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Resumo 

 O futebol carateriza-se por ser uma modalidade com esforço de caráter 

intermitente, em que a capacidade de realizar deslocamentos de alta 

intensidade de forma repetida é preponderante. A prevenção de lesões é 

fundamental, pelo que os atletas devem possuir uma boa qualidade de 

movimento, ou seja, uma boa mobilidade e estabilidade. Foi realizado um 

estágio profissionalizante na equipa de Juniores A do Leixões Sport Club, na 

qual se aplicou um programa de treino funcional centrado na qualidade de 

movimento dos jogadores. Os 28 atletas foram submetidos a duas avaliações, 

sendo divididos em grupo de controlo e grupo experimental. O objetivo do 

trabalho desenvolvido consistiu em verificar a existência de melhorias no grupo 

experimental no segundo momento de avaliação. Deste modo, este estudo 

procurou realizar uma intervenção no grupo experimental em limitações típicas 

dos jogadores de futebol, de modo a melhorar a sua mobilidade e estabilidade, 

bem como a sua flexibilidade muscular. Os resultados obtidos permitem 

verificar a existência de melhorias significativas do grupo experimental 

relativamente à ação do tronco no teste de agachamento unipodal e na 

performance no teste stand and reach modificado. De modo geral, os atletas 

apresentaram melhores índices de flexibilidade, comparativamente aos índices 

de mobilidade e flexibilidade. Estes deverão ser alvo de uma maior atenção por 

parte dos treinadores, de modo a prevenir lesões e a melhorar a performance 

dos seus jogadores, ao combater alterações compensatórias no movimento 

que advêm de baixos níveis de mobilidade e estabilidade das articulações dos 

atletas.  

 

Palavras-Chave: FUTEBOL; FORMAÇÃO; TREINO FUNCIONAL; 

MOBILIDADE; ESTABILIDADE. 
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Abstract 

 Football is characterized for being a sport with an intermittent effort in 

which the capacity of making high intensity displacements in a repeated mode 

is decisive. Injury prevention is crucial, so that the athletes must have a good 

quality of their movement, which is, good mobility and stability. A professional 

internship was made at the A juniors’ team (under-19) of Leixões Sport Club, in 

which was applied a functional training program centered in the quality of 

movement of the players. The 28 athletes were submitted to two evaluations, 

being divided into control and experimental group. The aim of the study was to 

check the existence of improvements in the experimental group in the second 

moment of evaluation. That way, this study sought to develop an intervention in 

the experimental group in typical limitations of football players, in order to 

improve their mobility and stability, as well as their muscular flexibility. The 

results showed improvements that are statistically significant of the 

experimental group regarding the action of the trunk in the single-leg squat and 

in the performance of the modified stand and reach test. In a general manner, 

the athletes presented better levels of flexibility, in comparison to their levels of 

mobility and stability. These should be subject of a greater attention by the 

coaches, in order to prevent injuries and to improve the performance of their 

players, by fighting compensatory changes in the movement of the athletes, 

which come from bad levels of mobility and stability of their articulations. 

 

Keywords: FOOTBALL; YOUNG DEVELOPMENT; FUNCTIONAL TRAINING; 

MOBILITY; STABILITY. 
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1. Introdução 

 

1.1. Caraterização e enquadramento do estudo 

 

O presente relatório cumpre com a legalidade descrita no decreto de lei 

nº74/2006 de 24 de Março, e será apresentado à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto com vista à obtenção do grau de Mestre em Treino de 

Alto Rendimento Desportivo, com consequente obtenção do grau II de treinador 

de futebol. 

Este relatório provém da realização do estágio profissionalizante 

enquadrado no 2º Ciclo em Treino de Alto Rendimento Desportivo, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este mesmo estágio foi 

realizado na equipa de sub19 (Juniores A) do Leixões Sport Club (L.S.C.), na 

temporada 2015/2016, a competir no Campeonato Nacional de Juniores A – I 

Divisão, tendo sido atribuídas as funções de treinador-adjunto e preparador 

físico. 

 Soares (2005) refere que a modalidade do futebol exige capacidades 

como competência técnica, compreensão do jogo a nível tático, foco no 

rendimento, e excelente condição física. O jogo de 90 minutos é praticado a 

uma intensidade muito alta, de forma intermitente e com uma sucessão 

aleatória de fases de esforço e de repouso. 

 O jogo de futebol tem sofrido evoluções nas várias componentes de 

rendimento ao longo dos anos, levando assim a um desenvolvimento 

significativo da componente física, entre outras. Por esse motivo, o treinador e 

restante staff devem ser capazes de aplicar os métodos e meios mais 

adequados no desenvolvimento do atleta, de forma a obter o máximo 

rendimento desportivo dos seus atletas. 

 É neste contexto que surge uma nova tendência metodológica de treino 

no futebol, denominada como treino funcional. Segundo Boyle (2004), o treino 

funcional é um sistema de exercícios e programas de treino que procuram 

produzir melhorias na preparação atlética. Não consiste apenas em ficar maior 
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ou mais forte, mas também procura diminuir lesões e melhorias na 

performance desportiva. 

 Durante o meu estágio profissionalizante, as minhas funções como 

treinador-adjunto e preparador físico permitiram a aplicação do treino funcional, 

com vista à melhoria de aspetos de mobilidade e flexibilidade dos atletas. 

Importa referir, que a equipa sofreu diversas alterações na estrutura do seu 

plantel ao longo da temporada, pelo que raramente teve o mesmo número de 

atletas a participar nas sessões de treino. Desta forma, a aplicação de um 

estudo, com contornos científicos e meios aplicáveis nas sessões de treino foi 

realizado por 28 atletas, mas frequentemente o plantel continha um número 

diferente de jogadores a treinar e a competir, o que de certa forma constringiu a 

sua aplicação e implementação. 

 

 

1.2. Objetivos do estudo 

 

Após descrição do enquadramento do estágio realizado, os objetivos 

propostos para este estudo foram os seguintes: 

 (i) Realizar uma primeira avaliação dos atletas, com o intuito de 

compreender a sua preparação a nível funcional para a prática do futebol; 

 (ii) Concretizar uma intervenção geral nos atletas sobre carências típicas 

de futebolistas, no que concerne à sua funcionalidade do movimento, através 

do treino funcional; 

 (iii) Realizar uma segunda avaliação dos atletas no âmbito e funcional, 

de modo a poder retirar ilações sobre possíveis efeitos da intervenção aplicada. 

  

Perante estes objetivos, propus-me a formular duas hipóteses: 

 - Hipótese nula: a intervenção aplicada nos atletas não surtiu efeito 

significativo. 

 - Hipótese alternativa: a intervenção que foi concretizada levou a efeitos 

significativos nos atletas. 
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1.3. Estrutura do estudo 

 

Levando em consideração os objetivos e hipóteses mencionadas, o 

relatório de estágio profissionalizante encontra-se organizado nos seguintes 

capítulos: 

 Capítulo I: Introdução; 

 Capítulo II: Enquadramento da Prática Profissional - Nesta constará 

uma revisão da literatura acerca do treino funcional, mas também 

sobre a especificidade do esforço do jogo de futebol, bem como das 

suas lesões. Será ainda caraterizado o contexto do L.S.C., com um 

maior foco na equipa sub19 de futebol; 

 Capítulo III: Realização da prática profissional - Irei descrever o 

estudo aplicado na equipa de sub19 do L.S.C., mais precisamente 

sobre a sua estrutura, desenvolvimento e conclusões. Este capítulo 

será igualmente composto por reflexões acerca das dificuldades e a 

forma como estas me fizeram evoluir como pessoa e treinador; 

 Capítulo IV: Conclusão - Consistirá principalmente em algumas 

considerações finais relativas a este relatório e estudo elaborados; 

 Capítulo V: Síntese final - Será resumido todo o trabalho desenvolvido 

neste relatório; 

 Capítulo VI: Referências Bibliográficas. 
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2. Enquadramento da prática profissional 

 

2.1. Contextualização Legal, Institucional e de Natureza Funcional  

 

 O estágio esteve inserido no âmbito do 2º ano letivo do 2º Ciclo em 

Treino de Alto Rendimento Desportivo proporcionado pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), tendo sido realizado no Leixões 

Sport Club (L.S.C.), em particular na equipa de sub19, que competiu no 

Campeonato Nacional de Juniores A – I Divisão. 

 O início do estágio deu-se em Julho de 2015, com término em Junho de 

2016. Por norma, a semana de treinos incluiu quatro sessões de treino de 90 

minutos (min) cada e um jogo, perfazendo aproximadamente 8 horas (h) de 

trabalho semanal. Contudo, a preparação de uma equipa da primeira divisão do 

Campeonato Nacional de Juniores A engloba muitos mais aspetos do que a 

simples presença em treinos e jogos, pelo que a carga semanal de trabalho foi 

sempre superior às 8h acima mencionadas. 

 A opção por este estágio teve como principal motivo a oportunidade de 

adquirir vivências num contexto de formação já bastante focado no elevado 

desempenho desportivo, e muito próximo do futebol sénior. Além disso, penso 

que seria importante para mim (e julgo estar certo nessa opção) colocar-me 

num contexto de maiores exigências e dificuldades, para poder potenciar a 

minha evolução a nível profissional e pessoal. 
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2.2. O Clube 

2.2.1. A história do Leixões Sport Club 

 

 O L.S.C. foi fundado em 1907, através da fusão amigável de três grupos 

desportivos: Lawn – Tennis Prado, Lawn – Tennis Matosinhos e Leixões 

FootBallers. Curiosamente, o primeiro presidente do clube foi um senhor inglês 

chamado Hermann Furbringer. 

 A natureza eclética do L.S.C. surgiu desde os seus primórdios. Os 

fundadores do clube pretenderam desde o início, o cultivo de vários desportos. 

Ainda hoje essa caraterística perdura, pois o Leixões apresenta-se como um 

clube com fortes tradições em várias modalidades, como por exemplo o futebol, 

a natação, o bilhar e o voleibol. 

 Segundo a Comissão Instaladora do L.S.C., um outro objetivo da 

instituição passaria por cuidar do engrandecimento de Matosinhos, uma terra 

muito bela. Atualmente, a ligação entre o clube e as gentes de Matosinhos 

(sobretudo as mais antigas) permanece ainda forte. 

 Galego (2007) aponta vários eventos marcantes na história do L.S.C., 

entre os quais se destaca: 

 - 1908: a realização do primeiro Match de Football, contra o Futebol 

Clube do Porto, entre as primeiras e segundas equipas de cada clube. 

 - 1912: o L.S.C. e o Futebol Clube do Porto fundam a Associação de 

Futebol do Porto. 

 - 1936: inauguração do Campo da Santana, que passaria a ser o local 

onde decorreriam os jogos. 

 - 1938: o L.S.C. conquista a II Liga em futebol. 

 - 1941: o Leixões sagra-se Campeão Nacional de Futebol, em Juniores. 

 - 1958: por ocasião da celebração do 50º aniversário, a Câmara 

Municipal de Matosinhos atribui a Medalha de Ouro em Mérito Desportivo. 

 - 1959: a subida à I Divisão Nacional, numa vitória frente ao Tirsense, 

em Santo Tirso, para a qual um comboio e várias camionetas com adeptos do 

clube se deslocaram. 

 - 1960: o início das obras de construção do Estádio do Mar. 
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 - 1961: a conquista da Taça de Portugal, vencendo na final o Futebol 

Clube do Porto, por 2-0, no Estádio das Antas. Uma das maiores conquistas do 

clube. 

 - 1964: a inauguração do Estádio do Mar. 

 - 1964: a conquista do Campeonato Nacional (I Divisão) em voleibol. 

 - 1972: o Leixões obtém novo título de campeão nacional em voleibol. 

 - 1982: já pela nona ocasião na história, o clube sagra-se campeão 

nacional de voleibol. 

 - 1999: no bilhar, conquista da Taça de Portugal por equipas. 

 - 2002: numa altura em que militava na II Divisão B, o L.S.C. 

protagonizou uma caminha histórica e verdadeiramente épica na Taça de 

Portugal, alcançando a final (derrota frente ao Sporting por 1-0, no Jamor) e 

também o apuramento para a Taça UEFA. O treinador Carlos Carvalhal ficará 

ligado à história do clube por este feito único. 

 - 2007: a conquista da Liga Vitalis (2ª Divisão de futebol). 

 

 

2.2.2. O Departamento de Formação do Leixões Sport Club 

 

 O foco de todo o departamento de formação do L.S.C. passa por ensinar 

e fomentar o desenvolvimento dos seus jovens jogadores, tanto a nível 

futebolístico como a nível pessoal, educativo e social. 

 Além disso, é igualmente importante incutir nos jogadores da formação 

(sobretudo os de escalões mais avançados) a mística do L.S.C., dado que 

estamos na presença de uma instituição que está intimamente relacionada com 

a terra e as gentes de Matosinhos. 
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2.3. A equipa – sub19 (Juniores A) 

 

 Na temporada de 2015/2016, a equipa de sub19 do L.S.C. treinou em 

vários locais. 

 Desde o início da época desportiva até ao Natal, o principal local dos 

treinos e jogos foi o Complexo Desportivo da Bataria, situado em Leça da 

Palmeira. 

 A partir do Natal até ao final da época, o centro dos treinos e jogos 

passou a ser no Parque de Jogos Domingos Soares Lopes, situado em Santa 

Cruz do Bispo. 

 Em ambos os casos, a equipa de sub19 não teve de partilhar o campo 

com outra equipa no seu horário de treino, podendo usar na totalidade um 

campo de futebol de 11 de relvado sintético. 

 Nas semanas que antecediam um jogo que iria ser disputado em relvado 

natural, 1 ou 2 treinos dessa semana foram realizados no relvado principal ou 

secundário do Estádio do Mar. 

 A Figura 1 revela como se organizou macrociclicamente a época 

desportiva da equipa de sub19. É possível constatar que foram realizadas 171 

sessões de treino, 20 jogos amigáveis e 36 jogos oficiais. 

 

 

Figura 1 – Macrociclo desportivo/competitivo dos sub19, na época 2015/2016. 
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2.3.1. A equipa técnica e diretiva e seu funcionamento 

 

 A equipa técnica e diretiva sofreu diversas alterações ao longo da época 

2015/2016, tendo sido constituída pelos seguintes elementos: 

 - Treinador principal: Hélder Nunes (substituído por Hélder Amaral); 

 - Treinador-adjunto: Luís Merêncio (substituído por Rodolfo Simões); 

 - Treinador-adjunto: Tiago Torres (substituído por Mauro Santos, e 

posteriormente por Luís Moura); 

 - Treinador de GR: Tiago Simões (substituído por Francisco Taborda); 

 - Treinador-estagiário: Álvaro Alves; 

 - Diretor: Manuel Guedes; 

 - Diretor: Paulo Tentúgal; 

 - Coordenador-geral: Gabriel Machado (substituído por Pedro Mesquita). 

 

Apesar das várias mudanças, o funcionamento do staff manteve-se 

semelhante durante a temporada desportiva. 

 O treinador principal foi o responsável pela liderança de toda a equipa, 

preparando-a para uma competição de elevado nível no futebol de formação 

nacional. As suas principais tarefas foram a planificação e operacionalização 

do treino, a delineação de estratégias a aplicar em competição e a 

coordenação funcional dos restantes elementos da equipa técnica. 

 Os treinadores-adjuntos, para além de assistirem o treinador principal 

nas suas funções, foram elementos importantes na manutenção de níveis de 

motivação elevados, tanto a nível coletivo como individual, pela maior 

proximidade com os atletas. 

 O treinador de Guarda-Redes teve como principal tarefa a preparação 

dos guarda-redes. Em competição, foi o responsável pela ativação geral e 

específica do guarda-redes que iria alinhar na equipa inicial. 

 O treinador-estagiário partilhou as mesmas funções que os treinadores-

adjuntos. Foi ainda responsável pela análise dos adversários e pelo treino 

complementar realizado por alguns atletas nas instalações utilizadas pelo 

clube. 
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 Ambos os diretores trataram de outros assuntos relacionados com a 

equipa, como as deslocações para jogos fora e a estadia de alguns atletas 

provenientes de regiões distantes, entre outros. 

 Finalmente, o coordenador procurou assistir tanto os treinadores como 

os diretores, fomentando igualmente algum debate com a equipa técnica 

acerca dos treinos e da competição. 

 

 

2.3.2. Caraterização dos jogadores 

 

 Na temporada de 2015/2016, a equipa de sub19 do L.S.C. competiu no 

Campeonato Nacional de Juniores A – I Divisão. 

 Porém, o escalão de Juniores contempla também a equipa de sub18, 

que competiu na 1ª Divisão Distrital de Juniores A, da Associação de Futebol 

do Porto. 

 Ao longo da época desportiva, foi frequente a mudança de jogadores de 

uma equipa para outra, sendo mais frequente a passagem de um jogador da 

equipa de sub18 para o escalão subsequente. 

 Na equipa de sub19, verificaram-se várias saídas e entradas da equipa 

ao longo da época desportiva, motivadas por diversos fatores, pelo que a 

constituição do plantel sofreu várias alterações. No Quadro 1 estão presentes 

todos os jogadores que participaram no estudo aplicado e/ou competiram no 

Campeonato Nacional de Juniores A – I Divisão.  
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Quadro 1 – Caraterização posicional do plantel sub19 do L.S.C. 

Atleta Ano de nascimento Posição 

1 1997 Guarda-Redes 

2 1998 Guarda-Redes 

3 1997 Guarda-Redes 

4 1997 Defesa Direito 

5 1997 Defesa Direito 

6 1997 Defesa Central 

7 1998 Defesa Central 

8* 1998 Defesa Central 

9 1997 Defesa Central 

10 1997 Defesa Central 

11 1997 Defesa Esquerdo 

12 1997 Defesa Esquerdo 

13 1997 Médio Centro 

14* 1998 Médio Centro 

15* 1997 Médio Centro 

16 1997 Médio Centro 

17 1997 Médio Centro 

18 1997 Médio Centro 

19 1997 Médio Centro 

20 1998 Médio Centro 

21 1997 Médio Centro 

22 1997 Médio Centro 

23 1997 Extremo 

24* 1998 Extremo 

25 1997 Extremo 

26 1998 Extremo 

27 1998 Extremo 

28 1998 Extremo 

29 1998 Extremo 

30 1998 Ponta-de-Lança 

31 1997 Ponta-de-Lança 

32 1998 Ponta-de-Lança 

33* 1997 Ponta-de-Lança 

34* 1997 Ponta-de-Lança 

* - não participou no estudo 

** - não competiu no Camp. Nacional de Jun. A – I Divisão 
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2.4. Macro-contexto  

2.4.1. Caraterização do esforço físico específico do futebol 

 

O futebol é uma modalidade coletiva, na qual os jogadores devem atuar 

num contexto complexo e aleatório, sob stress físico e fisiológico (Casanova, 

2012). Os fatores técnicos, táticos, fisiológicos e psicológicos dos jogadores 

são os que determinam a sua performance no futebol (Bangsbo, 1993). A 

análise que realizarei ao jogo de futebol irá estar mais centrada na componente 

física. Porém, tal como referem Garganta e colaboradores (1996), não é 

possível reduzir o futebol a uma das suas dimensões, dado que este é um 

fenómeno pluridimensional. Logo, importa sublinhar que o estudo de uma das 

dimensões de rendimento do futebol (neste caso, a componente física) nunca 

poderá ser realizado de modo isolado, já que todas se encontram 

intrinsecamente relacionadas e em permanente interação. 

 Assim, Soares (2005) afirma que o futebolista percorre em jogo 8 a 

12km, valores que se enquadram no estudo de Mohr e colaboradores (2003). 

Todavia, existem diferenças claras nas distâncias percorridas e na intensidade 

do deslocamento conforme a posição em campo e o nível competitivo do 

jogador, tal como Verheijen (1998) demonstra no seu estudo (ver Quadro 1). 

 Reilly (1990, 1996) sustenta que o nível de exigência físico e fisiológico 

imposto ao jogador depende do estilo de jogo, das funções específicas de cada 

posição e do nível competitivo. Quanto maior o nível competitivo, maior é a 

distância percorrida, sendo que essa diferença se produz sobretudo nos 

deslocamentos de maior intensidade (Mohr et al., 2003). O mesmo autor revela 

que os patamares mais elevados de competição se caraterizam pela 

capacidade dos jogadores em realizar repetidamente exercícios a alta 

intensidade. Pelo contrário, em níveis mais baixos, os jogadores percorrem 

uma maior distância a andar, ou seja, numa intensidade mais baixa. 

Ekblom (cit. por Ramos, 2009) refere como fator diferenciador do nível 

competitivo das equipas não a distância que os jogadores percorrem em jogo, 

mas sim a percentagem da mesma efetuada em alta intensidade. Os jogadores 

que se encontram num nível competitivo superior estão durante uma maior 
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duração do tempo total da partida a correr em alta intensidade, algo possível de 

se verificar pelos dados apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distâncias percorridas por jogadores de futebol em diferentes posições e níveis 

competitivos (Verheijen, 1998). 

Posição/nível 

competitivo 
Andar Jogging Corrida Sprint Total* 

% em alta 

intensidade 

Defesas       

1ª Divisão profissional 

inglesa 
2,2km 4,6km 0,6km 0,1km 9km 7,8% 

1ª Divisão profissional 

holandesa 
3,2km 2,0km 1,4km 1,4km 8,4km 33,3% 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
3,2km 1,8km 0,8km 0,7km 7,2km 20,8% 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
4,2km 1,7km 0,7km 0,5km 7,6km 15,8% 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
5,0km 1,2km 0,4km 0,3km 7,5km 9,3% 

Juniores sub18 

holandeses 
3,0km 2,5km 1,2km 0,9km 8km 26,3% 

Médios       

1ª Divisão profissional 

inglesa 
2,8km 7km 0,8km 0,2km 12,1km 8,3% 

1ª Divisão profissional 

holandesa 
2,6km 5,2km 1,8km 1,1km 10,9km 26,6% 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
2,5km 4,0km 1,3km 0,7km 9,1km 22% 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
3,1km 3,3km 1,0km 0,6km 9km 17,8% 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
4,5km 2,0km 0,6km 0,3km 8,4km 10,7% 

Juniores sub18 

holandeses 
1,9km 5,9km 1,2km 0,8km 10,7km 18,7% 

Atacantes       

1ª Divisão profissional 

inglesa 
3,5km 4,0km 1,2km 0,4km 10,4km 15,4% 

1ª Divisão profissional 

holandesa 
3,4km 2,0km 1,6km 1,8km 9,8km 34,7% 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
3,2km 1,9km 0,8km 1,2km 7,8km 25,6% 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
4,0km 1,4km 1km 0,9km 7,6km 25% 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
5,5km 1,1km 0,6km 0,5km 8km 13,8% 

Juniores sub18 

holandeses 
4,6km 2,2km 1,0km 1,3km 9,3km 24,7% 

*- a distância total engloba distâncias percorridas durante outras atividades, que segundo o autor são “virtualmente 

insignificantes”. 
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Também, se verifica uma maior distância total percorrida por parte dos 

médios e uma maior distância efetuada em sprint por parte dos avançados, em 

todos os contextos competitivos. Outros autores investigaram as distâncias 

percorridas por posição, obtendo resultados semelhantes, nomeadamente: 

- Os médios são os que percorrem maiores distâncias (Reilly, 2003); 

- Os defesas centrais são quem efetuam menores distâncias (Reilly & 

Thomas, 1976); 

- Os médios-ala e os avançados realizam um maior número de sprints e, 

consequentemente, percorrem uma maior distância em sprint (Di Salvo et al., 

2009). 

De acordo com Verheijen (1998), quando um jogador se encontra numa 

posição diferente em campo, a quantidade de deslocamento também se altera, 

refletindo novamente uma estreita ligação entre os aspetos táticos e as 

exigências físicas. As diferenças no perfil de atividade em competição são 

inequívocas perante as diferentes funções que cada posição acarreta (Brito, 

2012). 

Teodorescu (1984) classifica o futebol como sendo um desporto de 

resistência, num regime que abrange velocidade (de execução e 

deslocamento), força e destreza, sendo praticado num cenário de tensão 

psicológica. Segundo o mesmo autor, o jogo de futebol compreende um 

esforço submaximal variável (a frequência cardíaca – FC, encontra-se 

normalmente entre os 180 e 200 batimentos por minuto - bpm, com muitas 

paragens que ocupam um período significativo do jogo), sendo um esforço 

misto, já que é predominantemente aeróbio, mas com alguns momentos em 

que se destaca a produção anaeróbia de energia. 

Na mesma linha de raciocínio, Bangsbo e Lindquist (1992) afirmam que 

o futebol é uma atividade de caráter intermitente, sendo uma atividade de 

esforço aeróbio mas com muitos momentos dominantemente anaeróbios. O 

jogo de futebol alterna fases de esforços curtos e de intensidade elevada, com 

outras fases em que o esforço é de maior duração, mas de intensidade média 

ou baixa (Oliveira, 2000). 
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Ao longo dos 90 minutos (min) que compõem um jogo oficial de futebol, 

ao juntar as várias atividades de alta intensidade que um jogador executa, é 

possível constatar que estas duram um total de aproximadamente 7 min 

(Sousa et al., 2003). Apesar dos períodos de alta intensidade ocuparem uma 

fração pequena dos 90 min de jogo, são estes períodos que frequentemente 

são compostos por ações decisivas no resultado final do mesmo (Oliveira, 

2000). 

O padrão de esforço em competição é proporcionalmente semelhante 

entre os adultos e os jogadores jovens de elite (Castagna et al., 2009; Pereira 

da Silva et al., 2007). Num estudo realizado por Rebelo e colaboradores 

(2012a) com jogadores sub19 portugueses, observou-se que a qualidade 

técnica e a capacidade de resistência a esforços intermitentes de alta 

intensidade eram as duas maiores condições para se poder alcançar o topo do 

futebol jovem. 

O estudo de Verheijen (1998) demonstra uma queda acentuada da 

distância percorrida da 1ª para a 2ª parte, seja na distância total percorrida ou 

na distância efetuada em sprint (ver Quadros 3 e 4). Em ambos os casos, o 

decréscimo do primeiro para o segundo tempo é maior nos médios. A 

quantidade da diminuição das distâncias efetuadas é sempre menor em 

contextos competitivos mais elevados, o que traduz a relevância da dimensão 

física para se poder alcançar patamares mais elevados de competição. 

 Segundo Rebelo e colaboradores (2012c), nas fases do jogo em que a 

fadiga é mais pronunciada, os jogadores reduzem o número de ações de maior 

custo energético. Num outro estudo realizado pelo mesmo autor (2012b), este 

sugere que a fadiga e a aptidão para realizar exercício a intensidade elevada 

se encontram inversamente relacionadas. Esta mesma aptidão encontra-se 

reduzida à medida que o jogo se aproxima do seu final (Mohr et al., 2003). 
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Quadro 3 – Distâncias totais percorridas na 1ª e 2ª parte, e decréscimo na 2ª parte, por 

posições e níveis competitivos (Verheijen, 1998). 

Posição/nível 

competitivo 

Distância na 

1ª parte 

Distância na 

2ª parte 
Total 

Queda na 2ª 

parte (%)* 

Defesas     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
4406m 3970m 8376m 436m (9,9%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
3984m 3259m 7243m 725m (18,2%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
4201m 3375m 7576m 826m (19,7%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
4166m 3286m 7452m 880m (21,1%) 

Júniores sub18 

holandeses 
4268m 3762m 8030m 506m (11,9%) 

Médios     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
5934m 4954m 10888m 980m (16,5%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
5148m 3988m 9136m 1160m (22,5%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
5170m 3807m 8977m 1363m (26,4%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
4874m 3476m 8350m 1398m (28,7%) 

Júniores sub18 

holandeses 
5867m 4816m 10683m 1051m (18%) 

Atacantes     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
5253m 4581m 9834m 672m (12,8%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
4300m 3504m 7804m 796m (18,5%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
4338m 3306m 7644m 1032m (23,8%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
4597m 3433m 8030m 1164m (25,3%) 

Júniores sub18 

holandeses 
5045m 4272m 9317m 773m (15,3%) 

* a % da queda é calculada em relação à distância percorrida no primeiro tempo (o autor calcula em relação à distância 

total percorrida). 
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Quadro 4 – Distâncias em sprint percorridas na 1ª e 2ª parte, e decréscimo na 2ª parte, por 

posições e níveis competitivos (Verheijen, 1998). 

Posição/nível 

competitivo 

Distância 

em sprint na 

1ª parte 

Distância 

em sprint na 

2ª parte 

Total 
Queda na 2ª 

parte (%)* 

Defesas     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
735m 621m 1356m 114m (15,5%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
428m 305m 733m 123m (28,7%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
317m 222m 539m 95m (30%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
198m 124m 322m 74m (37,4%) 

Júniores sub18 

holandeses 
504m 374m 878m 130m (25,8%) 

Médios     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
621m 496m 1117m 125m (20,1%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
437m 303m 740m 134m (30,7%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
356m 209m 565m 147m (41,3%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
249m 100m 349m 149m (58,8%) 

Júniores sub18 

holandeses 
445m 334m 779m 111m (24,9%) 

Atacantes     

1ª Divisão profissional 

holandesa 
957m 795m 1752m 162m (16,9%) 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
675m 475m 1150m 200m (29,6%) 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
515m 347m 862m 168m (32,6%) 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
300m 175m 475m 125m (41,7%) 

Júniores sub18 

holandeses 
726m 534m 1260m 192m (26,4%) 

*- a % da queda é calculada em relação à distância percorrida no primeiro tempo (o autor calcula em relação à 

distância total percorrida). 

 

 Ainda incidindo sobre o estudo de Verheijen (1998), este analisa em 

maior profundidade o trabalho realizado em sprint (ver Quadro 5), 

demonstrando o elevado número de sprintes realizados em distâncias curtas, 
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bem como o menor número de sprintes realizados pelos médios e pelos 

jogadores de menores níveis competitivos. 

 

Quadro 5 – Trabalho realizado em sprint durante o jogo, por posição e nível competitivo 

(Verheijen, 1998). 

Posição/nível 

competitivo 

Total de 

sprints 

Distância (metros - m) 

0,9-4,6 4,6-9,1 9,1-18,3 18,3-27,4 27,4-36,6 36,6 ou 

mais 

Defesas        

1ª Divisão profissional 

holandesa 
162 83 47 18 8 4 2 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
111 71 22 10 4 3 1 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
62 33 14 8 3 2 2 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
48 28 11 5 3 1 0 

Juniores sub18 

holandeses 
101 54 24 12 6 3 3 

Médios        

1ª Divisão profissional 

holandesa 
127 70 31 11 6 6 3 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
92 59 12 9 5 4 3 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
69 44 11 5 3 4 2 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
51 35 6 4 4 1 1 

Juniores sub18 

holandeses 
94 57 14 11 6 4 2 

Avançados        

1ª Divisão profissional 

holandesa 
183 76 59 28 14 4 2 

1ª Divisão amadora 

holandesa 
127 67 32 16 7 3 2 

2ª Divisão amadora 

holandesa 
99 52 26 13 4 2 2 

5ª Divisão amadora 

holandesa 
66 41 12 10 3 0 1 

Juniores sub18 

holandeses 
134 54 47 21 8 3 1 

  

 Analisando os dados no que respeita à divisão máxima do futebol 

holandês, é possível constatar que os sprintes de distâncias curtas (0,9 a 9,1m) 
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significam 80,2% para os defesas, 79,5% para os médios e 73,8% para os 

avançados do total de sprintes efetuados. A quantidade de sprintes de 

distâncias curtas (0-10m) foi igualmente elevada no estudo de Di Salvo e 

colaboradores (2009). 

Num estudo relacionado com a produção de sprintes e deslocamentos 

de alta intensidade em competição, Barnes e colaboradores (2014) analisaram 

a evolução dos parâmetros físicos e técnicos na Premier League inglesa entre 

as temporadas 2006-2007 e 2012-2013, apresentando resultados reveladores 

da evolução física do futebol. A saber: 

 - A distância percorrida em alta intensidade (≥19,8km/h) sofreu uma 

evolução significativa de 2006-2007 (890±299m) até 2012-2013 (1151±337m). 

Este cenário verificou-se quando a equipa tinha a posse da bola (373±238m 

em 2006-2007 para 478±260m em 2012-2013) como quando se encontrava 

sem a posse da bola (451±162m em 2006-2007 para 589±198m em 2012-

2013); 

 - A distância percorrida em sprint (≥25,1km/h) aumentou de 232±114m 

em 2006-2007 para 350±139m em 2012-2013; 

 - A quantidade de sprintes realizados aumentou (31±14 em 2006-2007 

vs. 57±20 em 2012-2013). Contudo, a distância média percorrida em cada 

sprint diminuiu (6,9±1,3m em 2006-2007 vs. 5,9±0,9m em 2012-2013). 

 Atualmente, o jogador dispõe de um menor tempo para pensar e decidir 

o que fazer com a bola em sua posse (Conceição, 2013) e, inclusivamente, 

também quando não a tem. Estes dados vão de encontro a essa tendência 

evolutiva do futebol, com organizações táticas cada vez mais eficazes que 

limitam o tempo de decisão e execução dos jogadores, exigindo a realização 

de uma maior número de sprintes de distâncias curtas e ações de alta 

intensidade. 
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2.4.2. Lesões no futebol 

 

De modo a entender melhor a dimensão física do jogo, julgámos que 

será importante abordar um pouco as lesões que ocorrem no futebol. Segundo 

Brito e colaboradores (2009), o risco de um jogador de futebol se lesionar é 

alto. Hagglund e colaboradores (2003) estimam que pelo menos 75% dos 

jogadores sofra pelo menos uma lesão durante a época desportiva, sendo que 

no estudo de Walden e colaboradores (2005) esse valor subiu até aos 85%.  

Soares (2007, pág. 8) afirma que “lesão no futebol é qualquer tipo de 

ocorrência, de origem traumática ou de sobreuso, da qual resulta incapacidade 

funcional, obrigando o atleta a interromper a sua atividade, não participando 

em, pelo menos, um treino ou jogo”. No que concerne à gravidade, as lesões 

podem ser ligeiras (inferiores a 3 dias de ausência), leves (4-7 dias), 

moderadas (8-28 dias) e graves (superior a 28 dias de ausência).  

Fuller e colaboradores (2006) distinguiram dois tipos de lesões: 

traumáticas (surge a partir de uma situação claramente identificável, como uma 

pancada) e de sobreuso (graças à sucessão de microtraumas). De modo geral, 

as lesões traumáticas tendem a acontecer com maior frequência em jogo e as 

lesões de sobreuso em treino. No estudo levado a cabo por Sousa (2011), 78% 

das lesões foram de origem traumática e 22% de sobreuso. 

 Um estudo internacional levado a cabo por Ekstrand e colaboradores 

(2011b) com equipas de elite, englobando 566 mil horas de exposição, registou 

uma incidência de aproximadamente 8 lesões por 1000 horas de prática. 

Contudo, a incidência em jogo foi manifestamente superior à incidência em 

treino (27,5/1000h e 4,1/1000h, respetivamente), sucedendo-se o mesmo no 

estudo de Dias (2011), ou seja, 31,1/1000h em jogo e 3,5/1000h em treino. 

Brito (2012) afirma que a incidência de lesão em competição é 4 a 6 vezes 

superior que a incidência de lesão em treino. O mesmo autor refere que 

relativamente ao futebol jovem, quanto maior for a idade, maior será a 

incidência de lesão. 

Sousa (2011), na investigação que realizou com 11 equipas masculinas 

amadoras do escalão sénior, constatou não existirem diferenças significativas 

nas lesões ocorridas entre os defesas, médios e avançados (ver Quadro 6). 
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Quadro 6 – Número (Nº) de lesões e incidência média de lesão por 1000h de prática, por 

posição ocupada em campo (Sousa, 2011). 

Posição Nº de lesões (%) Incidência média/1000h 

Guarda-redes 17 (7%) 3,1 

Defesas 76 (32%) 5,2 

Médios 71 (30%) 5,2 

Avançados 73 (31%) 5,6 

  

Walden e colaboradores (2005) identificaram as zonas corporais mais 

afetadas por lesões, no futebol (ver Quadro 7), bem como os tipos de lesões 

mais frequentes (ver Quadro 8). É possível constatar que a coxa, o joelho, o 

tornozelo, a anca e a virilha são as zonas mais afetadas por lesões. Com base 

em vários estudos sobre a epidemiologia das lesões no futebol, Brito (2012) 

sustenta que os músculos da coxa e as articulações do joelho e tornozelo são 

as áreas mais afetadas por lesões. Enquanto a coxa é a zona que origina mais 

lesões leves e moderadas, o joelho sofre aproximadamente um terço de todas 

as lesões graves.  

 

Quadro 7 – Localização e gravidade das lesões (Walden et al., 2005). 

Local anatómico Nº de lesões Gravidade da lesão 

Ligeiras Leves Moderadas Graves 

Coxa 152 36 46 55 15 

Joelho 131 40 26 32 33 

Tornozelo 89 18 28 31 12 

Anca/virilha 79 22 24 24 9 

Perna 73 25 16 22 10 

Costas 41 18 17 4 2 

Pé 35 9 5 11 10 

Cabeça/pescoço 22 11 7 4 0 

Outros 36 3 17 10 6 

Total 658 182 186 193 97 

 

Quanto ao tipo de lesão, as roturas e as entorses são responsáveis por 

mais de 60% das lesões moderadas e graves. Apesar de pouco frequentes, as 

fraturas e lesões articulares provocam tempos de paragem prolongados. 
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Quadro 8 – Tipo e gravidade das lesões (Walden et al., 2005). 

Tipo de lesão Nº de lesões Gravidade da lesão 

Ligeiras Leves Moderadas Graves 

Sobreuso 179 87 47 32 13 

Rotura 169 23 51 72 23 

Entorse 141 21 35 48 37 

Contusão 105 40 41 22 2 

Fratura 16 1 1 3 11 

Lesão articular 11 0 0 4 7 

Luxação 6 0 2 2 2 

Outros 31 10 9 10 2 

Total 658 182  186  193  97 

 

Num estudo realizado por Brito e colaboradores (2012) com 674 

jogadores jovens de futebol, constatou-se alguma semelhança com os 

resultados acima apresentados, isto é, a coxa, o tornozelo e o joelho foram dos 

locais anatómicos mais afetados por lesões, particularmente no escalão de 

sub19; as roturas musculares, as lesões ligamentares e as contusões foram as 

formas de lesão mais frequentes. 

O surgimento da lesão está associado a um tempo de recuperação 

significativamente mais reduzido que o normal entre as ações de alta 

intensidade (Carling et al., 2010). Na investigação levada a cabo por Dias 

(2011), com uma equipa portuguesa profissional de futebol, ao longo de 3 

épocas consecutivas, o autor dividiu todas as lesões ocorridas em jogo ao 

longo de períodos de 15min. Com esse método, verificou que a quantidade de 

lesões no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º período foram 5%, 6%, 27%, 15%, 24% e 24%, 

respetivamente. Estes dados remetem para a quantidade mais elevada de 

lesões que ocorrem nos últimos 15 min de cada parte, devido à maior fadiga 

acumulada. Num estudo realizado por Ekstrand (cit. por Soares, 2007), verifica-

se que é muito evidente a correlação entre o tempo de jogo e as lesões 

ocorridas, sendo essa correlação ainda mais forte quando apenas se 

consideram as lesões musculares (ver Figura 2). 
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Figura 2 – Tempo de jogo e lesões totais (A) e lesões musculares (B) (adapt. de Soares, 

2007). 

 

 No estudo de Ekstrand e colaboradores (2011a), as lesões musculares 

contabilizaram 31% do total de lesões, incidindo mais sobre os isquiotibiais 

(37%), adutores (23%), quadricípites (19%) e tríceps sural (13%). De todas as 

lesões musculares ocorridas, 16% foram recidivas. Apesar da menor 

ocorrência de lesões musculares comparativamente às lesões traumáticas, as 

primeiras levam a tempos superiores de incapacidade (Soares, 2007). 

 O mesmo autor aborda os dois tipos mais frequentes de lesão muscular: 

 “- As que ocorrem por contusão em que o músculo, por ter sofrido um 

traumatismo externo, é comprimido contra o osso.” 

 “- As que ocorrem por rotura, sendo provocada por excesso de stress 

mecânico imposto ao músculo. Ocorre normalmente em fases de alta 

velocidade e grande potência.” Afetam principal os músculos biarticulares, 

lesando sobretudo o local da junção miotendinosa. 

Os músculos posteriores da coxa são os mais afetados pelas lesões 

musculares no futebol. Cometti e colaboradores (cit. por Simões, 2012) referem 

que os isquiotibiais estão relacionados com os principais movimentos 

efetuados em jogo, sobretudo no que concerne às ações excêntricas. Verrall e 

colaboradores (2005) desenvolveram um programa com o propósito de 

prevenir as roturas musculares nos flexores da coxa, o qual envolveu o 

alongamento dos mesmos em contextos com presença de fadiga. 
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 Parece existir uma associação entre as deficiências a nível do controlo 

postural e um maior risco para lesões no tornozelo, joelho, coxa e zona púbica 

(Brito et al., 2011; Thorborg et al., 2011, cit. por Simões, 2012). No que respeita 

às lesões da zona púbica, os adutores parecem desempenhar um papel 

fundamental (Dias, 2011), tal como os flexores da anca. Massada (2001) 

sustenta que algumas anomalias estáticas (como por exemplo o joelho valgo e 

varo) e as alterações posturais que daí advenham podem levar a tensões 

elevadas nas estruturas miotendinosas e ligamentares. Tais alterações podem 

provocar compensações posturais, resultando em zonas de stress noutros 

locais corporais. 

 A flexibilidade é um fator de risco de lesão importante. Soares (2007, 

pág. 34) refere que “o aumento da flexibilidade da unidade músculo-tendão 

aumenta a performance e previne lesões. […] Os movimentos extremamente 

potentes e repetidos realizados no jogo de futebol […] requerem uma unidade 

músculo-tendão suficientemente complacente para armazenar e libertar 

energia de forma a não comprometer a integridade destas estruturas.” O autor 

explica que o treino de flexibilidade “pode traduzir-se num aumento da 

viscosidade do tendão,” dado que “quanto menos complacente for o tendão, 

menos energia poderá absorver e assim mais próximo ficará da falência 

estrutural e consequente rotura. Por outro lado, ao absorver mais energia, 

menor stress é imposto ao aparelho contráctil, reduzindo-se assim o risco de 

lesão muscular.” Witvrouw e colaboradores (cit. por Soares, 2007) 

demonstraram existir uma correlação entre uma flexibilidade reduzida dos 

isquiotibiais e o surgimento de lesões musculares nesse mesmo local. 

 A performance em testes funcionais e específicos para determinada 

lesão deverá ser considerada, de modo a poder reduzir o risco de o jogador se 

lesionar (Ekstrand et al, 2011a), ou como um meio auxiliar na recuperação do 

atleta. 
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2.4.3. Treino Funcional 

 

Segundo Boyle (2004), o treino funcional é um sistema de exercícios e 

programas de treino que procuram produzir melhorias na preparação atlética. 

Já Garganta e Santos (2015) afirmam que “por treino funcional entende-se um 

conjunto de exercícios que promovam a condição física com base em “padrões 

do movimento” que sirvam de suporte para a realização de um conjunto 

alargado de tarefas do dia-a-dia ou técnicas desportivas”. O nosso cérebro 

apenas reconhece os padrões de movimento, que nada mais é do que os 

músculos a trabalharam de forma sinérgica de modo a produzir movimento 

(Gambetta, 2007).  

Boyle (2010) define como principal objetivo do treino funcional a redução 

de lesões, seguida pela melhoria da performance. Não existe uma relação 

comprovada entre o isolamento de determinado músculo ou articulação e a 

prevenção de lesões. Por esse motivo, Gambetta e Gray (2002) defendem a 

aplicação de exercícios que englobem vários músculos e articulações, sendo 

que estes devam requerer movimentos multidirecionais e coordenativos entre 

os grupos musculares (Roy, 2014). 

 Chek (cit. por Garganta e Santos, 2015) sugere que o QiGong, em 7000 

a.C., foi um dos primeiros precursores do treino funcional, e que visava alargar 

a vida com qualidade. Já durante o Renascimento, os precursores da 

Educação Física acreditavam que os exercícios com o peso corporal eram 

fundamentais na melhoria dos níveis físicos, realizando atividades básicas, 

como andar, saltar, atirar, levantar, empurrar ou equilibrar, entre outras. 

 Atualmente, a metodologia do treino funcional tem vindo a ser cada vez 

mais popular, e não só em ginásios. Regado (2015) afirma que alguns clubes 

europeus de topo já utilizam o treino funcional na preparação dos seus 

jogadores, usando como exemplos clubes como a Juventus, Chelsea e Paris 

Saint-Germain. 

 Segundo Santana (cit. por Barbosa, 2014), o treino funcional baseia-se 

em quatro pilares do movimento humano: 
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 - Posição Bípede e Locomoção: se a posição bípede é vital para a 

existência da raça humana tal como ela é hoje, “a locomoção é a habilidade 

bimotora mais básica que executamos e que envolve todos os pilares”. 

 - Variação de Alavancas no Centro de Massa do Corpo: envolve 

sobretudo mudanças de nível do centro de massa, através de movimentos do 

tronco e membros inferiores. 

 - Puxar e Empurrar: estes dois movimentos permitem que o tronco e os 

membros superiores desloquem o centro de massa. 

 - Rotação – mudanças de direção e produção de força rotacional: é o 

pilar que adquire maior importância, dado que a maioria das nossas ações é 

executada de forma explosiva e no plano transverso. 

 De acordo com D’Elia e D’Elia (cit. por Regado, 2015) alguns dos 

principais aspetos e benefícios do treino funcional são: 

(i) Transferência do treino: o treino funcional faz uso de movimentos 

similares às atividades quotidianas; 

(ii) Uso de movimentos primários, como o agachar, rodar, puxar ou 

empurrar, entre outros; 

(iii) Movimentos multiplanares que requerem o trabalho sinérgico de 

várias articulações; 

(iv) Quantidades controladas de instabilidade constituem uma boa 

aprendizagem para o sujeito reagir e readquirir a estabilidade; 

(v) Desenvolvimento da consciência corporal e postural. 

  

Beckham e Harper (2010) sugerem que o treino funcional pode produzir 

melhorias no equilíbrio, mobilidade, propriocepção, controlo neuromuscular e 

estabilidade do core. 

 

 

2.4.4. Abordagem “Joint-by-Joint” 

  

 Boyle (2010) refere que uma grande mudança na sua filosofia de treino 

foi o foco que começou a prestar na mobilidade e estabilidade das articulações. 
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Assim, o treino passaria de uma abordagem centrada no movimento para uma 

outra centrada nas articulações. 

 A abordagem “joint-by-joint”, ou abordagem centrada nas articulações, 

foi desenvolvida por Gray Cook e Michael Boyle. O corpo humano é visto como 

um conjunto de articulações, sendo que estas podem ser classificadas como 

articulações de estabilidade ou de mobilidade, conforme as suas principais 

necessidades (Boyle, 2010). A Figura 3 ilustra o modo como as várias 

articulações se sucedem, alternando funções de estabilidade e mobilidade. 

 

 

Figura 3 – Representação da Abordagem “Joint-by-joint” (adapt. de Garganta e Santos, 2015). 

 

Uma articulação de estabilidade necessita igualmente de alguma 

mobilidade, e vice-versa, apesar de não ser essa a sua função predominante. 
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Cook (2010) dá como exemplo a articulação do joelho, que quando é 

suficientemente móvel deve sobretudo ser estável para poder permanecer 

dentro de um adequado plano de movimento corporal. 

 Segundo Cook (2001), a mobilidade inclui a flexibilidade muscular, a 

amplitude do movimento articular e a interação que os vários segmentos 

corporais produzem em posições e padrões de movimento funcionais. Por 

outro lado, a estabilidade relaciona-se com o controlo corporal, graças ao uso 

de componentes como a força, coordenação e equilíbrio. A estabilidade pode 

ser dividida em duas categorias: 

(i) Estabilidade estática – refere-se à manutenção do equilíbrio e da 

postura corporal. 

(ii) Estabilidade dinâmica – consiste na produção e controlo do 

movimento, e engloba aspetos como a mobilidade, flexibilidade, 

coordenação e força, entre outros. Como o autor faz questão de 

sublinhar, se os índices de mobilidade e flexibilidade não forem 

elevados, a estabilidade dinâmica também não o será. 

 

De acordo com Boyle (2010), as lesões estão fortemente relacionadas 

com a disfunção de uma articulação, que acabam por afetar na maioria dos 

casos uma ou mais articulações acima. Nesta perspetiva, as dores de costas 

na região lombar podem ser explicadas pela falta de mobilidade da articulação 

da anca. 

 Seguindo o raciocínio do autor, facilmente se verifica que a disfunção de 

uma articulação pode causar maiores problemas em outros locais do corpo, 

originando dores e lesões. Usando o exemplo mencionado no último parágrafo, 

quando as ancas possuem falta de mobilidade, esse defeito irá ser 

compensado pela articulação que se situa acima, ou seja, a espinha lombar. 

Porém, esta articulação deve providenciar estabilidade, e não mobilidade. 

Quando a espinha lombar passa a ser mais móvel, torna-se menos estável, ou 

seja, piora a sua função, desencadeando dores no sujeito. 

 Este conceito acaba por ser resumido por Boyle (2010) em três grandes 

tipos de disfunções: 
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 - A perda de mobilidade nos tornozelos (articulação tibiotársica) leva a 

dores nos joelhos, que são uma articulação de estabilidade e acabam por 

compensar a falta de mobilidade nos tornozelos. Cook (2010) é bastante 

explícito neste aspeto, referindo que “o tornozelo deve ter liberdade de 

movimento. Não podes ter restrições no tornozelo”. 

 - A perda de mobilidade na anca leva a dores de costas, sobretudo na 

região lombar. Contudo, deve-se salientar que a anca também deve ser 

estável, no que respeita à sua adução e abdução. A incapacidade de prevenir a 

adução da anca provoca maior stress na articulação do joelho. 

 - A perda de mobilidade torácica pode levar a dores no pescoço, nos 

ombros ou nas costas.  

 O padrão acaba por se tornar visível: as articulações de estabilidade 

compensam a falta de mobilidade das articulações mais próximas, provocando 

dores. Os padrões de movimento são afetados pela ausência de força e de 

amplitude de movimento de determinada articulação (Beckham e Harper, 

2010), produzindo compensações que podem levar a lesões. Assim, Cook 

(2001) explica que “se um problema de mobilidade existe deve ser tratado e 

retificado antes que possa ocorrer uma verdadeira estabilidade”. 

Cook (2010) defende que não é possível melhorar a estabilidade do 

joelho quando existem limitações na mobilidade da anca e tornozelo. Aliás, 

incidir apenas na articulação que apresenta algum problema (neste caso, o 

joelho) pressupõe que as articulações que se encontram acima e abaixo 

funcionem de forma adequada, o que raramente acontece. Deste modo, na 

abordagem “joint-by-joint” é fundamental a aplicação de uma abordagem 

sistémica, que incida sobre as articulações acima e abaixo da que apresenta 

determinado problema. 

A existência de limitações de mobilidade e estabilidade não só impedem 

a correta ativação dos músculos, como ainda comprometem a transmissão de 

informação sensorial entre o pé e o cérebro (Cook, 2010), pois essa informação 

acaba por atravessar um caminho defeituoso. 

 Boyle (2010) defende que um problema inconsistente apresenta boa 

mobilidade numa posição passiva, mas tal não acontece numa posição ativa. 
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Pelo contrário, uma verdadeira ausência de mobilidade demonstra uma falta de 

amplitude de movimento em ambas as posições. O autor utiliza o 

agachamento, exercício que será aplicado no estudo, como um exemplo da 

perspetiva mencionada acima.  

Num primeiro cenário, o atleta não consegue realizar um adequado 

agachamento, mas na posição de decúbito dorsal consegue fletir as ancas 

acima dos 90 graus, mantendo as suas costas direitas. Ou seja, o atleta possui 

a mobilidade adequada para a realização do agachamento, mas a falta de 

estabilidade não lhe permite controlar esse movimento, e por isso aparenta 

uma falta de amplitude de movimento. 

Num segundo cenário, o atleta nem consegue agachar de modo 

adequado nem consegue fletir as ancas acima dos 90 graus em decúbito 

dorsal, o que significa que existe realmente falta de mobilidade nas ancas. 

 Deste modo, e fazendo uso da filosofia de Cook, o desenvolvimento da 

mobilidade deve preceder o desenvolvimento da estabilidade, que por sua vez 

deve preceder o movimento, o qual requere uma boa mobilidade e estabilidade 

dinâmica de modo a ser bem executado (Boyle, 2010).  

 Apesar dos benefícios que esta abordagem pode trazer, ainda continua 

a ser comum não existir esta preocupação com os atletas, colocando-os a 

realizar exercícios nos quais os padrões de movimento não são os adequados, 

muitas vezes com uma carga externa adicionada. Boyle (2010) explica que 

quando se carrega um padrão disfuncional com uma carga externa o resultado 

mais provável será uma lesão, pois o corpo vê-se obrigado a gerir a carga 

adicional imposta a um sistema que é frágil. Cook (2001) afirma que as lesões 

de não-contacto resultam de estratégias compensatórias que são efetuadas 

pelos atletas que possuem problemas ao nível de movimentos básicos.  

 O mesmo autor refere que a mobilidade e a estabilidade representam a 

qualidade do movimento funcional, vista como o alicerce para uma boa 

performance, tal como evidencia a Figura 4. 
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Figura 4 – Representação da pirâmide da performance (adapt. de Cook, 2001). 

  

 Garganta e Santos (2015) defendem igualmente que o atleta deve 

possuir funcionalidade como base para uma boa performance, ou seja, deve 

“ter mobilidade articular (capacidade de mover as articulações com a amplitude 

adequada à tarefa) e estabilidade (capacidade de resistir a cargas sem tensão 

prejudicial nem movimentos compensatórios) ”. 

 Ainda que o atleta não possua uma boa base de qualidade de 

movimento, pode ter uma boa performance, tanto em aspetos gerais como em 

habilidades específicas. Cook (2001) afirma mesmo que este é um cenário 

comum em muitos atletas (ver Figura 5). Contudo, defende que uma melhor 

mobilidade e estabilidade iriam produzir melhorias no atleta, ao reduzir o risco 

de lesão e aumentar a eficiência do movimento e a performance funcional 

(função). 

 

 

Figura 5 – Representação da pirâmide da performance comum em muitos atletas (adapt. de 

Cook, 2001). 
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CAPÍTULO III – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3. Realização da Prática Profissional 

 

3.1. Introdução 

 

De acordo com Verheijen (1998), o futebol é uma modalidade desportiva 

complexa na qual o resultado pode ser afetado por inúmeros fatores. Uma boa 

preparação do jogador não envolve apenas um treino adequado, mas também 

um corpo saudável. 

 Neste contexto, o treino funcional pode ser uma metodologia útil na 

preparação do atleta. Boyle (2010) refere que função é propósito, e por isso o 

treino funcional pode ser visto como um treino com propósito. É uma forma 

simples de treinar, procurando que os atletas saibam lidar com o seu peso 

corporal (Boyle, 2004). 

Na explicação da abordagem “joint-by-joint”, Boyle (2010) dá muita 

importância à mobilidade da articulação tibiotársica e da anca. Por um lado, é 

na articulação tibiotársica que todo um processo de limitações e compensações 

se pode iniciar. Por outro lado, limitações na ação das ancas e do complexo 

lombo-pélvico podem desencadear nos atletas dores lombares e até mesmo 

contribuir para roturas dos isquiotibiais. 

O mesmo autor defende que antes de acrescentar uma carga externa a 

uma disfunção se deve solucionar essa mesma disfunção, utilizando 

inclusivamente um exemplo comum no futebol. Neste caso, a simples 

introdução de exercícios que promovam a mobilidade da articulação tibiotársica 

no início da sessão de treino (como forma de aquecimento) irá melhorar a 

mobilidade dessa mesma articulação. De certo modo, esta foi a abordagem 

utilizada no estudo, dentro de determinadas circunstâncias. 

A resolução de problemas e limitações de mobilidade e estabilidade não 

só retira dos atletas um fator negativo que poderia aumentar o risco de lesão e 

diminuir a performance, como ainda permite que possam produzir força através 

de um movimento mais correto, ou seja, um movimento sem compensações e 

que potencialmente pode permitir uma maior produção de força. 
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Durante um período de aproximadamente 15 semanas, os jogadores 

que constituíram o grupo experimental efetuaram 12 sessões de treino 

funcional, com vista a melhorar alguns aspetos relacionados com a sua 

qualidade do movimento, sobretudo no que concerne à função das articulações 

tibiotársica (tornozelo) e da anca. 

O presente estudo procurou observar, analisar e, posteriormente, 

melhorar a preparação dos atletas em aspetos relacionados com a qualidade 

do movimento, utilizando para esse efeito exercícios simples e funcionais. 

Foram efetuadas duas avaliações a 28 atletas, antes e após a aplicação do 

programa de treino funcional. 

Deste modo, foram formulados os seguintes objetivos para este estudo: 

(i) Realizar uma primeira avaliação dos atletas, com o intuito de 

diagnosticar a sua preparação a nível funcional para a prática do futebol; 

 (ii) Concretizar uma intervenção geral nos atletas sobre carências típicas 

de futebolistas, no que concerne à sua funcionalidade do movimento, através 

do treino funcional; 

 (iii) Realizar uma segunda avaliação dos atletas no âmbito e funcional, 

de modo a poder retirar ilações sobre possíveis efeitos da intervenção aplicada. 

 

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Amostra 

 

A amostra deste estudo foi constituída pela equipa de futebol do escalão 

sub19, do Leixões Sport Club. Participaram no estudo 28 atletas, divididos em 

dois grupos, o de controlo e o experimental, constituídos por 14 atletas cada. 

Tal como foi demonstrado anteriormente, apenas um atleta que participou no 

estudo não competiu no Campeonato Nacional de Juniores A – I Divisão.  

A idade média do grupo de controlo foi de 18,14±0,77 anos, sendo que 9 

desses atletas nasceram no ano de 1997 e os restantes 5 no ano de 1998. Os 

valores médios do peso, da altura e do Índice de Massa Corporal (IMC) foram 

de 72,8±5,03 quilogramas, 1,79±0,45 metros e de 22,68±1,16, respetivamente. 
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Do grupo de controlo, 5 atletas já se encontravam a representar o clube há 5 

ou mais anos. 

Relativamente ao grupo experimental, este apresentou uma idade média 

de 18±0,78 anos, com 10 atletas nascidos no ano de 1997 e os restantes em 

1998. O grupo experimental registou valores médios relativos à altura, ao peso 

e ao IMC de 67,99±5,74 quilogramas, 1,77±0,60 metros e 21,63±1,12, 

respetivamente. No grupo experimental, 4 atletas já representavam o clube há 

5 ou mais anos. 

 

 

3.2.2. Procedimentos e Instrumentarium 

 

 Os 28 atletas que participaram no estudo foram submetidos a duas 

avaliações idênticas. A primeira avaliação foi efetuada a 03 de Março de 2016. 

Contudo, três atletas que na altura competiam na equipa de sub18 foram 

avaliados a 23 de Fevereiro de 2016. A segunda avaliação foi efetuada a 07 de 

Junho de 2016. 

 Todos os momentos de avaliação foram realizados em simultâneo com 

sessões de treino dos atletas. Foi pedido que estes chegassem com 30 min de 

antecedência ao treino, de modo a que a sessão de treino não fosse tão 

prejudicada pela ausência de atletas. Deste modo, as avaliações decorreram 

sempre entre as 17h e as 18.30h. 

 Todas as avaliações realizaram-se no Parque de Jogos Domingos 

Soares Lopes, num dos balneários que reunia melhores condições. 

A avaliação dos atletas foi dividida em dois segmentos: um mais curto, 

no qual se anotavam dados gerais sobre o atleta e ainda a sua performance 

em dois exercícios de fácil aplicação e medição (stand and reach modificado e 

mobilidade de ombros); outro mais longo, no qual o atleta executava a maioria 

dos exercícios propostos, sendo neste momento que o atleta estaria a ser 

filmado simultaneamente por duas câmaras, numa perspetiva frontal e lateral. 

Foi permitido aos atletas a realização dos exercícios com sapatilhas, 

mas não com as chuteiras que estes utilizam para a prática do futebol, dado 
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que poderiam influenciar negativamente a sua performance na avaliação. Os 

atletas deveriam despir a camisola de treino, devendo ainda enrolar os calções 

de treino, de modo a poder observar com maior clareza o tronco e os membros 

inferiores no momento em que estavam a ser filmados e avaliados. 

O protocolo de avaliação incluiu os exercícios referidos abaixo (ver 

Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Exercícios que constituíram o protocolo de avaliação.  

Exercício Descrição 
Ilustração 

Teste de 

Thomas 

Criado pelo Dr. Hugh Owen Thomas. O 

atleta deve sentar-se sobre uma 

marquesa, fletindo um dos membros 

inferiores (MI) e agarrando-o com ambas 

as mãos enquanto se deita sobre a 

marquesa. Quando se encontra deitado, 

deve relaxar totalmente o outro MI, que 

será o alvo da avaliação. 
 

Elevação 

do MI 

Em posição de decúbito dorsal, o atleta 

deve colocar os MI juntos e estendidos. 

De seguida deve levantar um dos MI o 

máximo possível, mantendo-o sempre 

estendido, mantendo o contacto da pélvis 

com a mesa de avaliação e sem fletir o 

outro MI.  

Single leg 

squat 

Apenas com um pé em contacto com o 

solo, o atleta deve realizar 3 

agachamentos com o MI, procurando 

manter o tronco vertical. Não é exigido ao 

atleta que efetue uma grande flexão do 

joelho (pede-se uma flexão do oelho entre 

os 120 e os 140 graus). 
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Full squat 

O atleta realiza três variantes do squat, 

efetuando 3 repetições em cada. Ótimo 

exercício para avaliar a mobilidade das 

articulações tibiotársica, da anca e 

escapulo-umeral. Segurando uma barra 

com ambas as mãos, o atleta deve 

agachar o mais abaixo possível, 

mantendo o tronco vertical e os membros 

superiores (MS) alinhados no plano 

frontal. Duas variantes incluem o apoio 

dos calcanhares sobre uma tábua de 

madeira de modo a diminuir a 

necessidade da amplitude da articulação 

tibiotársica. 

 

Stand and 

reach 

modificado 

O atleta coloca-se sobre uma plataforma 

específica para este teste. Sem fletir os 

MI, deve levar as suas mãos o mais 

próximo possível do solo. Deve executar 

duas repetições: sem forçar a 

aproximação das mãos ao solo, e de 

seguida forçando essa mesma 

aproximação.  

Mobilidade 

de ombros 

Com o atleta de pé, este deve cerrar os 

seus punhos, com os polegares virados 

para dentro. De seguida deve colocar 

ambas as mãos atrás das costas, 

procurando aproximá-las o máximo 

possível. É medida a distância entre os 

dois polegares.  

 

Durante os 95 dias que mediaram o primeiro e segundo momento de 

avaliação, ambos os grupos foram expostos às sessões de treino de futebol, da 

equipa de sub19 ou sub18. O grupo experimental ainda efetuou exercícios 

adicionais com o objetivo de melhorar a mobilidade da articulação tibiotársica 

no plano sagital e da anca, e a flexibilidade dos grupos musculares dos flexores 

da anca (psoas-ilíaco e reto femoral), flexores e extensores do joelho 



 

39 
 

(quadricípites e isquiotibiais) e gémeos, num total de 12 sessões, sendo cada 

uma composta por uma duração de 10min. Cada sessão de treino incluiu os 

exercícios mencionados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Exercícios que constituíram uma sessão de treino. 

Exercício Descrição 
Ilustração 

Mobilidade do 

tornozelo 

Boyle (2010) sublinha que este não é um 

exercício de flexibilidade, mas sim de 

mobilidade. Com as mãos colocadas numa 

parede para equilibrar o movimento, o atleta 

deve colocar um pé próximo da parede e outro 

mais atrás. Com o calcanhar sempre em 

contacto com o solo, o atleta procura levar o 

joelho do MI que se encontra mais avançado 

para a frente e para trás, num movimento 

suave e controlado. 

 

Mobilidade da 

anca 

O atleta está sentado no solo, com um dos MI 

repousado. O outro MI deve balancear-se para 

a esquerda e direita, procurando que a parte 

externa e interna do joelho toquem no solo. As 

mãos podem empurrar um pouco mais o joelho 

para dentro ou para fora. 
 

Flexibilidade 

dos flexores 

da anca 

O atleta coloca-se em posição de afundo, com 

o joelho do MI que se encontra mais atrás 

encostado ao solo, empurrando um pouco a 

pélvis para a frente e mantendo o tronco 

vertical. De seguida, levanta ambos os MS o 

máximo possível, entrelaçando os dedos das 

mãos. Deve ainda inclinar ligeiramente o 

tronco para o lado do MI que se encontra à 

frente. 
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Flexibilidade 

dos 

isquiotibiais 

De pé, com os MI estendidos, o atleta flete o 

tronco sobre os MI, procurando levar as mãos 

o mais próximo possível do solo. 

 

Flexibilidade 

dos 

quadricípites 

De pé, o atleta flete um dos MI, colocando o pé 

próximo do glúteo. Com uma das mãos, deve 

puxar o pé em direção ao glúteo, mantendo-se 

equilibrado. 

 

 

Durante os momentos de treino do grupo experimental não foram 

utilizados materiais adicionais, ao contrário dos momentos de avaliação, nos 

quais foram utilizados os seguintes instrumentos: 

(i) Dois tripés, dos modelos Hama Tripé Star 61 e Sony VCT-R640; 

(ii) Duas câmaras de filmar, de modelos Toshiba Camileo H30 Full HD 

Camcorder e Sony DCR-SR57; 

(iii) Uma tábua de madeira com 3 centímetros (cm) de espessura; 

(iv) Uma barra de policloreto de vinila (PVC) com 1,20m de comprimento 

e 3cm de diâmetro; 

(v) Uma plataforma específica para a realização do teste stand and 

reach modificado; 

(vi) Uma fita métrica; 

(vii) Uma mesa, disponível nas instalações do local de treinos; 

(viii) Um banco sueco, disponível no balneário onde foram realizadas as 

avaliações; 

(ix) Folhas específicas para a avaliação dos atletas (ver Anexo 1). 
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3.2.3. Procedimentos estatísticos 

 

Foram calculadas a média e o desvio-padrão (estatística descritiva) de 

todas as variáveis analisadas no primeiro e segundos momentos de avaliação. 

De modo a verificar se existiram diferenças entre o primeiro e o segundo 

momento de avaliação entre o grupo de controlo e o experimental nos 

exercícios de stand and reach modificado e mobilidade de ombros, foi utilizado 

o teste T de medidas repetidas. Nos restantes exercícios, foi utilizado o teste 

não-paramétrico de Wilcoxon, com os dados a serem codificados em 0, 1, 2 ou 

3, conforme o exercício constituinte do protocolo de avaliação. 

O nível de significância utilizado foi de 0.05. O tratamento estatístico foi 

realizado através do software IBM® SPSS® (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 24.00. 
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3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

O presente estudo teve como objetivos: i) realizar uma primeira 

avaliação dos atletas, com o intuito de diagnosticar a sua preparação a nível 

funcional para a prática do futebol; ii) concretizar uma intervenção geral nos 

atletas sobre carências típicas de futebolistas, no que concerne à sua 

funcionalidade do movimento, através do treino funcional; iii) realizar uma 

segunda avaliação dos atletas no âmbito e funcional, de modo a poder retirar 

ilações sobre possíveis efeitos da intervenção aplicada. 

 Os resultados relativos à performance no Teste de Thomas estão 

presentes no Quadro 11. O desempenho dos atletas foi codificado em 0 (não 

elevação da coxa ou perna) ou 1 (elevação da coxa ou perna), sendo assim 

mais positivos os resultados mais próximos de 0. 

 

Quadro 11 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no Teste de Thomas. 

Teste de Thomas (Elevação da coxa e da perna) 

 Grupo Controlo Grupo Experimental 

 1º Mom. 2º Mom. Z p 1º Mom. 2º Mom. Z p 

Elevação coxa 

esquerda 
0,21±0,43 0,07±0,27 -1,41 0,157 0,14±0,36 0,07±0,27 -1,00 0,317 

Elevação perna 

esquerda 
0,57±0,51 0,5±0,52 -1,00 0,317 0,5±0,52 0,29±0,47 -1,73 0,083 

Elevação coxa 

direita 
0,29±0,47 0,14±0,36 -1,41 0,157 0,07±0,27 0±0 -1,00 0,317 

Elevação perna 

direita 
0,5±0,52 0,5±0,52 0 1 0,5±0,52 0,43±0,51 -0,58 0,564 

 

A análise do Quadro 11 permitiu-nos constatar a não existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação, 

entre o grupo de controlo e o grupo experimental. Porém, existe uma ligeira 

melhoria no grupo experimental relativamente à elevação da perna esquerda (Z 

= -1,73; p = 0,083), o que sugere que a intervenção realizada no grupo 

experimental pode ter surtido efeitos positivos na flexibilidade dos músculos 

extensores do joelho. Ambos os grupos apresentam resultados mais positivos 
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no segundo momento de avaliação, possivelmente devido à realização 

frequente de alongamentos estáticos durante as sessões de treino da equipa 

de sub19. 

 Ao contrário do Teste de Thomas, o desempenho dos atletas no 

exercício de Elevação do Membro Inferior (MI) foi codificado em 1, 2 ou 3 (ver 

Quadro 12), pelo que um score mais elevado indica um resultado mais positivo. 

Este teste advém do exercício de avaliação denominado “Active Straight-Leg 

Raise”, que integra a bateria de testes do Functional Movement Screen (FMS). 

Cook (2001), o criador do FMS, explica que a sua finalidade é a quantificação 

da qualidade de movimento do atleta, através da avaliação da sua mobilidade e 

estabilidade. 

 

Quadro 12 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance na Elevação do MI. 

Elevação do Membro Inferior (Leg Raise) 

 Grupo Controlo Grupo Experimental 

 1º Mom. 2º Mom. Z p 1º Mom. 2º Mom. Z p 

MI esquerdo 1,86±0,66 1,79±0,58 -0,58 0,564 2,29±0,73 1,93±0,83 -1,89 0,059 

MI direito 1,93±0,73 2±0,78 -1,00 0,317 2,14±0,77 2,07±0,73 -1,00 0,317 

 

Curiosamente, e apesar do programa de treino aplicado no grupo 

experimental, este apresenta um pior desempenho no segundo momento de 

avaliação (Z = -1,89; p = 0,059), ao invés de continuar a apresentar valores 

mais elevados comparativamente com o grupo de controlo. 

 Os dados relativos à performance dos grupos de controlo e 

experimental no agachamento unipodal estão descritos no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no agachamento 

unipodal. 

Agachamento unipodal (single-leg squat) 

  Grupo Controlo Grupo Experimental 

  1º Mom. 2º Mom. Z p 1º Mom. 2º Mom. Z p 

Lado 

direito 

Joelho 0,71±0,47 0,79±0,43 0,00 0,564 0,79±0,43 0,71±0,50 -0,58 0,564 

Anca 0,71±0,27 0,71±0,47 0,00 1,000 0,57±0,51 0,71±0,50 -1,41 0,157 

Tronco 0,93±0,27 0,86±0,36 -1,00 0,317 0,57±0,51 0,43±0,51 -1,41 0,15 

Lado 

esquerdo 

Joelho 0,86±0,36 0,86±0,36 -0,58 1,000 0,64±0,50 0,57±0,51 -0,58 0,564 

Anca 0,79±0,43 0,79±0,43 0,00 1,000 0,57±0,51 0,86±0,36 -1,63 0,102 

Tronco 0,93±0,27 0,93±0,27 0,00 1,000 0,86±0,36 0,57±0,51 -2,00 0,046* 

 

 Os dados relativos à performance dos atletas foram codificados da 

seguinte forma: 

(i) Joelho: 0 (joelho mantém alinhamento adequado) ou 1 (joelho 

perde o alinhamento, rodando para dentro); 

(ii) Anca: 0 (a pélvis mantém uma postura neutra, ou seja, um 

alinhamento adequado) ou 1 (a pélvis perde o alinhamento ao 

rodar para a frente, levando a que a parte posterior da pélvis suba 

e se torne mais saliente – um problema comummente designado 

de anterior pelvic tilt); 

(iii) Tronco: 0 (o tronco mantém uma postura adequada, com uma 

ligeira inclinação) ou 1 (o tronco perde a postura, inclinando em 

demasia). 
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É possível verificar que o programa de treino funcional aplicado ao grupo 

experimental produziu melhorias estatisticamente significativas na ação do 

tronco no agachamento unipodal do MI esquerdo (Z = -2,00; p = 0,046). 

Boyle (2010) adverte que a disfunção numa articulação afeta as 

articulações que se situam acima da mesma. Assim, a espinha lombar 

(articulação de estabilidade) pode ter beneficiado das melhorias que o 

programa de treino aplicado no grupo experimental possa ter produzido 

sobretudo na articulação tibiotársica (articulação de mobilidade), dado que os 

scores relativos à função da articulação da anca pioram no segundo momento 

de avaliação do grupo experimental. 

As melhorias produzidas pelo programa de treino funcional no 

agachamento unipodal não se repercutem apenas neste exercício. Bangsbo 

(2002) explica que quando se realiza um passe ou o controlo da bola com um 

pé, o peso do corpo está a ser sustentado no outro MI. Assim, apesar de a 

perna de apoio não realizar um agachamento, é muito frequente no futebol o 

jogador encontrar-se apoiado apenas sobre um MI.  

Os dados relacionados com o desempenho dos atletas no agachamento 

foram divididos em dois quadros: com apoio dos calcanhares (ver Quadro 14) e 

sem apoio dos calcanhares (ver Quadro 15). A dificuldade inerente ao 

agachamento é muito diferente conforme a existência de um apoio para os 

calcanhares, no qual foi utilizada uma tábua de 3cm de espessura. 

 Em ambos os casos, os dados foram codificados da seguinte forma: 

(i) Articulação tibiotársica: 0 (não elevação dos calcanhares) ou 1 

(elevação dos calcanhares, perdendo contacto com a tábua ou o 

solo); 

(ii) Anca: 0 (a pélvis mantém uma postura neutra, ou seja, um 

alinhamento adequado) ou 1 (a pélvis perde o alinhamento ao rodar 

para a frente, levando a que a parte posterior da pélvis suba e se 

torne mais saliente); 

(iii) Ombros: 0 (os ombros não avançam, mantendo o alinhamento com o 

tronco) ou 1 (os ombros avançam no plano sagital, perdendo o 

alinhamento com o tronco). 
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Quadro 14 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no agachamento 

com apoio dos calcanhares. 

Agachamento (Full Squat) com apoio dos calcanhares 

  Grupo Controlo Grupo Experimental 

  1º Mom. 2º Mom. Z p 1º Mom. 2º Mom. Z p 

MS à 

frente 

Articulação 

Tibiotársica 
0±0 0±0 0,00 1,000 0±0 0±0 0,00 1,000 

Anca 0±0 0±0 0,00 1,000 0,07±0,27 0±0 -1,00 0,317 

MS 

overhead 

Articulação 

Tibiotársica 
0,07±0,27 0±0 -1,00 0,317 0,07±0,27 0±0 -1,00 0,317 

Anca 0,43±0,51 0,29±0,47 -1,00 0,317 0,21±0,43 0,29±0,47 -1,00 0,317 

 

 Os scores baixos dos atletas de ambos os grupos refletem a pouca 

dificuldade em realizar um agachamento com os calcanhares apoiados numa 

tábua. Contudo, é possível observar que a simples ação de ter os MS acima da 

cabeça (overhead) já produz algumas dificuldades no que respeita à ação da 

pélvis. Não existem diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro e 

o segundo momento de avaliação. 

 

Quadro 15 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no agachamento sem 

apoio dos calcanhares. 

Agachamento (Full Squat) sem apoio dos calcanhares 

 Grupo Controlo Grupo Experimental 

 1º Mom. 2º Mom. Z p 1º Mom. 2º Mom. Z p 

Articulação 

Tibiotársica 
0,14±0,36 0,07±0,27 -1,00 0,317 0,14±0,36 0,14±0,36 0,00 1,000 

Anca 1±0 0,93±0,27 -1,00 0,317 0,71±0,47 0,71±0,47 0,00 1,000 

Ombros 0,93±0,27 0,79±0,43 -1,41 0,157 0,57±0,51 0,57±0,51 0,00 1,000 
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 No caso desta variante de agachamento de maior dificuldade, todos os 

scores relativos à articulação tibiotársica e da anca aumentam. Aliás, quase 

todos os atletas do grupo de controlo manifestaram uma pobre ação das ancas 

em ambos os momentos. 

 Apesar da aplicação do programa de treino, este não surtiu nenhuma 

diferença na performance do grupo experimental no agachamento sem apoio 

dos calcanhares. Pelo contrário, os resultados do grupo de controlo no 

segundo momento de avaliação foram mais positivos, algo que se pode dever 

ao facto dos resultados do primeiro momento de avaliação serem muito 

elevados. 

 Relativamente à performance dos atletas nos testes de stand and reach 

modificado e de mobilidade de ombros, esta pode ser observada nos Quadros 

16 e 17, respetivamente. O desempenho dos jogadores nos dois testes 

encontra-se medido em centímetros. 

 

Quadro 16 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no stand and reach 

modificado. 

Stand and reach modificado 

 Grupo Controlo Grupo Experimental 

 1º Mom. 2º Mom. t p 1º Mom. 2º Mom. t p 

Sem forçar 13,57±7,78 14,50±7,29 -0,70 0,498 14,71±6,81 15,29±6,91 -0,49 0,635 

A forçar 21,14±5,26 21,86±4,91 -1,59 0,136 22,07±5,02 23,57±3 -2,54 0,025* 

 

É possível constatar a existência de melhorias significativas no grupo 

experimental no segundo momento de realização do teste, quando os atletas 

procuram forçar a aproximação das mãos ao solo (t = -2,54; p = 0,025). Aliás, o 

score do grupo experimental no segundo momento encontra-se bastante 

próximo do máximo possível (25cm). Ambos os grupos obtiveram resultados 

mais positivos na segunda avaliação, provavelmente devido à realização de 

alongamentos estáticos sobre os flexores do joelho e a região lombar durante 

as sessões de treino da equipa de sub19. 
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Todavia, a aplicação do programa de treino funcional pode ter 

potenciado melhorias superiores no grupo experimental, levando às diferenças 

estatisticamente significativas já mencionadas. 

 

Quadro 17 – Análise estatística descritiva e comparativa da performance no teste da 

mobilidade de ombros. 

Mobilidade de ombros 

 Grupo Controlo Grupo Experimental 

 1º Mom. 2º Mom. t p 1º Mom. 2º Mom. t p 

Esq. por cima 14,21±8,96 14,14±7,92 0,09 0,930 15,07±8,19 15,86±8,02 -0,59 0,569 

Dto. por cima 11,57±8,86 11,36±8,09 0,32 0,752 13,93±8,04 13,86±6,67 0,06 0,956 

 

 Neste último teste não se verificaram melhorias significativas entre os 

momentos de avaliação. Este era um resultado expectável, dado que nenhum 

dos exercícios contemplados no programa aplicado no grupo experimental 

incidia sobre a mobilidade da articulação escapulo-umeral. 

 

 

3.4. Conclusão 

 

 O estudo desenvolvido pretendeu entender o nível de aptidão dos atletas 

para a prática do futebol, relativamente à sua qualidade de movimento. Outro 

objetivo consistiu na aplicação de um programa de treino funcional que através 

de exercícios simples e práticos conseguissem incidir em limitações típicas dos 

futebolistas que prejudiquem a sua qualidade de movimento, procurando 

perceber quais os efeitos da intervenção realizada. 

 De um modo geral, ambos os grupos obtiveram resultados intermédios 

nos vários exercícios constituintes do protocolo de avaliação. 

 Os resultados do Teste de Thomas relativos à elevação da coxa e do 

stand and reach modificado foram bastante positivos, em ambos os grupos. É 

provável que exista uma relação positiva entre esta boa performance e a 
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realização regular de alongamentos estáticos durante as sessões de treino 

desta equipa. 

 Pelo contrário, a grande maioria dos atletas evidenciaram bastantes 

dificuldades na realização do agachamento unipodal e do agachamento sem 

apoio dos calcanhares. No primeiro caso, a presença de alguma instabilidade 

numa ação que exige índices de mobilidade (da articulação tibiotársica e da 

anca) e de estabilidade (da articulação do joelho e da espinha lombar) que os 

atletas não possuem leva a que este seja um exercício de elevado grau de 

dificuldade. Já, no segundo caso, como é exigida uma maior amplitude de 

mobilidade à articulação tibiotársica, muitos dos atletas de ambos os grupos 

não conseguiram agachar suficientemente abaixo. Além disso, a inclinação 

pélvica anterior (anterior pelvic tilt) que muitos atletas apresentaram deveu-se à 

fraqueza dos músculos dos glúteos, ao contrário do que sucedeu com os 

músculos psoas-ilíaco e reto femoral, que se encontram encurtados. Apesar da 

ausência de estudos semelhantes, acredito que este será um cenário muito 

comum numa vasta maioria de futebolistas. 

 O programa de treino funcional aplicado no grupo experimental produziu 

duas melhorias significativas. Por um lado, alguns atletas conseguiram 

melhorar a ação do tronco (mantendo uma postura adequada) no agachamento 

unipodal com o MI esquerdo, o que sugere que o programa de treino pode ter 

produzido melhorias na mobilidade da articulação tibiotársica e da anca, o que 

por sua vez melhorou a função da espinha lombar. Por outro lado, vários 

atletas do grupo experimental tiveram um melhor desempenho no segundo 

momento de avaliação do teste stand and reach modificado, pelo que a 

intervenção aplicada pode ter produzido efeitos positivos na flexibilidade dos 

músculos posteriores da coxa e da região lombar. 
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CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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4. Desenvolvimento Profissional 

 

A realização do estágio profissionalizante ao serviço do L.S.C. foi uma 

experiência muito enriquecedora, pois contribuiu de forma substancial para a 

minha evolução pessoal e profissional. 

Este foi o meu primeiro ano como treinador num contexto que impunha 

de forma natural maiores exigências e dificuldades, dado que a minha 

experiência prévia como treinador foi ganha quase exclusivamente num 

contexto claramente diferente, com menores exigências e com funções de 

treinador-adjunto no escalão de Infantis. Assim, sabia que iria enfrentar muitas 

dificuldades ao integrar o staff de uma equipa que iria competir no Campeonato 

Nacional de Juniores A – I Divisão nacional. 

Contudo, neste momento em que o estágio profissionalizante já 

terminou, sei que fiz uma excelente escolha, pois vivenciei uma variedade de 

situações que penso só serem possíveis num enquadramento tão particular e, 

também, pelo facto de ter continuado no quadro técnico do L.S.C. 

A maior diferença que senti foi, sem dúvida, deixar de treinar jogadores 

de 12/13 anos, para passar a treinar outros de 17/18 anos. Nas primeiras 

semanas do estágio profissionalizante, pensei que até poderia vir a ser mais 

fácil, dado que estaria a lidar com atletas adultos e com mais maturidade. 

Porém, confesso que esse pensamento acabou por me trair, pois acabei por 

ser um treinador demasiado próximo dos jogadores, facto para o qual também 

contribuiu a minha idade e aparência. Isso levou a que alguns jogadores 

perdessem algum respeito por mim enquanto seu treinador, algo que foi 

bastante difícil de reconquistar e que levou a alguns momentos difíceis na 

relação com alguns jogadores. Olhando para trás, sinto que essas dificuldades 

sentidas contribuíram significativamente para a minha evolução. Julgo que 

melhorei bastante na minha relação com jogadores destas idades, aspeto em 

que necessitava muito de evoluir. Sublinho igualmente que o facto de estar 

inserido numa equipa de sub19 permitiu-me conviver e trabalhar com jogadores 

com diferenças vincadas, não só em aspetos técnicos e táticos, mas nas suas 

ambições, na forma como reagiam às adversidades, na sua personalidade, no 
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seu compromisso individual e coletivo, entre outros aspetos, o que tornou esta 

experiência ainda mais enriquecedora. 

Também o restante staff que constituiu a equipa de sub19 ao longo da 

época desportiva foram um fator catalisador da minha evolução. Tive a 

oportunidade de conviver com vários treinadores, todos eles muito diferentes 

entre si. Todos, sem exceção, me fizeram evoluir como treinador, pela 

aprendizagem que me proporcionaram através das sessões de treino, dos 

diálogos mantidos com cada um, ou até pela análise que eu fui realizando das 

suas ações ao longo da época desportiva, filtrando o que considerei mais 

positivo e eficaz. 

Antes da realização deste estágio profissionalizante, sabia de forma 

geral como se efetuava a preparação e organização de uma equipa de 

Juniores, a competir num nível muito elevado dentro do futebol de formação. 

Todavia, a oportunidade de poder vivenciar uma época inteira dentro desta 

realidade deu-me uma noção muito mais profunda e completa do que deve ser 

essa mesma preparação e organização, estando claramente mais preparado 

para continuar a exercer funções como treinador-adjunto e/ou preparador físico 

num escalão de sub19 de um patamar competitivo elevado. 

Finalmente, o facto de servir um clube tão único como o L.S.C. levou-me 

a viver algumas situações de maior dificuldade, sendo expectáveis ou não. 

Estar inserido num contexto onde a equipa chegou a estar classificada no 

penúltimo lugar, tal como outras adversidades que foram surgindo, fizeram-me 

passar por situações que foram uma grande aprendizagem. 

O principal objetivo traçado no início da temporada era a manutenção da 

equipa na primeira divisão de Juniores A. Tal objetivo foi alcançado, após 

terminar a fase de manutenção da Série Norte na 2ª posição. Sendo uma 

equipa de sub19, no trajeto final da formação para os jogadores, um outro 

objetivo foi o de conseguir que pelo menos um jogador conseguisse ficar na 

equipa sénior do L.S.C., objetivo que foi igualmente cumprido. 

A opção de o tema de investigação científica se centrar sobre o treino 

funcional no futebol, em particular no que concerne à qualidade do movimento 

e à abordagem “joint-by-joint” foi algo que me permitiu aprofundar 
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conhecimentos num tema que ainda é bastante recente no futebol. Através de 

muita leitura, pude adquirir e expandir conhecimentos sobre o treino funcional, 

mas tive também a oportunidade de debater e até experimentar alguns aspetos 

e exercícios desta área com os meus orientadores, que me ajudaram a 

esclarecer muitas dúvidas e a aprofundar um pouco mais esses 

conhecimentos. 

A revisão da literatura efetuada foi uma boa oportunidade de rever e 

adquirir conhecimentos, tornando-me mais consciente relativamente à 

dimensão física do jogo de futebol e ao papel que uma boa qualidade de 

movimento pode desempenhar nesse aspeto. 

O desenvolvimento do estudo foi uma experiência muito interessante, e 

que me deixa mais seguro de que esta abordagem poderá ser bastante útil. 

Porém, surgiram determinadas dificuldades que impediram que a intervenção 

realizada no grupo experimental pudesse produzir maiores efeitos. O principal 

obstáculo foi a disponibilidade para a realização de uma sessão de treino 

funcional para o grupo experimental. Apenas me foi possível efetuar estas 

sessões no final do treino da equipa de sub19, sendo que o ideal seria no início 

do mesmo. Além disso, no final de Abril acumulei funções como treinador-

adjunto na equipa de Juniores C, pelo que a minha disponibilidade para 

trabalhar com o grupo experimental tornou-se mais reduzida. Se 

acrescentarmos a este facto que em vários dias nos quais essa disponibilidade 

existia as condições atmosféricas impediam a realização de um treino funcional 

após o treino dos sub19, tornou-se praticamente impossível realizar mais do 

que as 12 sessões de treino funcional que foram concretizadas com os 14 

atletas do grupo experimental. 

No entanto, julgo que este estudo produziu resultados interessantes 

relativamente ao desempenho dos exercícios de avaliação. Através das 

informações recolhidas na revisão da literatura científica, e com a aplicação do 

estudo sobre a equipa de sub19, retiro as seguintes ilações: 

- Os jogadores que constituíram a amostra demonstraram limitações 

relativamente à mobilidade e estabilidade das suas articulações, o que 

prejudica a sua qualidade de movimento, numa modalidade que requere muitas 
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acelerações, travagens e mudanças de direção executadas num estado de 

fadiga (Gambetta, 2001). Este deverá ser um problema comum a uma larga 

maioria dos jogadores de futebol. 

- O desempenho nos testes de stand and reach modificado e elevação 

do MI sugerem que a flexibilidade muscular dos atletas é bastante satisfatória. 

O teste de Thomas revela que os casos de encurtamento dos músculos 

flexores da anca são reduzidos, graças ao trabalho de alongamento deste 

grupo muscular desenvolvido regularmente nas sessões de treino. Contudo, 

parece ser mais frequente existir algum encurtamento dos músculos 

extensores do joelho (particularmente do reto femoral), pelo que estes deverão 

ser alvo de um maior trabalho de alongamento.  

- Os exercícios inseridos no programa de treino funcional levam a 

melhorias nos índices de mobilidade e flexibilidade, sobretudo se forem 

realizados regularmente. Contudo, devo realizar uma exceção ao exercício da 

“mobilidade da anca”. Pelos resultados obtidos e pela experiência da aplicação 

do exercício no grupo experimental, concluo que este exercício tem um grau de 

dificuldade bastante reduzido, pelo que só deve ser usado numa fase inicial de 

um processo que vise melhorar a mobilidade da articulação da anca. 

- Pela experiência que vivi na realização das sessões de treino funcional 

para o grupo experimental e dos momentos de avaliação, sinto que os 

exercícios propostos, embora com pouca ou nenhuma especificidade com o 

jogo de futebol, poderão ser grandes ajudas para os futebolistas na prevenção 

de lesões e numa performance ligeiramente mais elevada. Estou mais convicto 

de que um atleta que não possua uma boa qualidade de movimento 

dificilmente estará a usar todo o seu potencial e capacidade, visto que terá 

limitações que o impedem de tal situação. Contudo, devo salientar que este 

tipo de exercícios não são o mais importante para o futebolista, devendo este 

dar prioridade à melhoria das suas dimensões técnica, tática, física, psicológica 

e decisional. 
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5. Conclusões e perspetivas de futuro 

 

A realização deste relatório de estágio profissionalizante marca o fim de 

um percurso académico realizado na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. Tive a oportunidade de aprender muito sobre uma variedade de áreas 

ligadas ao desporto ao longo dos 5 anos em que fui aluno, graças a 

professores com um vasto conhecimento da sua área, ao qual juntam uma 

capacidade forte de ensinar esse mesmo conhecimento.  

 O estágio profissionalizante permitiu-me adquirir uma experiência 

prática única, na qual sinto uma tremenda evolução nas minhas qualidades 

como treinador. Foi uma época na qual pude aprender muito em aspetos nos 

quais eu sentia que deveria melhorar, como a relação com os jogadores e a 

oportunidade de vivenciar contextos competitivos mais elevados. Sinto-me hoje 

muito mais capaz de ser um bom treinador num contexto igual ou próximo do 

qual estive inserido, graças a esta preparação que o estágio profissionalizante 

me proporcionou, o que me deixa muito satisfeito. 

A abordagem “joint-by-joint” foi a base do estudo desenvolvido com os 

atletas da equipa de sub19 do L.S.C. Todo o conhecimento que pude adquirir 

sobre este tema foi muito útil na elaboração de exercícios de treino funcional 

inseridos dentro do treino de futebol, e que realmente fossem de encontro aos 

jogadores de futebol. Julgo que os exercícios aplicados são realmente úteis 

para a vasta maioria dos futebolistas, independentemente da sua idade e nível 

competitivo, pois vão de encontro a dificuldades e limitações típicas do 

futebolista. 

As limitações encontradas em atletas que se encontram a competir no 

mais elevado nível do futebol de formação português levam-me a crer que 

ainda existe um longo caminho a percorrer nesta área, se queremos atletas 

que consigam expressar todo o seu potencial como jogadores, sem sofrer 

lesões. No futuro procurarei investigar mais sobre este assunto, de modo a 

poder realizar uma melhor intervenção com os atletas, ajudando-os a obter 

uma melhor qualidade de movimento, que beneficie as suas vidas desportivas. 

Apesar de este documento constituir uma boa base teórico/prático, é possível 
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aprofundar ainda mais os conhecimentos relativos a esta área. Algumas 

sugestões para investigações futuras são: 

- Relacionar cada articulação com os músculos envolventes, de modo a 

criar um quadro mais abrangente sobre o funcionamento das articulações de 

mobilidade e estabilidade. 

- Aplicar o programa de treino funcional utilizado neste estudo durante 

um período de tempo mais prolongado, de modo a poder constatar com maior 

precisão os seus efeitos. 

- Criar novos exercícios que possam ser mais atrativos para os atletas, 

sobretudo se novos estudos forem desenvolvidos com atletas mais novos. 

Para finalizar, gostaria de referir que as minhas expetativas sobre o 

estágio profissionalizante foram ultrapassadas, o que me permite encarar o 

futuro não só com mais confiança e segurança relativamente às minhas 

capacidades como treinador, mas também sobre o potencial que o treino 

funcional e a qualidade do movimento podem ter no futebol. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1 – Exemplo de folha específica para a avaliação dos atletas (frente). 
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Anexo 2 – Exemplo de folha específica para a avaliação dos atletas (trás). 

 


