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RESUMO:  

Modalidades de luta envolvem ações de planejamento, tomada de decisão e 

antecipação, no entanto, estas ações eminentemente cognitivas são literalmente 

inócuas se os gestos não forem concomitantes a aplicação de força. Portanto, 

programas que possibilitem a maximização desta capacidade física devem ser 

explorados. O objetivo deste experimento é analisar os efeitos de dois programas de 

treinamentos de força distintos no desempenho de judocas. Participarão deste 

estudo 12 atletas amadores divididos em 2 grupos, sendo o G1 programa de 

treinamento de força tradicional com pesos e o G2 programa de treinamento 

funcional.  

 

INTRODUÇÃO: 

Nas competições atuais, o judô é resultado do desenvolvimento das habilidades 

técnicas, táticas e psicológicas apoiadas pelas capacidades motoras condicionadas, 

resistência cardiovascular, respiratórias, força muscular e flexibilidade, prevalecendo 

em muitos casos o desempenho físico, no qual a força é muito utilizada.  

Segundo GUEDES JR. et al, (2008), a musculação pode ser definida como a 

execução de movimentos biomecânicos, localizado em segmentos musculares, 

definidos com a utilização de sobrecarga externa ou peso do próprio corpo.  Sendo 

que as execuções dos exercícios são feitas através de equipamentos móvel, fixo e 

auxiliar, e a principal capacidade física (motora) treinada é a força. 

Se o objetivo do treinamento for reproduzir as habilidades motoras que são 

realizadas nas atividades cotidianas e/ou nas diferentes modalidades esportivas, 

muito similar aos movimentos do mundo real (principio da especificidade) os 

exercícios funcionais são uma alternativa (GUISELINE, 2009). THOMPSON, (2012) 

define treinamento funcional (TF) como a utilização do treinamento de força para 

melhora do equilíbrio, coordenação, força, potência e resistência, sendo 

frequentemente utilizado em programas clínicos que imitam atividades da vida diária.  

Segundo PULKINEN, (2001) considera a força como o principal componente do 

sucesso na execução técnica de um dado movimento, entre as demandas físicas 

requeridas durante o combate do judô.  

 

OBJETIVO: 



Analisar os efeitos do treinamento de força com pesos e do treinamento funcional no 

desempenho de judocas. 

METODOLOGIA:  

A pesquisa irá envolver a participação de 12 voluntários, logo após a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido, sendo todos atletas amadores de judô 

de ambos os sexos, das categorias juvenil, júnior e sênior, subdivididos em dois 

grupos randomizados. Grupo 1 (G1) treinamento de força com pesos (n-6) e Grupo 2 

(G2) treinamento funcional (n-6). Os voluntários não poderão praticar nenhum tipo 

de treinamento além do judô. Os programas terão duração de dez semanas dividida: 

a 1ª semana avaliações; 2ª a 9ª semana aplicação dos programas de treinamento e 

10ª semana de reavaliação. Os treinamentos acontecerão 3 vezes na semana, com 

duração de 50min.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

As avaliações realizadas serão de: carga máxima dinâmica (1RM) no supino reto e 

leg press (FLECK & KRAEMMER, 2006); potência dos membros superiores no 

medicine ball e inferiores no salto vertical (POLLOCK & WILMORE, 1993); teste de 

força isométrica na barra adaptada e avaliação da composição corporal e 

antropometria (POLLOCK & WILMORE, 1993). O G1 irá seguir o seguinte designer  

de treinamento de força:  2ª a 5ª semana exercícios para MMII - Cadeira extensora, 

Cama Flexora, Stiff e Avanço. MMSS – Supino maquina, Puxador frente, Rosca 

direta, Tríceps pulley e Desenvolvimento na máquina. 6º a 9º semana MMII – 

Cadeira extensora, Cama Flexora, Stiff e Avanço. MMSS – Supino maquina, 

Remada baixa, Martelo, tríceps corda, desenvolvimento com a barra solta (o mesmo 

grupo não irá realizar os exercícios supino reto e leg press para excluir os efeitos de 

aprendizagem. Será utilizada a escala subjetiva de esforço BORG 6 - 20, (1998) 

para mensurar a carga de treinamento do atleta, de 60% a 80% da carga máxima. Já 

para o G2 será realizada o seguinte programa: da 2ª a 5ª semana exercícios de 

força em forma de circuito (Flexão de braço com caneleiras, deslocamento com pneu 

de 60kg, agachamento com bola de medicine bola de 2kg, corrida de índio com saco 

de boxe de 35kg, levantamento de saco de boxe de 35kg e treino de força na corda. 

Da 6º a 9º semana o circuito incluirá 5 séries de 30seg em cada exercício e 5 séries 

de 20 repetições para exercícios específicos do judô. Exercícios: Serão utilizados os 

mesmos exercícios da 2° a 5° semana Específicos para o judô: puxada de gola e de 



manga na polia alta, rotação de quadril com peso e puxada de perna na polia baixa.  

Para avaliar a percepção subjetiva de esforço (PSE), será utilizada as escalas de 

BORG 6 - 20 (1998) e TIGGEMANN, (2005). Antes do voluntario realizar exercício, 

será apresentada  a escala de TIGGEMANN, sugerindo que realize o exercício com 

uma das intensidades indicadas. Após a realização do exercício será apresentada  a 

escala de BORG para avaliar a percepção de esforço de acordo com  tarefa 

realizada.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em função de replicar ações específicas da modalidade a hipótese inicial e que os 

resultados para o grupo envolvido no treinamento funcional apresentem 

desempenhos superiores quando comparado ao grupo treinamento com peso para o 

aumento da força, Com relação a composição corporal a hipótese inicial e que os 

dois programas apresente efeitos positivos  significativos para essas variáveis  
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