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RESUMO 

A dinâmica do futebol e o avanço das exigências físicas as quais o jogador é 

solicitado durante uma partida, influenciaram de forma considerável as mudanças na 

preparação física, técnica e tática, evidenciando a necessidade de metodologias de 

preparação física que possam dar suporte a essas exigências. O objetivo do 

presente estudo será identificar e discutir, como tem se dado a preparação física de 

cinco clubes de futebol profissional localizados na região de Campinas – SP, no que 

se refere a especificidade de treinos das capacidades físicas de potência e 

velocidade em diferentes tipos de solo – grama e areia. O estudo caracteriza-se 

como pesquisa qualitativa de caráter descritivo, realizado a partir de entrevistas com 

cinco profissionais da preparação física.  

 

INTRODUÇÃO 

       Nos dias atuais com a complexidade do futebol e o avanço das exigências 

físicas as quais o jogador é solicitado durante uma partida, fica evidenciada a 

necessidade de metodologias de preparação física que possam dar suporte a 

essas exigências. Nesse sentido as metodologias de treinamento mais atuais 

partem do princípio da especificidade, priorizando-se os componentes físicos mais 

específicos que o jogo exige. 

       Outro aspecto importante referente a preparação física é entender que os 

esforços no decorrer de uma partida de futebol se diferenciam a partir das 

características e funções táticas de cada posição, portanto as vias metabólicas 

recrutadas se diferenciam de acordo com estas características, diferenciando 

assim os treinamentos. 

De acordo com Castelo (2002), para que os efeitos regulares e funcionais dos 

treinos determinem adaptações permanentes e duradouras, que posteriormente, se 

manifestem para elevar o rendimento desportivo dos jogadores ou das equipes, os 

treinamentos deverão ser caracterizados pela sua especificidade.     

 

    OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo será identificar e analisar, como tem se dado a 

preparação física de cinco clubes de futebol profissional localizados na região de 

Campinas – SP, no que se refere a especificidade de treinos das capacidades físicas 

de potência e velocidade em diferentes tipos de solo – grama e areia.         



 

METODOLOGIA 

O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa de caráter descritivo, 

realizado a partir de entrevistas com cinco profissionais da preparação física. Foram 

consultadas fontes bibliográficas como livros, artigos e sites que tratam do tema da 

preparação física. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A especificidade também é determinada em uma metodologia de treino em 

que as situações criadas nos exercícios de treino sejam as mais próximas do jogo. 

Sendo assim o treino é considerado especifico quando houver uma correlação entre 

os componentes técnicos e táticos, individuais e coletivos psicológicos, físicos e o 

modelo de jogo adaptado, onde esses respectivos princípios lhe dão corpo, ou seja, 

o treino só será verdadeiramente específico quando obedecem as exigências reais 

da competição. (OLIVEIRA, 2005). 

         É de primordial importância que alem dos sistemas energéticos serem 

treinados, que a intensidade dos exercícios nos treinamentos seja cada vez maior 

com o passar dos mesmos. Sendo assim, no inicio do período pré competitivo, a 

intensidade deve se a maior possível, para que dessa forma se pareça o máximo 

com o jogo especifico, para busca do ápice da performance no momento da 

competição (SARGENTIM, 2015). 

    Conforme Garganta (1999) e segundo o princípio de especificidade, o treino 

deve envolver os aspectos que tenham a ver com o jogo (estrutura do movimento, 

tipo de esforços, natureza das tarefas, etc.), obtendo assim, adaptações que 

promovam a maior especificidade de processos na competição. (PIRES, 2011). 

De acordo com Frisselli & Mantovani (1999), no que se refere as capacidades 

físicas inerentes ao futebol, tem-se destacado a força e a velocidade. Entretanto o 

principal componente da força no que se refere ao desporto aqui referido é a 

potência ou força rápida. A capacidade de gerar força satisfatória, somada a 

velocidade máxima atingida no movimento desejado são os aspectos fundamentais 

para o bom desempenho do atleta de futebol.  

 Considerando este referencial teórico a questão que norteia nosso objetivo é: 

Como desenvolver as capacidades físicas de potência e velocidade no futebol a 

partir do principio da especificidade? 



Treinamentos realizados em diferentes tipos de solo (grama e areia) podem 

desenvolver de maneira satisfatória potência e velocidade? 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

    De forma ainda sintética, parece consenso dos participantes do presente 

estudo que obter alto desempenho e resultados positivos a partir de métodos 

tradicionais de treinamento ou do improviso podem levar a erros no planejamento e 

ao insucesso, independentemente dos objetivos estabelecidos no início de uma 

temporada.  

    Considerando a diversidade de fatores que implicam nos treinos desportivos a 

especificidade, aparece como fio condutor na fala inicial dos participantes deste 

estudo no que se refere a um trabalho bem sucedido e que alcance o sucesso 

esperado. 

O treino realizado somente em solo arenoso parece diminuir o componente 

elástico da musculatura e assim o atleta perde a velocidade de reação de suas 

respostas imediatas.  
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