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TREINAMENTO DE FORÇA ESPECÍFICO NAS CAPACIDADES FÍSICAS DE 

JOGADORES DE FUTEBOL 

  

 

RESUMO 

O treinamento de força no futebol ao longo dos anos vem sendo bastante estudado 

devido as grandes exigências físicas da modalidade para o desempenho de alto 

nível. Assim é objetivo do presente estudo será abordar a relação entre um 

programa de treinamento específico de força no futebol e seus efeitos nas 

capacidades físicas determinantes de praticantes da modalidade. A amostra será 

dividida em dois grupos, sendo o primeiro grupo experimental, e o segundo o grupo 

controle. Serão realizados testes motores no início do estudo e ao final para 

comparações das modificações ocorridas nesse período.   

 

INTRODUÇÃO 

No futebol atual as capacidades físicas são muito relevantes, isto tem gerado 

interesse por programas que potencializem a força. Diferentes metodologias 

apresentam designers de treinos distintos, como por exemplo, o treinamento de 

força (TF) aplicado isoladamente, isto é, treinamento realizado na sala de 

musculação com percentuais de carga e intervalo previamente estabelecido (SILVA, 

2001; ALTIMARI et al., 2008); O TF de forma integrada, ou seja, este programa  tem 

como finalidade proporcionar movimentos específicos  próximos da realidade do 

jogo, muitos trabalhos são conduzidos na forma de circuito e com estações de 

exercícios considerando a posição de cada futebolista (ALTIMARI et al., 2008); O TF 

específico, neste tipo de treino é considerado a força e a velocidade especifica do 

movimento, e os exercícios utilizam os grupos musculares específicos, considerando 

que a produção de força é influenciada pela adaptação neural, adaptações 

funcionais dos músculos e pela capacidade de recrutamento das unidades motoras 

(ARRUDA e HESPANHOL, 2009). 

Com base nos designer do TF específico para o futebolista, este trabalho irá se 

propuser a investigar um programa de treinamento específico para potencializar a 

força de atletas de futebol. 
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OBJETIVO 

Analisar os efeitos de um programa de treinamento de força específico nas 

capacidades físicas determinantes para jogadores de futebol. 

 

METODOLOGIA 

Participarão deste experimento 30 voluntários do gênero masculino, divididos em 2 

grupos sendo o grupo de treinamento de força especifico (GFE) e grupo controle 

(GC), que não realizarão o treinamento. Todos os participantes fazem parte de duas 

equipes de futebol da cidade da Praia Grande/SP e disputam ligas regionais nas 

categorias sub 15 e 17. 

O programa terá duração de 3 meses, o treinamento será realizado três vezes por 

semana com duração de 90 minutos cada sessão, sendo enfatizado em cada  

sessão uma valência física, ou seja, potência, velocidade e resistência 

respectivamente. Todos os participantes terão três semanas de treinos voltados para 

adaptação ao programa, sendo expostos a circuitos e jogos reduzidos com alto 

volume de treinamento e baixa intensidade. 

Para avaliação do desempenho serão realizados os seguintes testes: avaliação da 

carga máxima dinâmica (1RM) para membros inferiores (Kraemer & Fleck, 2009), 

Rast Test (Spigolon et al., 2007), salto horizontal (Johnson & Nelson,1998) e  saltos 

laterais (Gomes & Souza, 2008). 

 

 DESENVOLVIMENTO 

No treinamento de potência serão desenvolvidos exercícios de agachamento e 

avanços com saltos, multi saltos verticais e horizontais e saltos profundos seguidos 

de gestos técnicos.    

O treinamento de resistência consistirá na execução de jogos reduzidos 2x2, 3x3, 

4x4, 5x5 e jogos situacionais. Os jogos citados caracterizam-se pela grande 

exigência da força de resistência em situações reais de jogos, com tempo e 

frequência preestabelecida.  

Se confirmada a normalidade dos dados, optaremos por utilizar o Test T de Student 

independente para a comparação dos grupos e o Test T de Student de amostras 

dependentes para a comparação dos momentos pré e pós.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
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Em suma o treinamento de força propicia aos atletas da modalidade de futebol 

melhoras nas capacidades determinantes à sua prática, conforme a literatura 

abordada. Esses achados podem reforçar a utilização de métodos de treinamento 

que atendam as necessidades dos atletas com maior especificidade e se necessário 

o controle e periodização das cargas de treinamento. Sendo assim, o treinamento de 

força específico para futebolistas poderá ser capaz de desenvolver a variável de 

força e suas diferentes manifestações. 
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