989 2.046 106,9 

Bahia 1.735 5.936 242,1 

Ceará 1.443 3.840 166,1 

Maranhão 576 1.749 203,6 

Paraíba 608 1.528 151,3 

Pernambuco 4.431 3.313 -25,2 

Piauí 315 544 72,7 

Rio Grande do 
Norte 

301 1.121 272,4 

Sergipe 549 883 60,8 

NORDESTE 10.947 20.960 91,5 
Fonte: WAISELFISZ, 2014 (adaptado). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Com o objetivo de cumprir o que foi proposto no estudo, tornou-se 

necessário uma pesquisa pelos editais de concursos públicos para PM nos Estados 

do Nordeste no site de busca Google. Foi estabelecida então através de tabelas a 

exposição dos dados relativos ao TAF em cada estado, do concurso para PM mais 

recente. 
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Ainda no estudo, foram pesquisados modelos propostos através de 

baterias de testes e a tabela contida no site saúde em movimento2 (em anexo) 

evidencia a evolução dos diferentes modelos para avaliação da capacidade física. 

Para realização da discussão, estudos publicados foram selecionados de 

acordo com as palavras chaves: aptidão física, condicionamento físico em policiais 

militares, aptidão física em policiais militares, função do policial militar. Esse 

levantamento de dados irá conceder o estabelecimento de ponderações a respeito 

da importância de ter uma boa aptidão física para o trabalho policial. Para assim 

proceder na coleta de material bibliográfico, foi utilizado o mecanismo de busca em 

base de dados como: Scientific Electronic Library Online – SciELO Brasil, a BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), Biblioteca digital USP Teses e Dissertações e 

Biblioteca digital UFBA Teses e Dissertações, por opção foi feita a leitura apenas em 

produções nacionais, não foi utilizada escala temporal para pesquisa visto a 

necessidade de obter o máximo de conteúdo para uma melhor compreensão e 

análises. 

 

3.4 Análise de dados 

 

Para o a análise de dados foi utilizada a análise documental que visa à 

descrição e representação dos documentos de uma forma unificada e sistemática 

para facilitar sua exposição. Dessa forma, é possível descrever e representar o 

conteúdo dos documentos de uma forma distinta da original, no entanto garante a 

informação nela contida e possibilita seu intercâmbio, difusão e uso (LUIS, et al 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
˂http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=697˃ acesso 

em: 24/03/15. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos do presente 

trabalho. Decidimos por uma apresentação inicial dos resultados com base nos TAF 

estabelecidos em cada estado da região Nordeste do Brasil. Em seguida, 

selecionamos através dos critérios já expostos, os artigos que abordam temas 

relativos ao corrente estudo. 

 

4.1 Resultados 

 

O quadro em anexos demonstra o processo histórico que fundamentou os 

TAF estabelecidos atualmente. Esses testes são precursores do que encontramos 

nos editais para os concursos que exigem TAF.  

Como proposto nos editais de concurso para PM, com o intuito de avaliar 

a capacidade do indivíduo para suportar física e organicamente as exigências da 

prática de atividades físicas, tais testes são realizados, como o publicado em 2012 

para PM de Alagoas (AL): 

 

Tabela 4 – TAF PM AL 2012 

PM AL 2012 

Testes Masculino Feminino 

Corrida de 12 min Mínimo 2000m Mínimo 1600 
Barra Fixa ou Apoio 
solo 

Mínimo 4 ou 20 
rep 

Apoio solo min 16 
rep. 

Flexão abdominal Mínimo 20 rep Mínimo 20 rep 

Shuttle run até 11,9 seg. até 14,9 seg. 
Fonte:http://www.cespe.unb.br/concursos/PM_AL_12/arquivos/ED._N_1__ABERTURA_PMAL_2012.

PDF 

 

No edital são previstos os objetivos de cada teste, sendo eles: 

1. Corrida de 12 minutos: Tem por objetivo proporcionar ao policial 

militar um lastro aeróbico inicial importante para que o mesmo possa 

desempenhar bem todas as suas funções, como policiamento a pé, 

motorizado, trânsito etc. 
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2. Barra Fixa ou Apoio solo: o policial deve possuir uma boa 

resistência muscular de braços, potência muscular nos membros superiores, 

pois no policiamento é forçado a saltar obstáculos, transportar vítimas. 

3. Shuttle run (Corrida de ir e vir): o policial deve possuir um bom 

condicionamento anaeróbico, pois vez por outra no dia a dia de trabalho é 

forçado a executar piques em alta velocidade para deter algum infrator 

(exercício de velocidade, coordenação, equilíbrio dinâmico, agilidade 

neuromotora etc.). 

4. Flexão abdominal: o policial deve possuir uma boa resistência 

muscular de abdômen para que, no desempenho de suas funções, possa 

manter uma boa postura. Os músculos abdominais desempenham uma 

função muito importante na postura, pois agem diretamente na coluna 

vertebral, principalmente na região lombar. Os músculos abdominais são 

importantíssimos, pois aliados com os músculos dorsais definem a nossa 

postura, então o exercício destes músculos é fundamental. 

 

O concurso público para admissão no curso de formação de soldados da 

Bahia (BA) atualizou seu teste de aptidão física com a Portaria n.º 050 CG/08. 

Abaixo apresento o TAF do ano de 2012, consolidado a partir dessa portaria. 

 

 

Tabela 5 - TAF PM BA a partir de 2012 

PM BA a partir de 2012 

Testes Masculino Feminino 

Barra Fixa 
Dinâmico 3 

Flexões Estático (10 seg) 
Corrida de velocidade 
50m Mínimo 8" 

Mínimo 9" e 20 
centésimos 

Corrida de 2400m Mínimo 13 minutos Mínimo 15 minutos 
Fonte: http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/edital_pm.pdf 

 

O concurso da PM BA 2008 apresentou a corrida de velocidade de forma 

semelhantemente ao concurso para PM AL que em seu edital trazia o nome de 

shuttle run, no entanto os objetivos que fundamentam o teste são os mesmos. 

No certame da PM do Ceará (CE) 2011 a prova da capacidade física, 

assim denominada em seu edital, foi aplicada com os seguintes testes: 
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Tabela 6 - TAF PM CE 2011 

PM CE 2011 

Testes Masculino Feminino 

Barra Fixa 
Dinâmico 3 

Flexões 
Estático (8 

seg) 

Flexão Abdominal (1 min.) Mínimo 35 rep. Mínimo 28 rep. 

Corrida de 12 minutos Mínimo 2300m Mínimo 1900m 
Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/pmce2011/arquivos/ED_01_PMCE_ABT.PDF 

 

A condição estabelecida no edital da PM do Maranhão (MA) em 2012 a 

respeito do exame de capacitação física, avalia, respeitando a situação funcional 

(diferenciação em relação à idade) e apresenta dois testes que até então não 

haviam sido solicitados nos editais anteriores, são eles: abdominal remador e meio-

sugado, ambos com o tempo de um minuto para execução. No entanto, não 

constam no edital os objetivos requeridos nesses testes. 

 

Tabela 7 - TAF PM MA 2012 

PM MA 2012 

Testes Masculino Feminino 

 
18 a 23 anos         24 a 28 

anos 
18 a 23 anos         24 a 28 

anos 

Flexão na Barra Fixa s/t 5                             3 X 

Abdominal Remador 1 min 30                           25 18                         15 

Meio-sugado 1 min 15                           12 9                            7 

Corrida 2200m 12 min             14 min 12 min             14 min 

Flexão de Braço s/t X 8                            6 
Fonte: http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/concursos/edital_03_-

_policia_militar_e_bombeiro_13_09_13.pdf 

Para o cargo de PM da Paraíba (PB) ocorrido em 2014, com o objetivo de 

avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física, os 

candidatos foram submetidos aos seguintes testes: 

Tabela 8 - TAF PM PB 2014 

PM PB 2014 

Testes Masculino Feminino 

Corrida de Fundo 12 min 2400m 2100m 

Flexão na Barra Fixa Mínimo 5 rep. Suspensão 10 seg. 

Corrida rasa 100m Mínimo 16 seg. Mínimo 20 seg. 

Abdominal 1 min 35 rep. 30 rep. 

Salto em altura 1.20m 1.00m 
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/downloads_concursos/142_06052014_093830.PDF 
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Não especificando por exercício, o edital da PM PB 2014, expõe de 

maneira geral o objetivo das provas, que é “avaliar as características ideais para o 

desempenho da atividade militar estadual”. A fim de observar as aptidões 

indispensáveis ao bom desempenho do cargo de soldado da Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiro do estado da Paraíba, são julgadas: força muscular, resistência 

muscular, potência muscular, flexibilidade muscular, aptidão cardiorrespiratória e 

coordenação neuromuscular. 

No concurso para PM de Pernambuco (PE) de 2006, os candidatos foram 

considerados aptos ao atingir índices mínimos nos seguintes testes: 

 

Tabela 9 - TAF PM PE 2006 

PM PE 2006 

Testes Masculino Feminino 

Corrida 2400m 11min e 50 seg 14 min. e 20 seg. 

Flexão na Barra Fixa Mínimo 4 rep. Suspensão 15 seg. 

50m rasos Mínimo 8 seg. Mínimo 9 seg. 25 cen . 

Abdominal 1 min 34 rep. 30 rep. 
Fonte: 

http://www.ipad.com.br/pmbmpe2006/pm/pdf/portaria_conjunta_sare_sds_045_de_14082006_edital_
dos_concursos_publicos_da_policia_militar_e_bombeiro_militar_pernambuco_2006.pdf 

 

Nesse concurso há o teste de salto em distância, o qual não consta nos 

demais. Contudo, não são apresentados os objetivos específicos e nem geral para 

os testes. 

O TAF para compor o quadro de policiais militares do Piauí (PI) no ano de 

2013, foi elaborado com os testes: 

 

Tabela 10 - TAF PM PI 2013 

PM PI 2013 

Testes Masculino Feminino 

Corrida 12 min. 2400m 1700m 

Flexão na Barra Fixa Mínimo 3 rep. X 

Apoio solo X 20 rep. 

Abdominal 1 min 30 rep. 25 rep. 
           Fonte: http://nucepe.uespi.br/downloads/edital05_pm2013.pdf 
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No Rio Grande do Norte o último concurso para PM foi realizado em 2005 

e foi pleiteado o cargo apenas para o sexo masculino. O exame de avaliação do 

condicionamento físico foi composto pelos seguintes testes: 

 

Tabela 11 - TAF PM RN 2005 

PM RN 2005 

Testes Masculino 

Corrida 12 min. 1500m 
Flexão na Barra 
Fixa 

Mínimo 2 
rep. 

Apoio solo 10 rep. 

Abdominal 1 min 20 rep. 
Meio-sugado 1 
min 7 rep. 

Fonte: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/pmrn/DOC/DOC000000000003463.PDF 

 

Os quesitos exigidos com cada teste descrito no edital são: “Força 

muscular dos membros superiores, força muscular do abdômen, resistência aeróbica 

e resistência muscular localizada”. 

Encerrando o mapeamento dos concursos da PM na região Nordeste, a 

cidade de Sergipe (SE) realizou um concurso em 2013, aplicando os seguintes TAF: 

 

Tabela 12 - TAF PM SE 2013 

PM SE 2013 

Testes Masculino Feminino 

Corrida 12 min. 2400m 1800m 
Flexão na Barra 
Fixa Mínimo 7 rep. 

Suspensão 45 
seg. 

Flexão de braços 
Mínimo 30 

rep. Mínimo 30 rep. 

Abdominal Curl-up 40 rep. 30 rep. 

Natação 25m 25m 
                      Fonte: http://ww4.funcab.org/arquivos/PMSE2013/edital.pdf 

 

Nesse edital, de forma mais abrangente e garantindo a compreensão para 

os candidatos, foram expostos os atributos exigidos para cada teste a ser 

executado. Nota-se ainda a inclusão do teste de natação neste concurso, sendo 

requisitadas as condições de “coordenação, agilidade, flexibilidade, capacidade de 

deslocamento em meio líquido, força e flutuabilidade, trabalhando principalmente os 
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flexores de braço e antebraço, os flexores e extensores de membros inferiores, e os 

músculos respiratórios”. 

Para os testes de barra e flexão de braços são requeridas as seguintes 

valências: “força e resistência muscular localizada, trabalhando principalmente os 

flexores de braço (grande peitoral, grande redondo e grande dorsal), flexores de 

antebraço e flexores de dedos”.  

Realizando o abdominal Curl-up são observados: “Coordenação, 

endurance muscular localizada, flexibilidade e resistência, trabalhando 

principalmente os flexores do tronco (abdominais), reto abdominal, grande e 

pequeno oblíquo”. Não foi evidenciado nenhum tipo de atributo relacionado à corrida 

de fundo. 

 

4.2 Discussão 

 

Diante do exposto, verifica-se que todos os concursos para PM na Região 

Nordeste realiza o TAF, não de forma igualitária entre os estados, mas todos 

possuem o mesmo sentido, que é de avaliar fisicamente o indivíduo que pleiteia 

ingressar na PM. Além do objetivo de diagnosticar se o mesmo possui aptidão física 

para desempenhar as funções exigidas, no intuito de investigar sua relevância esses 

resultados obtidos são utilizados na busca por estudos que validem esse processo 

de realização do TAF, bem como a necessidade de um programa de exercícios 

físicos que subsidiem e preparem o indivíduo para o TAF. 

Abaixo é exposto um quadro que apresenta de forma simplificada e 

objetiva dos estudos analisados e em seguida a exposição dos estudos na íntegra. 

 

 

QUADRO 1 - Síntese dos estudos FONTE: O autor (2015) 
Autores/ 

Ano/ 
Estado 

Título Conclusão Principais conclusões 

FILHO, 
Mauro 

Lúcio M. et 
al / 2012/ 

MG 

Avaliação do 
Condicionamento 
físico de policiais 
militares da 146ª 

Companhia 
Especial de Polícia 

Militar. 

Identificaram que os policias da 
cidade de Cataguases estão com 
baixo nível de condicionamento 
físico. E a necessidade de ter 

estudos que tratem da 
velocidade para o público 

estudado, uma vez que em seu 
cotidiano os policiais enfrentam 

Falta de 
condicionamento pode 
prejudicar a atividade 

dos policiais. 
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situações que exijam essa 
capacidade. 

SOUZA, 
Maurício 
G. et al / 

2011 / RO 

Estresse e 
Condicionamento 
físico: a influência 
na performance 
dos policiais do 

grupo de 
operações 

especiais de 
Cacoal/RO. 

Os autores ressaltam a 
necessidade de uma intervenção 
através de treinamentos tanto no 

lado de desempenho físico, 
quanto aos treinamentos que 

possibilitem trabalhar o 
psicológico dos policiais. 

Necessidade de 
acompanhamento que 
condicione a equipe 

fisicamente. 

SANTOS, 
José A.B. 

et al / 2013 
/ RR 

Nível de 
adiposidade 
corporal e de 

aptidão física de 
policiais militares 

de Boa Vista - 
Roraima. 

Apesar dos resultados do TAF 
terem sido satisfatórios, a 
correlação com o nível de 

adiposidade fica comprometida 
pelo uso do método de avaliação 

pelo IMC, uma vez que são 
conhecidas as limitações para o 

método.  

Relação do fator 
obesidade que pode 
apresentar-se como 

empecilho aos serviços 
de desempenho físico 

dos militares. 

BATISTA, 
Uanderson 
Martins / 

2011 / GO 

Prevalência de 
sobrepeso, 
obesidade e 

fatores de risco 
para doenças 

cardiovasculares 
em policiais 

militares efetivos 
de Goiânia/GO. 

Os policiais militares necessitam 
da prática regular de atividades 
físicas, e para isso devem ser 

adotadas políticas públicas que 
incentivem esses policiais a 

essas práticas.  

Ressalta a necessidade 
de treinamento e 

capacitação física para 
prevenir doenças e 
melhorar o trabalho. 

LIMA, 
Sérgio 

Paulo R. et 
al / 2008 / 

DF 

O TAF para os 
bombeiros 

militares da ativa, 
sem restrições 

médicas, do Corpo 
de Bombeiros 

Militar do Distrito 
Federal. 

A sequência dos exercícios deve 
ser modificada, pois influenciam 

no rendimento dos 
subsequentes. O protocolo 

feminino não garante a 
capacidade de executar as 

funções profissionais diárias; e a 
corrida de 12 minutos 

demonstra-se insuficiente para a 
estimativa do VO2 máximo 

necessitando maiores estudos 
para atender o objetivo do TAF-

3. 

O estudo avalia a 
necessidade de um olhar 
mais criterioso sobre os 

TAF e sugere 
modificações nesses 

TAF. 

JESUS, 
Gilmar 

Mercês et 
al / 2013 / 

BA 

Risco 
cardiovascular em 
policiais militares 
de uma cidade de 
grande porte do 

Nordeste do 
Brasil. 

É indispensável a 
implementação de políticas que 

sejam direcionadas ao 
tratamento da obesidade 

abdominal para prevenir o risco 
cardiovascular, principalmente 
através de atividades físicas 

monitoradas. 

O estudo identifica a 
carência da prática 

regular de atividades 
físicas. 

BERRIA, 
Juliane. et 
al / 2011 / 

SC 

Aptidão motora e 
capacidade para o 

trabalho de 
policiais militares 
do Batalhão de 

Operações 
Especiais. 

É importante adotar medidas que 
garantam a preservação da 
capacidade para o trabalho, 
principalmente no que diz 

respeito às exigências físicas, 
através de prática de exercícios 

físicos, colaborando também 
para a saúde destes indivíduos.  

O estudo propõe a 
adoção de práticas 

regulares de atividade 
física a fim de preservar 

a capacidade para o 
trabalho do policial 

militar. 
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Um estudo recente, desenvolvido por Filho et al (2012), avaliou o nível de 

condicionamento físico de militares da 146ª Companhia Especial de Polícia Militar da 

cidade de Cataguases/MG. No estudo, os militares participantes foram avaliados 

através do TAF com os seguintes exercícios: teste de Cooper, flexão abdominal, 

flexão de braços e barra fixa. Foram avaliados também a velocidade através do teste 

de 200m e a flexibilidade através do teste de sentar e levantar. 

Depois das avaliações foi percebido que os policiais militares se 

encontravam em diferentes estágios de condicionamento físico. Ao final, fazendo 

correlações com os índices de referência na literatura, Filho et al (2012) concluíram 

que os policias da cidade de Cataguases estão com baixo nível de condicionamento 

físico. O trabalho também anunciou a falta de estudos que tratem da velocidade para 

o público estudado, o que abre margem para futuras pesquisas, uma vez que em 

seu cotidiano o policial militar enfrenta situações que exijam essa capacidade. 

Como exposto anteriormente no tópico que trata sobre a PM, a rotina do 

policial militar perpassa por momentos de muito estresse, tanto físico como 

psicológico. Dessa forma, um estudo realizado por Souza et al (2011) trouxe 

algumas informações importantes em relação ao estresse e condicionamento físico 

e sua influência na perfomance dos Policias do Grupo de Operações  Especiais  de 

Cacoal/RO. Nesse estudo a amostra compôs de nove policiais do sexo masculino 

que foram submetidos ao teste de resistência aeróbica de Cooper para verificação 

do nível de condicionamento e o VO2máx. 

Os avaliados também foram testados em uma pista de tiro policial para 

verificação dos efeitos gerados após o estresse da atividade policial através de dois 

parâmetros fisiológicos conferidos antes e após o teste, são eles: Pressão Arterial 

(PA) e Frequência Cardíaca (FC). Os autores chegaram à conclusão de que, 

embora os resultados em relação ao condicionamento físico fossem satisfatórios, 

esse fator não exerceu influência no controle do estresse no momento da simulação 

da ação policial na pista de tiro, e enfatizam ainda que as alterações da PA e FC 

comprometeram o desempenho final do teste. Portanto, ressaltam a necessidade de 

uma intervenção através de treinamentos tanto no lado de desempenho físico 

quanto treinamentos que possibilitem o trabalho do psicológico dos policiais (SOUZA 

et al, 2011). 

Outro fator importante que adquire força no desempenho de policiais 

militares é a composição corporal. Esse fator foi estudado por Santos et al (2013) 
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através do artigo intitulado: Nível de adiposidade corporal e de aptidão física de 

policiais militares de Boa Vista/RR. O estudo buscou verificar e classificar o nível de 

AF e adiposidade em policiais militares, desta forma, compreendeu 51 policiais de 

ambos os sexos submetidos a medidas antropométricas e TAF. Os testes realizados 

foram: o teste de Cooper, flexão na barra, flexão de cotovelo no solo, flexão de 

tronco no solo e cálculo do índice de massa corporal (IMC). 

Em posse dos resultados, Santos et al (2013) concluíram que o excesso 

de peso apresentado com as estratificações pareceu não influenciar negativamente 

no desempenho dos policiais, visto que os mesmos apresentaram resultados “bom” 

ou “ótimo” nos TAF. Contudo os autores fizeram a ressalva de que, outrora os 

resultados do TAF tenham sido satisfatórios a correlação com o nível de adiposidade 

fica comprometida pelo uso do método de avaliação pelo IMC, uma vez que são 

conhecidas as limitações para o método. O IMC não é um indicador preciso para 

identificação do percentual de gordura corporal (ABESO, 2009). 

Ainda tratando da obesidade e, acrescentando os riscos cardiovasculares 

inerentes à doença, Batista (2011) defendeu sua tese intitulada: “A investigação e 

verificação da prevalência do sobrepeso, obesidade e fatores de risco para doenças 

cardiovasculares em policiais militares da cidade de Goiânia-GO”. Nela, o autor 

avaliou dois grupos da corporação, aqueles que trabalham internamente e os que 

prestam serviço externamente, todos do sexo masculino. Para análise, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: questionário internacional de atividade física, 

percentagem de gordura corporal, IMC, circunferência da cintura, índice de relação 

cintura-quadril, níveis de glicose, triglicerídeos e colesterol (total). Batista (2011) 

constatou taxas elevadas que apontam para sobrepeso, obesidade e fatores de risco 

para doenças cardiovasculares nos dois grupos. Chegando a conclusão de que 

esses policiais militares necessitam do incremento da prática regular de atividades 

físicas, e que ainda devem ser adotadas políticas públicas que incentivem esses 

policiais a essas práticas. O autor ressalta a urgência no atendimento a todos 

policiais militares de Goiânia, a fim de orienta-los a partir das evidências aos devidos 

setores de saúde responsáveis. 

Não sendo o foco do corrente estudo, porém por fazer parte da instituição 

militar, torna-se relevante a investigação de estudos que tratam dos TAF aplicados 

aos bombeiros militares, no intuito de fortalecer a importância do condicionamento 

físico para esses órgãos, como sugerido por Lima et al (2008) no artigo intitulado: O 
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teste de aptidão física para os bombeiros militares da ativa, sem restrições médicas, 

do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (DF).  

Nesse estudo os pesquisadores avaliaram os testes do TAF-3 do Corpo 

de Bombeiro Militar do DF, testes aplicados em bombeiros militares do DF ativos e 

sem restrições médicas. Constaram primeiramente que o TAF-3 trata de um teste 

motor esportivo simples citado por Weineck (2003), que definiu como teste que não 

exige grandes recursos ou locais específicos de aplicação. Lima et al (2008) 

qualificaram o TAF-3 em comparação aos TAF aplicados ao Exército Brasileiro 

julgando que os exercícios realizados no TAF-3 subjugam os avaliados no tocante a 

falta de adequação as exigências de suas obrigações como bombeiros militares.  

Desta forma chegaram às seguintes conclusões: a sequência dos 

exercícios no teste deve ser modificada visto que a aplicação de determinados 

testes virem em primeira ordem prejudicam o rendimento nos testes subsequentes; 

encontraram discordância nos índices nas faixas etárias no teste de barra fixa, 

propondo também a verificação da real necessidade da retirada dos indivíduos 

acima de 34 anos; ainda no teste de barra fixa, afirmam que o protocolo feminino 

não garante a capacidade de executar as funções profissionais diárias; assim como 

em outros estudos, a corrida de 12 minutos demonstra-se insuficiente para a 

estimativa do VO2 máximo necessitando maiores estudos para atender o objetivo do 

TAF-3; e de modo geral, Lima et al (2008) ponderaram a conveniência da revisão do 

cálculo final dos pontos obtidos no TAF-3, uma vez que, há uma tendência a uma 

maior valorização ao teste de resistência aeróbica. 

Em um estudo realizado na cidade de Feira de Santana-BA, através dos 

policias militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Jesus et al (2013) 

investigaram a prevalência e fatores associados ao risco cardiovascular elevado 

(RCE)  a partir da obesidade abdominal. Contaram com a participação de 316 

policiais militares de ambos os sexos, com idades ≤ 45 e ˃ 45 anos, com diferentes 

níveis de graduação na PM e tempo de serviço ≤ 10 e ˃ 10 anos, possuindo 

atribuições diferentes, tais como: operacional e administrativo.  

Foram verificados também as condições de tabagismo e o nível de 

atividade física (através do IPAC, versão 8). Levando à conclusão que a prevalência 

de RCE, principalmente entre os homens, os indivíduos fisicamente inativos e com 

maior tempo na polícia, apresentou-se elevada. Os autores também inferiram ser 

indispensável, a implementação de políticas que sejam direcionadas ao tratamento 
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da obesidade abdominal como forma de prevenção ao risco cardiovascular, 

principalmente através de atividades físicas monitoradas adotando medidas 

constantes de averiguação desse comportamento. 

Pesquisadoras brasileiras publicaram na Revista de Ciências Biológicas e 

da Saúde em Bauru-SP a análise que foi composta por 42 homens policiais do 

Batalhão de Operações Especiais (BOE) e verificaram o nível de aptidão motora e a 

capacidade para o trabalho desses policiais. Ressalte-se que o BOE é uma unidade 

da polícia militar especializada a dar apoio em casos que exijam maior eficácia e 

precisão, como assaltos a bancos e sequestros (BERRIA et al, 2011).  

Para tanto, nesse estudo, os avaliados foram submetidos ao TAF proposto pelos 

avaliadores e aplicação de questionário para investigação do índice de capacidade 

para o trabalho. O resultado demonstrou que, no sentido de manter a eficiência na 

realização do trabalho desenvolvido pelo BOE, torna-se importante adotar medidas 

que garantam a preservação da capacidade para o trabalho, principalmente no que 

diz respeito às exigências físicas, através de prática de exercícios físicos, 

colaborando também para a saúde destes indivíduos (BERRIA et al, 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

Ao analisar as informações apresentadas nesse estudo, pode-se 

constatar que o TAF é um instrumento indispensável às corporações militares devido 

a sua confiabilidade fundamentada na ciência e historicamente através do Exército 

Brasileiro. Portanto, para obter acesso a essas corporações é necessário ter 

competências físicas que são exigidas como requisitos para ser aprovado nessa 

etapa de avaliação. 

Do corrente estudo, e após a interpretação dos resultados, podemos 

observar pelo menos duas necessidades que devem ter a devida atenção: 

 Existe a necessidade de melhora nas características dos TAF no 

que diz respeito à ordem dos exercícios, bem como a eficácia de 

determinados exercícios para verificação da capacidade para o 

trabalho do policial militar. 

 Existe a necessidade de provimento da prática regular de atividade 

física para os policiais militares no intuito de preservar a 

capacidade para o trabalho, bem como a saúde do indivíduo no 

que tange principalmente às doenças relacionadas à obesidade. 

Ao analisar esses pontos, percebe-se a importância dessa avaliação para 

os concursos para PM. Pois, o policial militar em seu cotidiano se defronta com 

diferentes situações de risco que vai desde o uso da força a corridas que exijam 

outras características de dispêndio energético, tudo isso aliado ao estresse induzido 

pelo trabalho. 

Observa-se que apesar de fazerem parte da mesma região, cada estado 

da região Nordeste exige de uma forma diferente a aptidão física do candidato. 

Todos apresentam nos editais o método Cooper (1968) e flexão na barra fixa 

demonstrando que esses exercícios são indispensáveis para avaliação. No entanto, 

é evidente a discrepância de exercícios exigidos nas diferentes regiões.  

Visto que o trabalho do policial militar é o mesmo em qualquer região, 

pesquisas futuras deveriam investigar uma possível padronização do TAF. Pois com 

o estudo da ordem dos exercícios e suas aplicações, garantiriam avaliar 

corretamente o indivíduo, assim como permitiriam uma melhor preparação daqueles 

que pleiteiam ingressar na carreira. 



50 
 

Outro fator constatado é a não inclusão de um teste que contemple 

especificamente a flexibilidade em nenhum dos estados. No entanto, como exposto 

no trabalho, a flexibilidade é uma valência de extrema importância.  

Nesse sentido, percebe-se que outras pesquisas devem ser realizadas, 

para que os indivíduos entendam a importância de incorporar um plano de 

acompanhamento regular para prática de atividades físicas no intuito de melhorar a 

capacidade física para o trabalho dos policiais militares bem como auxiliar na 

preservação da saúde. 
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ANEXOS 

 

Tabela de baterias de testes de aptidão física constituídos historicamente. 

 

Tabela 12 - Baterias de testes para avaliação da Aptidão Física 

Baterias de testes para avaliação da Aptidão Física 

Teste de Aptidão Básica (Fleishman, 1964) 

1. Teste de Rotação do Tronco - Flexibilidade Extensiva 
2. Teste de Flexão e Rotação do Tronco - Flexibilidade Dinâmica 
3. Corrida de ida e volta - Força Explosiva 
4. Lançamento da Bola de Softbol - Força Explosiva 
5. Teste de preensão Manual - Força Estática 
6. Flexão e Extensão de Braços na Barra Fixa - Força Dinâmica 
7. Teste de Elevação das Pernas - Força de Tronco 
8. Teste de Salto sobre o Cabo - Coordenação Grossa Corporal 
9. Teste de Equilíbrio - Equilíbrio Grosso Corporal 
10. Corrida de 600 jardas (548 metros) Resistência Cardiovascular 

Bateria da American Aliiance for Health, Physical Education and Recreation 
- AAHPERD 

Primeira bateria elaborada em 1954 e posteriormente revisada em 1965 e 1976. 
 
1. Abdominal (número de execuções)  
2. Impulsão horizontal 
3. Barra - tempo máximo (garotas) e número de execuções (garotos) 
4. 'Shuttle Run' ( 9,14m) 
5. Corrida de 50 jardas 
6. Corrida de 600 jardas 
* O teste de arremesso da pelota fazia parte até a revisão de 1976. 

Bateria da Canadian Association for Helth, Physical Education and 
Recreation - CAHPER 

Bateria elaborada a partir de estudos com 1.100 escolares de ambos os sexos de 
7 a 17 anos: 
 
1. Abdominais (número em 1 minuto) 
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2. Impulsão Horizontal  
3. Barra (tempo máximo) 
4. 'Shuttle Run' ( 9,14m) 
5. Corrida de 50 jardas 
6. Corrida de 300 jardas 

Teste de Aptidão - HARO (República Federal da Alemanha - 1975) 

1. Corrida da Figura 8 - Agilidade 
2. Abdominal - Força/Resistência Muscular 
3. Salto sobre o Banco - Força/Resistência de Salto 
4. Flexão de Braços no Solo - Força/Resistência Muscular 
5. Corrida de Ida e Volta - Agilidade, Velocidade 
6. Lançamento da Bola de Basquetebol - Agilidade, Força/Resistência Muscular 

Teste de Aptidão Física Relacionada à Saúde - AAHPERD, 1980. 

1. Corrida de 9 minutos - Resistência Cardiorrespiratória. 
2. Dobras Cutâneas Triciptal e Subescapular - Composição corporal 
3. Abdominal Modificado - Resistência e Força Muscular 
4. Teste de Flexibilidade - Flexibilidade 

Eurofit - 1982 

1. Teste ergonométrico PWC170 - Resistência Cardiorrespiratória ou 
Teste de Corrida dos 6 minutos - Resistência Cardiorrespiratória 
2. Flexão de Braços no Solo - Força Estática 
3. Salto em Distância Parado - Força Explosiva 
4. Teste de Suspensão na Barra - Resistência Muscular 
5. Teste de Abdominal em 30 segundos - Resistência Muscular 
6. Teste de Flexibilidade na Caixa - Flexibilidade 
7. Teste de Corrida de Ida e Volta 10 x 5 metros - Velocidade de Corrida 
8. Teste de Sapateado em 25 ciclos - Velocidade de Movimento dos Membros 
9. Teste de Equilíbrio na Trave (posição de Flamingo) - Equilíbrio Corporal Total 

Bateria do Comitê internacional para a Padronização de Testes de Aptidão 
Física - ICSPFT 

A - Exames Médicos: 
1. Anamnese 
2. Exame físico 
3. Exames Laboratoriais:  
3.1 Eletro cardiograma de repouso 
3.2 Hemograma, colesterol 
3.3 Capacidade Vital 
3.4 Volume de expiração forçada (FEV) 
3.5 Urina 
 
B - Medidas do Físico e da Composição Corporal 
 
1. Antropometria: 
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1.1 Peso 
 
1.2 Medidas de comprimento: 
1.2.1 Em pé: 
1.2.1.1 Altura 
1.2.1.2 Altura Acromial 
1.2.1.3 Altura Radial 
1.2.1.4 Altura Dactylon 
1.2.1.5 Altura Trocânter 
1.2.1.6 Altura Tibial 
1.2.2 Sentado: 
2.3.2.1 Tronco-Cefálica 
2.3.2.2 Supraesternal 
 
1.3 Diâmetros ósseos: 
1.3.1 Biacromial 
1.3.2 Bicrista 
1.3.3 Biepicondilar úmero 
1.3.4 Biepicondilar fêmur 
 
1.4 Circunferências ou perímetros Corporais:  
1.4.1 Tórax 
1.4.2 Coxa 
1.4.3 Braço 
 
1.5 Dobras Cutâneas:  
1.5.1 Bíceps 
1.5.2 Tríceps 
1.5.3 Subscapular 
1.5.4 Supra-íliaca 
1.5.5 Coxa ( medial e lateral) 
 
2.0 Composição Corporal 
2.1 Peso Hidrostático 
2.2 Água Corporal Total 
2.3 Potássio Corporal Total  
 
3.0 Maturação 
3.1 Índice pubertário 
3.2 Idade Óssea 
3.3 Pelos axilares 
3.4 Pelos supra-púbicos 
3.5 Desenvolvimento genital 
3.6 Desenvolvimento mamário 
 
C - Medidas Fisiológicas 
Determinação do VO² máx. (direta ou indireta) 
1.0 Teste em esteira, ou 
1.2 Teste em bicicletas, ou 
1.3 Teste em banco. 
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1.4 Teste de Performance 
 
D - Medidas de Performance Motora 
1.0 Impulsão Horizontal 
1.2 Dinamometria Manual 
1.3 Barra ( número de execuções (rapazes) e tempo máximo (moças) 
1.4 Abdominais ( número de execuções em 30 segundos) 
1.5 'Shuttle Run' ( 10 metros) 
1.6 Flexão de tronco - em posição ortostática e sentado 
 
1.7 Corridas: 
1.7.1 Endurance - 1.000 ou 2.000m (rapazes acima de 11 anos) ou 800 a 1.500 
m (moças acima de 11 anos) e 600 m (crianças de ambos os sexos abaixo de 11 
anos) 
1.7.2 Velocidade - 50 m 

Bateria do Programa Biológico Internacional 

A - Exames Medicos 
 
1.0 Anamnese 
1.2 Exame físico 
1.3 Exames Laboratoriais: 
1.3.1 Fezes 
1.3.2 Escarro 
1.3.3 Hemograma 
1.3.4 Capacidade Vital 
1.3.5 Volume expiratório forçado  
 
B - Medidas do Físico e Composição Corporal: 
 
1.0 Antropometria: 
1.1 Peso 
 
1.2 Comprimentos: 
1.2.1 Em pé 
1.2.2 Sentado 
 
C - Diâmetros Ósseos 
 
1.0 Biacromial 
1.2 Bicrista 
1.3 Bicondilar do fêmur 
1.4 Bicondilar do úmero 
1.5 Punho 
1.6 Tórax (antero posterior) 
 
D - Circunferências ou perímetros corporais 
 
1.0 Tórax 



61 
 

 
E - Dobras ou Pregas Cutâneas 
 
1.0 Tríceps 
1.2 Subescapular 
1.3 Suprailíaca 
 
2.0 Composição Corporal 
 
2.1 Peso Hidrostático 
2.2 RX da coxa  
 
3.0 Maturação 
 
3.1 índice Pubertário: 
3.1.1 Pelos púbicos ( rapazes e moças) 
3.1.2 Desenvolvimento Dentário (rapazes) 
3.1.3 Desenvolvimento mamário (moças) 
 
3.2 Idade Óssea 
 
4.0 Somatotipo pelo método fotostático 
 
C Medidas Fisiológicas: 
 
1.0 Medida do VO² máx. (direto ou indireto) 
1.1 Pelo método cicloergômetro ou 
1.2 Pelo método do banco 
 
2.0 Medida da Potência Anaeróbia  
2.1 Subida de escada (protocolo de Margaria) 
 
D Medidas de Performance Motora  
 
1.0 Impulsão Horizontal 
1.2 Dinamometria: 
1.2.1 Manual 
1.2.2 Lombar 
1.2.3 Extensão de perna 
1.2.4 Flexão de tronco 
1.3 Barra 
1.3.1 máximo de execuções (rapazes) 
1.3.2 máximo de execuções adaptado (moças) 
1.4 Abdominais: número de execuções em 1 minuto 
1.5 'Shuttle Run' - 9,14 metros 
1.6 Arremesso Pelota 
 
1.7 Corrida: 
1.7.1 Velocidade 50 jardas 
1.7.2 Endurance 600 jardas 
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Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 
- CELAFISCS  

(em 1980 - Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul - LAFISCS) 

A - Exame Médico: 
 
1.0 Anamnese: 
1.1 Médica 
1.2 Psicológica 
1.3 Esportiva 
1.4 Nutricional 
 
2.0 Exame Físico 
 
3.0 Avaliação da Postura 
 
B - Medidas Antropométricas: 
 
1.0 Peso 
 
2.0 Alturas: 
2.1 Total 
2.2 Tronco-cefálica 
 
3.0 Diâmetros ósseos 
3.1 Fêmur 
3.2 Úmero 
 
4.0 Circunferências ou permitira corporais: 
4.1 Braço 
4.2 Perna 
 
5.0 Dobras Cutâneas  
5.1 Bíceps 
5.2 Tríceps 
5.3 Subescapular 
5.4 Suprailíaca 
5.5 Abdominal 
5.6 Axilar Média 
5.7 Panturrilha  
5.7.1 Medial 
5.7.2 Posterior 
6.0 Somatotipo 
7.0 Proporcionalidade 
8.0 Maturação 
8.1 Menarca ( moças) 
8.2 Pelos axilares (rapazes) 
 
C - Medidas Metabólicas 
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1.0 Potência Aeróbia: 
1.1 Pista: corrida de 1.000m ou 
1.2 Banco Astrand ou Balke 
1.3 Cicloergômetro: Astrand ou PWC170 
 
2.0 Potência Anaeróbia Alática 
2.1 Teste de corrida de 50m 
 
3.0 Potência Anaeróbia Total 
3.1 Teste de corrida de 40 segundos 
 
D - Medidas de Performance Motora 
 
1.0 Impulsão vertical 
1.1 Sem auxílio dos braços 
1.2 Com auxílio dos braços 
 
2.0 Impulsão Horizontal 
 
3.0 Corrida de 50 metros 
 
4.0 'Shuttle Run' (9,14 metros) 
 
5.0 Teste de Barra 
5.1 Tempo máximo de execução(moças) 
5.2 Número de execuções (rapazes) 
 
6.0 Dinamometria 
6.1 Manual 
6.2 Lombar 
 
E - Medidas Psico-Sociais 
 
1.0 Percepção subjetiva de esforço 
2.0 Sociometria 
3.0 Socialização 
 
Observação:  
 
1.0 Medidas de flexibilidade e de força de músculos abdominais e lombares estão 
sendo desenvolvidos no momento. 
 
2.0 - Wingate Test - desenvolvido por Bar-Or pode ser uma opção para medida 
da potência anaeróbia. 

Bateria de Teste do Programa de Condicionamento Físico da ACMS 

1.0 Questionário PAR-Q - Estimar fatores de riscos e contra indicação para a 
pratica de exercícios 
2.0 Teste de caminhada de Rockport de 1.600 metros - Estimar a capacidade 
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aeróbia 
3.0 Teste de flexões de braço ao solo - Estimar a capacidade muscular 
4.0 Teste de sentar e alcançar adaptado sem banco - Estimar a flexibilidade 
5.0 Teste da proporção entre a Cintura e o Quadril - Avaliar a composição 
corporal 
6.0 Teste do Índice de Massa Corpórea IMC - Avaliar a composição corporal 

 

 


