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Resumo 

A elaboração deste relatório de intervenção profissional, é o culminar de um percurso 

profissional já com alguns anos de experiência de trabalho com crianças, que continua 

inacabado, pois cada dia, mês ou ano, contribui para enriquecer ainda mais o processo de 

aprendizagem e crescimento profissional. Para que esse processo seja de sucesso e obtenha 

resultados visíveis nos objectivos que nos são impostos e propostos, tudo terá de estar assente 

numa planificação constante, rigorosa, ambiciosa e uma procura constante de novo 

conhecimento científico e pedagógico que nos permita fazer uma reflexão abrangente para 

poder crescer como profissionais, obtendo com isso resultados práticos muito mais eficazes, 

indo ao encontro das necessidades dos alunos e suas expectativas. Assim sendo, este relatório 

assenta numa descrição mais pormenorizada de uma intervenção prática, planeada e baseada 

em investigação e formação adquirida ao longo dos anos de trabalho na área da educação 

física e do desporto com crianças mas também com adultos. 

Licenciado em Professores do Ensino Básico na variante de educação física, o seu 

trabalho como profissional na área da actividade física centrou-se na polivalência, nos ginásios 

como monitor de musculação, personal trainer e instrutor de aulas de grupo, nas piscinas 

como monitor de natação e instrutor de hidroginástica e nas escolas onde ao longo de alguns 

anos lectivos desenvolveu o seu trabalho no Desporto Escolar especialmente na modalidade 

de atletismo. Este relatório é um culminar do conhecimento científico ao serviço da 

experiência prática e aborda esses anos lectivos em que desenvolveu e aplicou toda a sua 

experiência como profissional, em várias áreas da actividade física e especifica o trabalho 

realizado com um dos grupos equipa do Desporto Escolar na modalidade de atletismo. 

Este método de treino funcional visa desenvolver as capacidades físicas através do 

treino de movimentos das actividades quotidianas e das actividades reais do praticante de 

actividade física e desporto. Os exercícios escolhidos deverão ter as mesmas características de 

contracção, coordenação, velocidade, amplitude do movimento e posição corporal, D’elia, R. e 

D’elia, L. (2005) e Liebenson, C. (2006). 

Baseado nestes pressupostos, a intervenção prática foi orientada e organizada em 

função das especificidades das disciplinas abordadas na modalidade de atletismo e o relatório 

reflecte e reporta-se a todo o processo bem como ao planeamento anual, sendo que, 

constatamos no término da sua implementação que a aplicação de exercícios funcionais, 

permitiu desenvolver e melhorar as capacidades físicas dos alunos praticantes de atletismo do 

Desporto Escolar e melhorar a aprendizagem das habilidades motoras nas especialidades da 

modalidade em causa. 
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Abstract 

The candidate has a University degree in Physical education, his work as a professional  

in the area of physical activity has demonstrated versatility, in gyms as a monitor of 

bodybuilding, personal trainer and instructor of group classes, in swimming pools as a monitor 

and water aerobics instructor and in schools where over the course of a few school years 

developed their work in “school sports” in most of them in athletic’s. 

This report is based in some of those school years where he developed and applied all of 

his experience as a polyvalent professional, in different areas of physical activity in a “school 

sports team groups” in athletics. 

To the school, and his practice with students of School Sport, he tooked a lot of 

knowledge and experience gained in training methods of physical abilities with functional 

exercises in the gyms. 

 This method of functional training aims to develop the physical skills through practice of 

everyday activities and movements of the actual activities of the practitioner of physical 

activity and sport.  The exercises chosen should have the same characteristics of contraction 

coordination, speed, range of motion and body position, D'elia, R. and D'elia, L. (2005) and 

Liebenson, C. (2006). 

 Based on these assumptions, the lessons were planned for the year, three times per 

week and were complemented with competition: internal and external to the school. 
Given that, the methodology was used depending on the material and human 

conditions, having to be adapted to the age group concerned, and we can conclude that the 

results obtained using functional exercises allowed us to develop and improve the physical 

capabilities of athletics students of School Sports and improve the learning of motor skills in 

specialties of the sport. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de intervenção profissional, através das recomendações do 

Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa (CRUP), surge no âmbito do Mestrado em 

Ciências de Desporto na especialização em Ensino Básico e Secundário realizado na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pretende reunir um conjunto de informações, 

sobre o percurso profissional do autor, integrando a vertente pedagógica e cientifica que 

pautaram a aplicabilidade prática e intervenção dos conhecimentos na área do exercício físico 

e da educação física. 

Este relatório foi elaborado tendo em conta o percurso académico do autor e a sua 

paixão pela área do Desporto e Educação Física que surgiu desde muito cedo, licenciou-se em 

professores do ensino básico na variante de educação física no Instituto Politécnico de 

Coimbra, Escola Superior de Educação. O seu interesse pela área de Fitness surgiu durante a 

licenciatura nomeadamente no último ano em que iniciou a prática de aulas de musculação e 

actividades de grupo no âmbito da saúde e bem-estar. 

Iniciou o percurso profissional como monitor de natação nas piscinas municipais de 

Felgueiras, ainda que sem especialização na área e devido às suas competências pessoais e 

profissionais permitiram-lhe manter-se como monitor por vários anos. Paralelamente a este 

percurso, já com funções docentes, fez parte de um projeto de iniciação desportiva promovido 

pela Câmara Municipal de Guimarães que tinha como missão leccionar a educação física no 

primeiro ciclo.  

Tendo em conta o seu interesse na área do bem-estar e saúde, iniciou uma formação 

em actividades como instrutor polivalente em várias áreas: musculação, hidroginástica, 

ginástica localizada, etc e foi durante o curso que surgiu então a oportunidade de começar a 

trabalhar nesta área, primeiro nas piscinas Municipais de Guimarães: musculação, natação, e 

mais tarde hidroginástica que ainda hoje monitoriza e depois no ginásio Vizela Fitness como 

monitor de aulas de grupo, local onde ainda exerce funções também como coordenador de 

aulas de grupo e como director técnico. 

Com o fim do projeto de iniciação desportiva no primeiro ciclo por opção profissional, 

surgiram as primeiras colocações na escola pública como professor de Educação Física. A 

experiencia adquirida quer na actividade docente quer como monitor de aulas de grupo e 

formação continua essencialmente na área do bem-estar e saúde, foi aproveitada e canalizada 

em benefício de métodos mais eficazes de ensino, levando-o a perceber que o ensino das 

modalidades desportivas poderia ser enriquecido com a experiência e as vivências adquiridas 

na actividade paralela de trabalho no lazer e saúde.   
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A elaboração deste relatório, enquanto professor de ensino básico na variante de 

educação física, visa essencialmente demonstrar como a utilização do treino funcional inserido 

na aprendizagem pode melhorar os resultados práticos dos alunos. Exercícios, sequências, 

circuitos com ou sem auxílio de material, em grupo, individualmente, com ou sem competição, 

em situação de jogo ou analiticamente, podem tornar-se uma forma óptima de melhorar as 

capacidades físicas e funcionais como por exemplo a força, coordenação, equilíbrio, velocidade 

e a agilidade dos alunos, para além de poder proporcionar a transferência efectiva do tipo de 

treino para a modalidade em questão, bem como aumentar o bem-estar e a auto-estima que 

este tipo de trabalho pode trazer aos alunos. 

O conteúdo deste relatório centra-se fundamentalmente num grupo equipa de 

atletismo do desporto escolar, em alunos com idades compreendidas entre os dez e os catorze 

anos, onde, com o intuito de ensinar as disciplinas mais técnicas de saltos, lançamentos e 

corridas, recorremos ao treino da condição física e ao treino funcional, utilizando o peso 

corporal ou usando cargas externas, para melhorar e aprimorar as capacidades físicas e 

funcionais dos alunos. 

Os indivíduos sendo parte integrante da sociedade, estão intimamente ligados às 

condicionantes específicas do meio a que estes pertencem, as ambientais, as de carácter 

laboral, motivações pessoais de natureza específica de bem-estar e da saúde. A sua acção 

depende em muito das suas qualidades intelectuais, das suas atitudes, do seu empenho, do 

cunho pessoal, da qualidade, do modo como se envolve e desenvolve, sem nunca descurar a 

importância de desenvolver as suas capacidades físicas funcionais. Assim, desempenhará 

melhor o papel na sociedade tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional e a 

importância de os indivíduos serem activos e saudáveis tornar-se crucial em sociedades 

exigentes e activas.  

Com base nesse pressuposto, acreditando que, todos os indivíduos procuram 

permanentemente esse estado de maior eficácia e eficiência motora, a minha postura e 

atitude na sociedade, bem como dentro e fora da minha actividade profissional na escola, 

impeliu-me para um interesse mais exaustivo de investimento na área da condição 

física/capacidades funcionais. 

Um professor de educação física que leve para junto dos seus alunos exercícios/aulas 

motivantes e desafiadoras irá com certeza ajudá-los também na forma como eles encaram o 

ensino e a aprendizagem das modalidades desportivas.  

O treino funcional adaptado às características escolares pode ser visto como uma mais- 

valia não apenas pela melhoria da condição física dos alunos, mas também como caminho na 
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melhor aprendizagem das modalidades desportivas, já que as aprendizagens e capacidades 

adquiridas podem ser transferidas para outros contextos.  

Na escola bem como na vida diária poderá utilizar o treino funcional/treino da condição 

física geral como forma de melhorar ou optimizar essas capacidades que não estando em 

muitos casos de todo perdidas por um qualquer acidente ou doença poderão estar 

”adormecidas” devido a um baixo estimulo neuromuscular que os indivíduos exercem sobre o 

seu sistema osteo-mio-articular. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O Treino Desportivo 

 

O conceito de treino desportivo tem sido encarado como um processo pedagógico de 

complexidade, organizado, com características relacionadas com o processo de formação e 

educação do atleta Matveev, L. (1981).  

Segundo Carvalho, A. (1984), o treino desportivo é um processo pedagógico complexo 

orientado, através de conteúdos que executados por via de um plano de acordo com os 

principais métodos de treino visam alcançar objectivos fixados. Esses métodos deverão ter em 

conta uma periodização do treino, que para Dantas, E. (2003), é a planificação geral e 

detalhada do tempo necessário para o treino, de acordo com os objectivos estabelecidos, 

respeitando os princípios científicos do treino desportivo. 

 Segundo Carvalho, A. (1984), Bauersfeld, K. e Schroter, G. (1979), falam acerca de uma 

teoria do treino que se define e se baseia em normas, metodologia da formação desportiva 

sistemática e da condução pedagógica do processo de treino. Esta teoria aproveita-se do 

conhecimento de outras ciências como a biomecânica, fisiologia desportiva, etc, mas também 

da experiência adquirida pelos treinadores e atletas.  

Bompa, T. (1983), define o treino como uma actividade desportiva sistemática de longa 

duração, organizada de forma progressiva a nível individual, cujo objectivo é preparar as 

funções humanas, psicológicas e fisiológicas para poder superar as tarefas mais exigentes. 

Para haver uma correcta coordenação do processo de treino é necessário conhecer os 

seus princípios e normas que os orientam. 

Matveev, L. (1977), foi um dos precursores da periodização do treino. Este processo 

consiste na divisão do período de treino em ciclos com objectivos pré definidos. No seu 

trabalho, defende uma periodização de treino simples. 

Já Barbanti, V. (1997), apresenta um conceito mais amplo, define o treino desportivo 

como um conjunto de normas organizadas que visam o aperfeiçoamento individual, com o 

objectivo de aumentar o rendimento físico, psicológico e cognitivo.    

O processo de treino deverá ser planeado e programado com base nos chamados 

princípios do treino desportivo. De uma forma simples e prática os profissionais das 

actividades físicas deverão estar aptos a compreender esses princípios.  

De uma forma simplificada são aqui referidos alguns deles: 
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O princípio da sobrecarga, para Dantas, E. (1995), define que logo após a realização de 

uma carga de treino, o organismo passa por um processo de recuperação, com o qual procura 

restabelecer o equilíbrio. Segundo o autor, uma relação ideal entre a carga aplicada e o tempo 

de recuperação é fundamental para garantir o restabelecer desse equilíbrio e proporcionar 

adaptações fisiológicas.  

O princípio da reversibilidade, segundo Barbanti, V. (2010), assegura que as alterações 

corporais obtidas com o treino são de natureza transitória. As mudanças funcionais, 

morfológicas e de desempenho das capacidades físicas adquiridas com o treino voltam aos 

níveis iniciais quando há uma interrupção do treino. 

 O princípio da especificidade, Dantas, E. (1995), define como aquele que impõe, como 

ponto essencial, que o treino deve ser montado sobre os requisitos específicos da 

performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético 

preponderante, segmento corporal e coordenações motoras utilizadas, ou seja, o treino dos 

atletas deverá incidir sobre as capacidades físicas mais solicitadas em determinada 

modalidade; numa actividade que solicite mais a capacidade física resistência, o treino aeróbio 

deverá estar mais presente em relação a outras capacidades, o conteúdo específico da carga 

de treino produz adaptações específicas, bem como o ambiente onde o treino ocorre, por 

exemplo um nadador conseguirá as melhores adaptações se o treino for realizado em 

ambiente aquático e o mesmo se aplica às outras modalidades.  

O princípio da individualidade biológica, segundo Tubino, M. (1984), “define-se 

individualidade biológica como o fenómeno que explica a variabilidade entre elementos da 

mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais”. Cada ser humano possui uma 

estrutura e uma formação física e psicológica própria, assim, individualizar os estímulos de 

treino apresentará melhores resultados, uma vez que seriam exploradas as características e as 

necessidades individuais dos praticantes de uma qualquer modalidade. Cada indivíduo é único, 

e por isso apresenta em cada desporto as suas próprias aptidões, capacidades e respostas aos 

estímulos do treino.     

Sendo conhecedores dos princípios do treino, os profissionais das actividades físicas 

farão numa primeira fase o diagnóstico pormenorizado e exaustivo acerca das capacidades e 

características dos indivíduos, saber como o que contar do ponto de vista institucional, clubes, 

escolas, associações, espaços físicos e apetrechamento disponível, como também o meio 

social onde se vai intervir. 

Depois disto, os profissionais das actividades físicas estarão prontos para definir os 

objectivos do treino, aquilo que pretendem alcançar definindo as metas. Estes objectivos 
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representam aquilo que queremos atingir e podemos considera-los primeiro como gerais, ou 

mais subjectivos e depois como específicos, estes mais exactos.  

A partir daqui chega a fase de organizar um conjunto de estratégias e o planeamento de 

treino, que indica o caminho a percorrer para se alcançar os objectivos previamente definidos. 

Esse é feito, através dos planos plurianuais (perspectiva a vários anos) que tem um grau 

elevado de abstracção e os planos operacionais (microciclos e unidades de treino) que 

apresentam todas as acções a desenvolver durante o treino. 

Os conteúdos do treino são todas as actividades incluindo exercícios que se executam 

durante o treino com o intuito de se alcançar os objectivos anteriormente fixados. Para além 

de escolher criteriosamente os conteúdos de treino o profissional de educação física terá 

igualmente que organizar esses conteúdos de treino, escolhendo cuidadosamente os métodos 

que utilizará para a sua execução que segundo Letzelder, M. (1978), são arranjos sistemáticos 

de conteúdos de treino que tendo em conta as normas científicas do treino (sobretudo as que 

dizem respeito à carga e as suas componentes), visam alcançar objectivos previamente 

fixados. 

O processo de treino é um sistema composto por vários sub-sistemas em interacção 

dinâmica, para isso é importante que esta seja o mais correcta possível, sendo com isso 

necessário seguir normas científicas reguladoras de execução do treino que constituem os 

princípios do treino Rothig, P. , Becker, H. , Carl, K. e Kayser, D. (1983).  

 

2.2 Treino Funcional 

 

O conceito de treino funcional, que inicialmente surge associada aos fisioterapeutas, no 

âmbito da reabilitação de aptidão física debilitada ou diminuída (após acidentes ou doença), é 

nos nossos dias também utilizado na área do bem-estar nomeadamente em ginásios e health 

clubes, no desporto e educação física, e sempre presente como forma de preparação base das 

capacidades físicas (força, resistência, flexibilidade). 

O nosso corpo está concebido para o movimento, deslocar-se de um lado para o outro 

de uma forma sistemática, lenta, rápida, em aceleração, desaceleração, com movimentos 

curtos e longos. Andar, correr, agachar, saltar, puxar, empurrar e rodar são movimentos que 

conseguimos realizar diariamente ainda que com solicitações, frequências ou intensidades 

diferenciadas. Ainda que os possamos realizar, alguns dificilmente fazemos, e outros não 

fazemos em determinadas posições porque não necessitamos (mas que o corpo também 

consegue fazer, nomeadamente no chão o empurrar ou puxar que está patente em algumas 
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variantes da luta). Todos estes movimentos do dia-a-dia, entendidos como habilidades 

motoras, podem e são realizados também em variadas modalidades desportivas: o andar na 

marcha atlética, a corrida nas provas de atletismo, o saltar no voleibol, no andebol e no 

futebol, o puxar nas lutas, o agachar no voleibol, o empurrar no halterofilismo, o rodar no 

basquetebol e no ténis.  

Assim sendo, o treino dessas habilidades motoras fora da vertente competitiva sem as 

respectivas regras formais, poderão vir a ser melhoradas e aprimoradas tendo em vista a 

obtenção de melhores resultados quer sejam eles desportivos quer sejam eles unicamente 

objectivos de obtenção de melhorias da saúde em geral.  

 

2.2.1 Conceitos e pressupostos 

 

O ser humano sempre necessitou de usar o seu corpo nas tarefas do dia-a-dia de forma 

eficiente para garantir a sua sobrevivência muitas das vezes em situações de adversidade. Com 

o aparecimento da tecnologia que conduziu ao maior conforto e facilidade na realização de 

algumas ações físicas, o homem tornou-se “menos funcional”. Assim, para combater o 

fenómeno, tornou-se fundamental para o ser humano, independentemente da sua fase da 

vida, a prática de exercícios que permitam recuperar, manter ou elevar a capacidade funcional 

dos indivíduos Campos, M. e Neto, B. (2004). 

Carvalho, A. e Assini, T. (2008) referem que a capacidade funcional é uma condição 

importante na aptidão física. O treino das componentes da aptidão física não só provoca 

melhorias no desempenho atlético no desporto, mas também na aptidão física relacionada 

com a saúde. A aptidão física direccionada para a saúde como a capacidade do indivíduo 

realizar tarefas da vida diária de forma autónoma através de um conjunto de características e 

capacidades tem a vantagem de prevenir as doenças relacionadas com sedentarismo.   

O contributo que actividade física tem na saúde é inerente a uma diminuição do nível de 

risco que cada indivíduo está sujeito durante a vida. A prática regular de actividades físicas e 

desportivas diversas, constituem um elemento fundamental que permite provocar efeitos 

benéficos para a condição física e saúde Pieron, M. (2004).      

Segundo Corbin, C. e Fox, K. (1986), mencionados em Devide, F. (1996), as componentes 

da aptidão física englobam as habilidades motoras inatas e a saúde. A aptidão relacionada com 

as habilidades motoras inatas, compreende qualidades como coordenação, equilíbrio, 

velocidade, tempo de reacção e agilidade, são determinados por factores genéticos. Já a 

aptidão relacionada com a saúde compreende qualidades como resistência cardio-respiratória, 
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força, composição corporal, flexibilidade e resistência muscular, que só podem ser mantidas 

através de hábitos de vida saudáveis, embora também sofram determinações genéticas, 

referem Faria, J. e Gomes, A. (1991a), Mc'Swegin, P. e Pemberton, C. (1993), Nahas, M. (1989), 

Nahas, M. e Corbin, C. (1992), mencionados em Devide, F. (1996). 

A aptidão física é definida por Guedes, D. (1996) como um estado de vitalidade e energia 

que permite aos indivíduos realizarem as actividades normais e as adversidades do dia-a-dia 

sem excessiva fadiga, evitar o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, 

obesidade entre outras, melhoria da auto-estima bem como capacidade intelectual. Salienta 

também que a aptidão física é a capacidade de realizar esforços físicos sem fadiga excessiva 

garantindo a sobrevivência dos indivíduos em boas condições saudáveis no meio onde vivem. 

Segundo Shephard, R. e Balady G. (1999), Guedes, D. (1996), Gaertner, P., Firor, W. e 

Edouard, L. (1991) mencionados por Araújo, D. e Araújo C. (2000) definem a aptidão física em 

duas vertentes distintas: uma mais voltada para a saúde e como é obvio abrangendo mais 

pessoas, valorizando as variáveis fisiológicas como potência aeróbia máxima, força, 

flexibilidade e componentes da composição corporal, a outra direccionada para o desempenho 

desportivo, onde são mais valorizadas a agilidade, equilíbrio, coordenação motora, potência e 

velocidade. 

Para Nieman, D. (1999) a melhoria dos níveis de aptidão física depende da prática 

regular de actividade física, sendo que a aptidão física é uma condição corporal onde o 

indivíduo dispõe de energia e vitalidade para as tarefas diárias e para a prática de actividades 

recreativas sem apresentar fadiga excessiva.  

Segundo Bohme, M. (2003) mencionado em Borin, J., Rodrigues, A., Dallemole, C., 

Ferreira, C., Donato, F., Leite, G., e Alves, T. (2007), cada indivíduo possui as características 

individuais relacionadas com a habilidade a desempenhar na actividade física, com elementos 

qualitativos, havendo variações entre os indivíduos e entre as diferentes fases do ciclo de vida, 

que podem ser consideradas produtos resultantes do processo do desenvolvimento motor e a 

sua acção. A prática da actividade física na melhoria da aptidão física está dependente da 

frequência, intensidade e tempo. A conjugação entre a prática da actividade física, a genética e 

a nutrição têm influência no limiar superior da aptidão física que pode ser esperado de um 

indivíduo. 

Para obtenção de melhorias da aptidão física através da actividade física e consequente 

melhoria das capacidades será importante classifica-las e compreendê-las. Nesse sentido os 

autores referem que Barbanti, V. (2005) sugere três formas de entendê-las: as coordenativas 

relacionadas com a formação motora geral, através do treino da inteligência motora ou 

capacidade de aprendizagem de um desporto ou de habilidades; as condicionais, ligadas, 
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sobretudo aos processos energéticos ou reguladores do sistema nervoso central e as de 

amplitude nas articulações. Considera ainda que as coordenativas tenham ênfase na pré-

puberdade e, na pós-puberdade as coordenativas e condicionais. 

Ainda Barbanti, V. (2005) ao falar nas capacidades condicionais, fala-nos também da 

existência de diferentes nomenclaturas (capacidade física, capacidade motora, qualidade 

física, valência física) ao fazer referência à força, resistência e velocidade. De uma forma 

simples em Borin, J., et al. (2007), os autores Zatsiorky, V. (1999); Barbanti, V. (2001); 

Verkhoshanski, I. (2001), Bompa, T. (2002) e Platonov, V. (2004) definem força como a 

capacidade de superar uma resistência externa por meio de esforços dos sistemas musculares; 

a resistência, com a capacidade do indivíduo realizar exercícios de maneira eficaz e por um 

tempo prolongado e, a velocidade, a capacidade de realizar acções motoras rápidas no menos 

espaço de tempo. 

Para Carvalho, A e Assini, T, (2008) as habilidades que fazem parte da aptidão física são: 

a aptidão cardio-respiratória (expressa tradicionalmente pelo consumo máximo de oxigénio), a 

aptidão músculo-esquelética (força, resistência e flexibilidade muscular), a composição 

corporal e o metabolismo basal. Considera que, a aptidão cardio-respiratória tem sido 

considerada a componente mais importante da aptidão física, sendo esta influenciada por 

múltiplos factores, tais como idade, sexo, condições de saúde, genética e, principalmente, o 

nível de actividade física.  

A capacidade funcional e a aptidão física dos indivíduos ideal podem traduzir-se na 

realização de tarefas normais do dia-a-dia de forma sadia, que na prática desportiva não é 

mais do que realizar de forma hábil e eficiente as tarefas motoras inerentes. Os exercícios 

funcionais visam melhorar as capacidades da aptidão física através de exercícios utilizando o 

próprio corpo sem recurso a máquinas de musculação, embora possa utilizar materiais 

auxiliares, tais como, bolas medicinais, elásticos, bosus, fitball, trx, etc. 

Para Campos, M. e Neto, B. (2004) o importante é a utilização de exercícios que 

estimulem a força, a resistência muscular e cardiovascular, a flexibilidade, a coordenação 

motora, a propriocepção, o equilíbrio e a lateralidade.  

Os exercícios funcionais foram utilizados no período da segunda guerra mundial através 

da fisioterapia, tendo como objectivo a reabilitação física e baseavam-se na prescrição de 

treino específico de modo a acelerar o processo de recuperação e independência dos 

indivíduos, Palmer, M. e Toms, J. (1988).  

Os profissionais da fisioterapia utilizam no seu método diário como forma de acelerar o 

regresso à vida normal após uma lesão ou cirurgia, exercícios terapêuticos que imitavam o que 

os seus pacientes faziam na sua vida diária em casa e no trabalho.  
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A aplicação de treinos com exercícios que possibilitem a recuperação de lesões 

traumáticas mas também para este caso concreto, a melhoria das capacidades da aptidão 

física em praticantes de actividades físicas, poderá contribuir em muito para a obtenção de 

resultados cada vez mais optimizados, personalizados e eficazes em função do seu objectivo, 

da boa condição física, na saúde ou nos resultados desportivos. Por outro lado os profissionais 

do exercício exploraram mais uma vertente do treino que sempre existiu mas tornou-se cada 

vez mais usada como complemento ao treino.  

 

2.2.2 Objectivos e benefícios  

 

O treino funcional aplicado nas práticas desportivas é referenciado com um tipo de 

treino que melhora a performance e previne lesões desportivas Sumulong, H. (2003), Boyle, M. 

(2004), Campos, M. e Neto, B. (2004).  

O treino das capacidades funcionais melhora a performance a todos os indivíduos sendo 

atletas ou não, elevando todas as suas capacidades físicas e os exercícios funcionais utilizados 

estão intimamente relacionados com a actividade específica do individuo que transfere esses 

ganhos para a sua vida D’elia, R. e D’elia, L, (2005).  

Segundo D’elia, R. e D’elia, L. (2005) e Liebenson, C. (2006) o treino das capacidades 

funcionais procura a transferência dos movimentos realizados para a actividade quotidiana ou 

para as actividades reais do praticante desportivo, por isso os exercícios escolhidos deverão ter 

as mesmas características de contracção, coordenação, velocidade, amplitude do movimento e 

posição corporal. Pela especificidade de um determinado desporto ou movimento do dia-a-dia 

o exercício necessita de ser o mais idêntico possível com a actividade propriamente dita. 

Assim, quanto mais semelhante o exercício funcional for com actividade real, maiores serão as 

probabilidades de sucesso na melhoria das funções aplicadas no desporto, em casa ou no 

trabalho. A transferência efectuada na actividade permite que os músculos e as funções 

cognitivas estejam preparados para executar o movimento pretendido. Havendo um 

recrutamento específico de articulações e músculos para cada actividade, a escolha deverá 

também ser específica com o intuito de obter um resultado funcional pretendido.  

D’elia, R. e D’elia, L. (2005), descrevem um método de treino das capacidades funcionais 

no qual músculos e movimentos são estimulados com movimentos multiarticulares e 

diferentes planos (sagital, frontal, transverso) envolvendo a propriocepção, criando uma 

cadeia sinérgica entre os segmentos corporais e capacidades físicas, fazendo com que o 

indivíduo produza movimentos de forma eficiente e eficaz. 
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Por outro lado os autores, Pereira, P., Medeiros, R., Santos, A., Oliveira, L., Aniceto, R., 

Júnior, A., Nascimento, J. e Sousa, M. (2012), fazendo referência aos benefícios no quotidiano 

da população no uso exclusivo de máquinas de musculação admitem que existem dúvidas nos 

seus benefícios, ainda que para Behm, D. e Anderson, K. (2006), o uso destas numa fase inicial 

possa trazer maior segurança e possibilidade de correcção postural dos praticantes mas as 

tarefas diárias dos indivíduos são maioritariamente executadas sobre condições de 

instabilidade física. Boyle, M. (2003), refere ainda que a utilização de máquinas de musculação 

possa proporcionar uma maior estabilização e segurança aquando da realização do movimento 

com cargas elevadas e que treinar os músculos utilizando máquinas de musculação que 

contribuem para uma grande estabilização externa, não proporcionando a instabilidade a que 

cada movimento está sujeito e por conseguinte menos solicitação muscular, será com isso, 

menos eficiente do que utilizar a instabilidade que corpo está sujeito fora do ambiente estável 

que uma máquina de musculação proporciona para desempenhar os movimentos de cada 

desporto.  

Behm, D., Anderson, K. (2006) e Boyle, M. (2003) consideram as máquinas como 

instrumentos que não simulam a instabilidade real ainda que dêem mais segurança e 

estabilidade, consideram que o ideal será sempre que possível, e atendendo às capacidades e 

restrições de cada individuo, o movimento ser realizado de forma livre, sendo o corpo do 

individuo o único interveniente na estabilização do movimento de forma a aproximar os 

exercícios ao padrão do movimento em causa. Segundo Pereira, et al. (2012), citando Peate, 

W., Bates, G., Lunda, K., Francis, S., e Bellamy, K. (2007) como alternativa à possível limitação 

do treino em máquinas de musculação, o treino das capacidades funcionais com cargas 

contribui para o aprimoramento do desempenho físico, mas também é usado no processo de 

reabilitação e prevenção de lesões.  

Para Sumulong, H. (2003), associar aos exercícios a componente instável, melhora a 

propriocepção. Ainda para o mesmo autor, o treino funcional pode melhorar também a 

habilidade do corpo para gerar potência a partir da musculatura central (músculos abdominais 

e das costas), estes são muitas vezes descritos como o centro de potência do corpo. Isto 

porque o indivíduo ao treinar de forma integrada, estes músculos actuam de forma sinérgica 

ajudando com isso a melhorar o rendimento desportivo e a prevenção de lesões. 

O treino em máquinas de musculação convencionais é referido por Sousa, W. e Rogatto, 

G. (2007), como eficiente para o desenvolvimento da qualidade física (força), porém o 

envolvimento de músculos estabilizadores é limitado. Esta limitação poderá pôr em causa o 

equilíbrio entre músculos principais e estabilizadores, podendo com isso dificultar o 

condicionamento do músculo principal e aumentar o risco de lesões. Como o treino das 
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capacidades funcionais fora das máquinas de musculação e exercícios com pesos livres com ou 

sem superfícies instáveis trabalham com a instabilidade do meio, existe um recrutamento 

bastante maior dos músculos estabilizadores da coluna vertebral e os estabilizadores do 

joelho, tornozelo e quadril D’elia, R. e D’elia, L. (2005). 

Os músculos estabilizadores do tronco dividem-se em dois grupos: os profundos e os 

superficiais. Os músculos profundos são responsáveis pela estabilidade e controlo dos 

segmentos vertebrais: os oblíquos internos, o transverso abdominal, os multífidos, o quadrado 

lombar e o diafragma. Os músculos superficiais são responsáveis pela torção, mas também 

contribuem para o suporte da coluna vertebral e da pelve: os oblíquos externos, os erectores 

espinhais, o recto abdominal e fáscia toraco-lombar Gouveia, K. e Gouveia, E. (2008), França, F. 

,Burke, T. ,Claret, D. e Marques, A. (2008). 

Ainda em Gouveia, K. e Gouveia, E. (2008) sobre os músculos estabilizadores do tronco, 

referem a necessidade de activar em primeiro lugar os músculos estabilizadores, por meio de 

exercícios mais específicos e precisos, de modo a impedir ou diminuir o risco de lesões da 

coluna vertebral. Dependendo em muito da condição física do praticante sendo iniciante 

intermédio ou avançado bem como o seu estado de saúde, o correcto será prescrever e 

orientar os treinos de modo a que a adaptação da sua condição física ao seu objectivo seja 

feita de forma segura e eficaz, seguramente todos os exercícios poderão ser usados sejam 

simples ou complexos embora uns serão adequados e eficazes em alguns praticantes e outros 

poderão não se adequar ou mesmo ser contra-indicados em alguns dos indivíduos. 

Para Pereira, et al, (2012), a importância atribuída ao treino funcional, reflecte-se em 

alguns dos estudos presentes na literatura que tentam caracterizar e/ou descrever possíveis 

respostas adaptativas decorrentes da prática. Entre algumas, destacam-se os aumentos de 

força e equilíbrio em mulheres e homens destreinados Spennewyn, K. (2008) melhoria dos 

níveis de potência muscular em atletas Myer, G., Ford, K., Palumbo, J. e Hewett, T. (2005), 

períodos de recuperação muscular pós-exercício até à exaustão mais rápidos Navalta, J. e 

Hrncir, S. (2007), além da redução do risco de lesões ortopédicas e melhorias no processo de 

reabilitação em indivíduos que representam funções laborais de risco Peate et al., (2007).   

 

2.2.3 Âmbito da aplicação 

 

A aplicabilidade do treino funcional assenta em alguns pressupostos como: (i) a 

transferência dos movimentos para a realidade diária dos indivíduos D’elia, R. e D’elia, L., 

(2005) e Liebenson, C. (2006b); (ii) o trabalho de diferentes capacidades físicas D’elia, R. e 

D’elia, L. (2005); (iii) a propriocepção Sumulong, H. (2003), Liebenson, C. (2006a), Maior, A., 
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Moraes, E., Santos, T. e Simão, R. (2006), (iv) e o desenvolvimento dos músculos 

estabilizadores D’elia, R. e D’elia, L. (2005). 

Para D’elia, R. e D’elia, L. (2005) o treino das capacidades funcionais solicita diferentes 

capacidades físicas, para além da força, integra também o trabalho de potência, resistência, 

flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade e velocidade. Ainda para os mesmos autores 

um exercício solicita mais do que uma capacidade física, todos os movimentos são produto da 

combinação de várias capacidades. Sendo assim, será importante desenvolver as capacidades 

em função do nível de participação de cada uma delas na actividade diária ou na especificidade 

do desporto e de acordo com fase de treino da época desportiva. Para que o exercício ou 

movimento seja o mais funcional possível as capacidades físicas solicitadas no desempenho 

real deverão estar bem desenvolvidas.  

Segundo Sumulong, H. (2003), Liebenson, C. (2006a) e Maior et.al., (2006) a 

propriocepção também está bastante presente no treino funcional. A sensibilidade 

proprioceptiva possibilita uma relação entre indivíduo e o meio que o envolve, dando-lhe 

informações sobre o padrão do movimento, a posição dos segmentos anatómicos, sendo uma 

componente decisiva na correcção gestual, estabilidade dinâmica e prevenção de lesões 

Domingues, M. (2008). Nos exercícios sujeitos a maior instabilidade corporal, que poderão 

proporcionar situações de risco, a activação dos impulsos proprioceptivos (integrados nos 

vários centros sensório-motores) regula e ajusta a contracção dos músculos posturais, 

mantendo assim o equilíbrio e a postura geral Behm, D., Anderson, K. e Curnew, S. (2002).  

A estabilidade articular, à semelhança da estabilidade postural, é também um factor 

crucial no desempenho correcto do movimento, durante a realização de actividades diárias e 

desportivas Aquino, C., Viana, S., Fonseca, S., Bricio, R. e Vaz, D. (2004) treinando desta forma, 

parece também haver um desenvolvimento dos músculos estabilizadores das articulações.  

A instabilidade proporciona maior estimulação proprioceptiva o que ajuda na 

aprendizagem motora e na capacidade de reacção Liebenson, C. (2006a) e Maior et.al., (2006) 

trabalhando os músculos estabilizadores da coluna vertebral e os estabilizadores e 

neutralizadores do joelho, tornozelo e quadril. 

Para indivíduos treinados ou atletas, uma forma de estimular o equilíbrio e 

propriocepção é desafiar os padrões de equilíbrio com a inclusão de superfícies instáveis, tais 

como pranchas de equilíbrio e bolas de ginástica Liebenson, C. (2006a). 

Ainda o mesmo autor, Liebenson, C. (2006a), sugere que outra forma de aplicar a 

instabilidade em exercícios, é desafiar o atleta a apoiar-se no chão ou até noutra superfície 

utilizando apenas um membro. Desta forma o corpo é treinado em três planos (sagital, frontal 

e transversal) exigindo maior equilíbrio e coordenação. Ao adicionar movimentos secundários 
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no mesmo exercício, como empurrar e puxar, é possível desenvolver actividades que se 

assemelham e facilitam desportos como o ténis, basebol, golfe, etc.  

O estudo de Maior et al., (2006), analisou a força muscular em 30 indivíduos com idades 

entre 20 e 25 anos, treinados em plataformas instáveis. 

O objectivo era investigar o efeito de 4 semanas de treino de força ao nível da força 

muscular dos membros inferiores pela utilização de diferentes instrumentos no treino. Foi 

utilizado para avaliação da força muscular o teste de 10 repetições máximas, com o objectivo 

de encontrar a carga máxima para a realização do protocolo de treino no exercício 

agachamento bilateral no Smith machine. A técnica de execução do movimento foi 

discriminada nas seguintes etapas de execução; A - posição inicial: o individuo em pé, com os 

membros paralelos em extensão com ligeiro afastamento lateral, braços alinhados com os 

ombros e com a barra apoiada nas costas e ombros; B – Fase de contracção: a partir da fase 

excêntrica (100% de flexão entre a perna e a coxa) realizou-se a execução completa do 

membro inferior. Foi utilizado o equipamento Smith Machine (Life fitness - EUA). O Teste das 

10 repetições máximas realizou-se 48 horas antes da 1ªa sessão de treino e a repetição 48 

horas após o último dia de treino (4 semanas de treino). Antes de realizar o teste os indivíduos 

fizeram um aquecimento específico com 2 séries de 15/20 repetições (carga de 60% de 10 

repetições máximas). Os valores das cargas máximas no teste foram encontradas através de 

três tentativas, quando o avaliado não conseguia realizar correctamente o movimento 

completo, validava-se com carga máxima a que tinha sido alcançada na última execução. A 

cada nova tentativa aumentou-se a carga progressivamente de 10kg e com intervalos de três a 

cinco minutos entre cada série.  

Os indivíduos foram separados aleatoriamente através de sorteio em 3 grupos: A) grupo 

de treino sem plataforma de instabilidade; B) Grupo de treino com plataforma de 

instabilidade; C) grupo controlo. Os indivíduos do grupo de controlo também tinham 

conhecimento da técnica de execução do movimento, porém mantiveram-se inactivos durante 

todo o programa de treino. O treino iniciou 48 horas após o teste das 10 repetições máximas. 

Os indivíduos cumpriram 3 treinos semanais em dias alternados, durante 4 semanas, num total 

de 12 sessões. Estes foram encorajados a realizar 3 séries de 10 repetições máximas com 

intervalos de recuperação de 2 minutos entre séries. No final de cada treino respondiam a 

escala de percepção subjectiva de esforço (PSE) da tabela de borg. Dos resultados, concluíram 

que o treino com instabilidade gera através da adaptação neural habilidade de maior 

coordenação inter e intramuscular, consequente melhoria da actividade dos músculos 

agonistas, antagonistas, estabilizadores, assim, apresentou aumento da produção de forca, 

quando comparado com acções de estabilidade.  
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Indivíduos adaptados através do treino neuromuscular provocado pela instabilidade, 

apresentam um aumento da activação das unidades motoras e coordenação intra e 

intermuscular comparado com indivíduos treinados sem instabilidade, aumentando assim o 

desempenho físico e reduzindo o risco de lesões Maior et al., (2006). 

Sobre a propriocepção, Behm et al., (2002), conclui que com a utilização de plataformas 

instáveis além da estimulação proprioceptiva, há também ganhos de força que são atribuídos 

ao aumento da área e secção transversa do músculo e melhoria da coordenação 

neuromuscular (agonista, antagonista, sinergistas e estabilizadores).  

Exercícios praticados em máquinas de musculação podem ser indicados por exemplo 

para desenvolvimento da força de um determinado grupo muscular. Os exercícios realizados 

em posições menos funcionais, tais como na posição de deitado podem ser usados como 

forma de isolar e melhorar os padrões de estabilidade, por exemplo em pessoas com 

debilidade elevada ou condicionamento dos músculos estabilizadores do tronco e só 

posteriormente, depois de melhorar a aptidão desses, devem ser treinados os exercícios que 

se assemelhem às actividades diárias, no desporto, em casa, no trabalho ou no lazer, sejam 

eles só com peso corporal, com cargas adicionais ou mesmo em superfícies que provoquem 

instabilidade. 

Sumulong, H. (2003), Boyle, M. (2004), Campos, M. e Neto, B, (2004), não referem a 

ideia de abandonar o treino tradicional ou outros métodos que são utilizados, mas sim o de 

auxiliar os métodos existentes. O autor Sumulong, H. (2003), sugere a integração de um 

programa de treino funcional a um programa de treino tradicional, de maneira a conseguir os 

benefícios de ambos, obtendo com isso um melhor rendimento quer desportivo quer para 

saúde. 

Os exercícios do treino funcional são compostos por uma combinação de variáveis que 

determinarão o seu grau de funcionalidade. 

Como podemos observar pela figura 1, de entre as variáveis, consideram-se o conjunto 

de qualidades físicas, padrões de movimento, integração do movimento, equipamentos 

utilizados, acessórios naturais e níveis de dificuldade D’elia, R. e D’elia, L., (2005). 
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Figura 1. Quadros de variáveis que compõem exercícios para o treino funcional adaptado de 

D’elia, R. e D’elia, L., (2005). 

 

Estas variáveis são manipuladas ou combinadas formando um exercício com o objectivo 

de transferir a sua forma para o desporto desejado. Atendendo que neste método existem três 

níveis de dificuldade (iniciante, intermédio e avançado), o primeiro nível pode utilizar um 

exercício que trabalhe apenas uma capacidade física de forma preponderante, um padrão de 

movimento, a integração do movimento isolado ou no máximo multiarticular, poucos ou 

nenhuns equipamentos e/ou acessórios naturais mais simples como olhos abertos. O grau de 

dificuldade deverá aumentar de acordo com a evolução do atleta, sendo assim, existem várias 

maneiras de aumentar a complexidade e dificuldade de um mesmo exercício, basta com isso 

recombinar as variáveis propostas. Aumentar o número de capacidades físicas, utilizar um 

padrão do movimento, utilizar exercícios integrados, com mais equipamentos e acessórios 

naturais mais complexos. 

 

Figura 2A. Combinação de variáveis para um exercício funcional de nível iniciante. 

 

 

QUALIDADES 
FÍSICAS

•Equilíbrio 

•Força

•Velocidade

•Flexibilidade 

•Potência 

•Resistência 

PADRÕES DE 
MOVIMENTO

•Lançar

•Puxar 

•Agachar

•Carregar
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•Empurrar
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MOVIMENTO

•Isolado

•Multiarticular

•Integrado

EQUIPAMENTO
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•Bola medicinal

•Elástico

•Bola
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•Disco

ACESSÓRIOS 
NATURAIS

•Olhos abertos

•Olhos fechados

•Unilateral

•Bilateral

•1 apoio
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•3 apoios

•4 apoios
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Figura 2B. Combinação de variáveis para um exercício funcional de nível intermédio. 

 

 

Figura 2C. Combinação de variáveis para um exercício funcional de nível avançado. 

 

Nas figuras anteriores podemos observar alguns exemplos de exercícios, na figura 2A, 

um exemplo de exercício para um atleta de basquetebol que execute um agachamento com 

pesos livres com objectivo de melhorar a potência muscular dos membros inferiores. Pela 

tabela dos autores D’elia, R. e D’elia, L. (2005) e fazendo a combinação das variáveis 

apresentadas teremos: qualidade física – potência; padrão de movimento - agachar; 

integração do movimento – multiarticular; equipamentos – pesos livres; acessórios naturais – 

olhos abertos, bilateral, dois apoios; nível de dificuldade – iniciante.  

Com a evolução do atleta, no seu treino terá de se adicionar, substituir e recombinar as 

variáveis, como está elucidado na figura 2B, seria utilizar uma bola medicinal em substituição 

dos pesos livres. O atleta realiza o agachamento com a bola inicialmente no chão e ao 

levantar-se lança-a verticalmente, segurando-a de novo e voltando á posição inicial. Segundo 

os autores, combinando as variáveis temos: qualidades físicas – potência, resistência; padrões 

do movimento – agachar, lançar; integração do movimento – integrado, tendo em conta que o 

exercício envolve mais de um padrão do movimento; equipamentos – bola medicinal; 

acessórios naturais – olhos abertos, bilateral, dois apoios; nível de dificuldade – intermédio. 

Para aumentar o grau de dificuldade recombina-se as variáveis. Usando o mesmo 

exemplo, e como sugestão seria incluir no exercício uma prancha de equilíbrio. Assim, o atleta 

realizaria o exercício descrito em acima, equilibrando-se numa prancha ou bola de bosu. 

Fazendo a combinação das variáveis do exercício teríamos: qualidades físicas – potência, 

resistência, equilíbrio; padrões do movimento – integrado; equipamentos – bola medicinal, 
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prancha ou bola bosu; acessórios naturais – olhos abertos, bilateral, dois apoios; nível de 

dificuldade – avançado figura 2C. 

Tendo em conta os exemplos anteriores, poderá deduzir-se que como qualquer método 

holístico, este método de treino desenvolve aspectos importantes para a melhoria da 

performance desportiva, como sejam: os neuromusculares, força, velocidade, equilíbrio, 

coordenação, flexibilidade e resistência. 

Segundo Bohme, M. (2003), a performance desportiva é vista como o objectivo do 

treino, porém aliado a este objectivo poderá estar sempre associado a possibilidade de 

ocorrerem lesões desportivas. Essa possibilidade poderá estar relacionada com vários 

aspectos: os intrínsecos, relacionados com o próprio atleta, os seus factores genéticos, se 

possuem ou não lesões prévias, as suas capacidades físicas, alterações corporais e 

desequilíbrios musculares, como também os extrínsecos, relacionados com o tipo de desporto 

que pratica; treinar de forma errada, treinos muito intensos, técnica inadequada de execução 

dos movimentos, avaliação errada das capacidades e necessidades do atleta.  
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3. RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO E APLICABILIDADE PRÁTICA  

3.1 Introdução 

 

O treino das capacidades funcionais tem vindo a ser aplicado nas mais variadas áreas do 

movimento humano, concretamente na reabilitação da saúde, quando indivíduos apresentam 

dificuldades ou mesmo incapacidade em realizar gestos e tarefas do dia-a-dia, no lazer quando 

procuram melhorar e desenvolver a sua condição física e na educação física e no desporto 

como forma de aprender ou melhorar performances nas modalidades desportivas. Desta 

forma o treino funcional inserido no treino desportivo centrar-se-ia como é feito há muito 

tempo no desenvolvimento da condição física, onde utiliza um método de treino que aproxima 

os exercidos ou bateria de exercícios, às exigências e especificidades de cada modalidade com 

vista a uma melhoria significativa das capacidades físicas e motoras que possibilitem melhores 

performances.  

O treino funcional prescrito em grupo ou individualizado, visa melhorar através de 

treino específico a capacidade funcional dos indivíduos independentemente do seu nível de 

condição física ou actividade que ele pratica. Existe uma utilização de exercícios que solicitem 

os grupos musculares da forma aproximada ou semelhante à do padrão do movimento ou 

gesto técnico de determinada modalidade que será bem mais eficaz do que treinar esses 

mesmos grupos musculares fora do padrão do movimento ou gesto técnico determinado. O 

treino das capacidades funcionais se aplicado de forma motivante, desafiadora, dinâmico e 

complexo do ponto de vista de estímulos neuromusculares, levando o corpo a um melhor 

desempenho nos movimentos necessários nas actividades do quotidiano ou nas actividades 

desportivas, poderá contribuir para a melhoria da aptidão física do atleta, praticante e 

profissional da educação física. 

O trabalho de campo a que se refere o actual relatório, foi desenvolvido na escola básica 

2,3 Abel Salazar em Ronfe - Guimarães, com um grupo de 16 alunos do Desporto Escolar na 

modalidade de Atletismo. Este grupo era composto por 6 raparigas e 10 rapazes, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 14 anos que além dos dois treinos semanais, um de 90 

minutos e um de 45 minutos, participavam também em encontros/provas externas 

organizados pelo desporto escolar do centro educativo de Braga nesta mesma modalidade, 

bem como competições internas no âmbito do projecto educativo da escola, corta-mato 

escolar e meeting de atletismo, organizado pelo departamento de educação física.  

Ao nível do Desporto Escolar da Instituição em referência, o Atletismo foi implementado 

no período sobre o qual incide este relatório, e sendo que a grande maioria dos alunos deste 
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grupo tiveram aqui a primeira experiência na modalidade para além daquela que possuíam ou 

ainda iriam ter nas aulas de educação física. O Desporto Escolar permite maiores vivências 

desportivas, principalmente aos alunos cuja única possibilidade de praticar alguma modalidade 

desportiva orientada, seria na escola. A adopção da modalidade de Atletismo permitiu, aos 

interessados sem clube para praticar, a prática pelo menos de forma amadora, bem como 

fomentar o gosto ou até mesmo descobrir vocação na modalidade. 

Sendo uma modalidade com várias especialidades (provas de corrida, de saltos e de 

lançamentos), permitiu realizar um trabalho variado, não apenas técnico, mas também ao 

nível do desenvolvimento da condição física através do treino das capacidades funcionais dos 

alunos. 

 

3.2 O Processo 
 

Após a divulgação da modalidade, dos dias e das horas dos treinos, procedeu-se à 

inscrição dos alunos interessados. 

Os objectivos foram delineados tendo em conta as provas a realizar extra e intra-escola: 

(i) dar a conhecer a modalidade no maior número possível de especialidades do atletismo em 

função do material disponível, (ii) melhorar a aptidão ou condição física dos alunos, (iii) 

incentivar os alunos à prática de actividade física para além da obrigatória, já que esta é 

facultativa; (iv) criar hábitos de vida saudável; (v) promover o espírito de equipa e de 

camaradagem entre alunos; e (vi) encontrar e encaminhar possíveis interessados a 

enveredarem por uma carreira de atletas federados. 

O planeamento teve em conta as provas em que os alunos teriam de participar: corta 

mato escolar, encontro jovem atleta, meeting de atletismo e encontro final de atletismo. O 

processo foi dividido em 3 fases: Fase Avaliação Diagnóstica (avaliação da aptidão física); Fase 

de implementação de Processo de Ensino/Treino (trabalho de melhoria da condição física em 

todas as aulas; Fase de iniciação, aperfeiçoamento e consolidação das especialidades da 

modalidade do atletismo; preparação especifica tendo em conta as provas); e Fase Final 

(competições e avaliação da aptidão física). 

 

3.2.1. Primeira Fase – Avaliação Diagnóstica  

 

Elaboração nos primeiros treinos, de um diagnóstico com a realização de testes físicos, 

protocolo Fitnessgram, com o objectivo de avaliar as capacidades físicas dos alunos (força, 
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resistência, flexibilidade). Foram avaliadas as componentes da aptidão aeróbia nos testes “Vai 

vém”, corrida 1 milha, agilidade e velocidade 40 metros, e muscular através dos testes de força 

abdominal, salto a pés juntos, flexão/extensão dos membros superiores e senta e alcança. Os 

testes foram aplicados antes e após o processo de treino funcional, recorrendo ao 

Fitnessgram, sendo que o protocolo de avaliação aplicado pode ser consultado no anexo 1. Na 

tabela 1 estão os resultados iniciais do teste Fitnessgram, de 6 alunos do grupo equipa de 

Atletismo do Desporto Escolar, 3 rapazes (Aluno C, 10 anos; Aluno D, 11 anos; Aluno E, 12 

anos) e 3 raparigas (Aluna B e Aluna F, 11 anos, Aluna A, 12 anos). A amostra só contempla os 

resultados de 6 alunos porque só foi possível realizar os testes iniciais e finais a este grupo 

devido á falta de assiduidade dos restantes nos dias de realização dos testes.  

 

TABELA 1 – Fitnessgram Inicial 
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Aluna A 49 9’:10” 9” 7”:56 25 145cm 14 21 

Aluna B 38 9’:21” 10’ 8”:36 23 133cm 12 20 

Aluno C 50 9’:05” 8’ 7”:25 24 142cm 20 19 

Aluno D 55 8’:59” 7’ 6”:85 27 147cm 25 20 

Aluno E 50 9’:03” 8’ 7”:37 23 139cm 23 15 

Aluna F 37 9’:53” 10’ 7”:59 22 136cm 13 21 

 

3.2.2. Segunda Fase - Implementação de Processo de Treino 

 

As sessões de treino, após avaliação inicial, incidiram na aprendizagem, mas também 

na consolidação das especialidades da modalidade. Para a grande maioria dos alunos foi a 

primeira vez que vivenciaram a modalidade de uma forma estruturada e metódica, para outros 

já era um aprofundar e um melhorar de aspectos que já tinham experimentado. No entanto, 

tendo em conta o nível de diferenciado, o planeamento foi elaborado em função de cada 

aluno. O foco passou sempre por tentar abordar as especialidades do atletismo, pensando nas 
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possibilidades físicas de cada aluno, sendo este um grupo em formação e de iniciação, estando 

igualmente limitado no número possível de treinos semanais, nas presenças de cada aluno 

semana após semana, que nem sempre foi cem por cento cumprido, nos espaços físicos 

disponíveis, que dependeram e foram sempre de encontro ao interesse de todos, aulas de 

educação física e treinos do desporto escolar.   

Os treinos da modalidade atletismo foram divididos em duas sessões semanais, uma 

90 minutos e outra de 45 minutos.  

A metodologia usada para a leccionação desta modalidade foi semelhante à utilizada 

para a planificação das aulas de educação física na unidade didáctica de atletismo do 2º e 3º 

ciclo elaborado pelo departamento de educação física da escola básica 2, 3 Abel Salazar – 

Ronfe.  

Na tabela 2 está o sumário da planificação anual dos treinos da modalidade de 

Atletismo, quais as capacidades físicas desenvolvidas, os exercícios funcionais utilizados para o 

desenvolvimento dessas capacidades com ou sem auxílio de materiais e especialidades da 

modalidade abordadas nos treinos. 
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TABELA 2 – Planeamento anual 

 

ATLETISMO 

1º PERIODO 

 

 

 

TREINO DAS CAPACIDADES FÍSICAS EXERCÍCIOS ESPECIALIDADES 

FORÇA 

RESISTÊNCIA 

AGILIDADE/COORDENAÇÃO 

VELOCIDADE 

 FLEXIBILIDADE 

Saltos, 

agachamentos, 

lançamentos, 

deslocamentos, 

puxar, empurrar 

Exercícios de 

mobilidade 

articular 

 

Corrida de resistência  

 

Corrida de velocidade  

 

Corrida de estafetas 

2º PERIODO 

TREINO DAS CAPACIDADES FÍSICAS EXERCÍCIOS ESPECIALIDADES 

FORÇA 

RESISTÊNCIA 

AGILIDADE/COORDENAÇÃO 

VELOCIDADE 

 FLEXIBILIDADE 

Saltos, 

agachamentos, 

lançamentos, 

deslocamentos, 

puxar, empurrar 

Exercícios de 

mobilidade 

articular 

Corrida de resistência  

 

Corrida de velocidade  

 

Salto em altura 

 

Salto comprimento 

 

Lançamento de peso   

2º PERIODO 

TREINO DAS CAPACIDADES FÍSICAS EXERCÍCIOS ESPECIALIDADES 

FORÇA 

RESISTÊNCIA 

AGILIDADE/COORDENAÇÃO 

VELOCIDADE 

 FLEXIBILIDADE 

Saltos, 

agachamentos, 

lançamentos, 

deslocamentos, 

puxar, empurrar 

Exercícios de 

mobilidade 

articular 

Salto em altura 

 

Salto comprimento 

 

Lançamento de peso 

 

Corrida de estafetas 
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Primeiro período 

 

A abordagem inicial ao desenvolvimento das capacidades físicas na modalidade foi 

preferencialmente lúdica, através de exercícios analíticos individualmente ou em grupos, ou na 

criação de circuitos com diferentes estacões onde o objectivo sempre passou por solicitar as 

diferentes capacidades, sempre com movimentos diferentes a fim de variar os estímulos. 

Como nesse período se realizava o corta-mato escolar, das sessões constava sempre corrida de 

resistência com distâncias diferenciadas dependendo do escalão de cada aluno.  

Dos programas de treino para as especialidades de corrida, fez parte o treino das 

capacidades força, resistência, agilidade, coordenação, velocidade e flexibilidade, através de 

movimentos de saltos, lançamentos, deslocamentos, puxar e empurrar. 

A constante necessidade de um enquadramento funcional dos exercícios (mesmo que 

preparados para desenvolvimento das capacidades físicas), à realidade desportiva nos quais 

seriam solicitados (atletismo), fez com que houvesse uma preocupação adicional para se 

tentarem aproximar das técnicas de corrida, de lançamento, ou de saltos. 

A vertente funcional destes pode ser aproximada e aproveitada para aprendizagem 

nos treinos dos movimentos, saltos verticais e horizontais com um ou dois apoios, com 

material, arcos, cordas, bolas, bancos, caixas, ou sem material, lançamentos de bolas 

medicinais, de ténias e bolas de arremesso bem como bolas de lançamento do peso, puxar 

fazendo a tracção com uma corda ou na cintura dos colegas, empurrar o chão na posição 

horizontal, empurrar a bola na vertical. Corridas de resistência e deslocamentos em dois e 

quatro apoios, agilidade e coordenação motora nos arcos de ginástica rítmica e nas cordas. 

Exercícios de mobilidade articular de todas as articulações envolvidas, pulsos, ombros, 

cotovelos, anca, joelhos, tornozelos. 

Com a realização do corta-mato escolar no primeiro período, os alunos realizaram 

ainda corridas de resistência com o objectivo de melhorar a capacidade de resistência em 

corrida. Realizaram também a corrida de velocidade de 40 e 60 metros e corrida de estafetas 4 

x 60 metros. Como a vertente competitiva esteve sempre presente embora a preocupação 

essencial fosse a aprendizagem com prazer naquilo que estavam a fazer, houve sempre 

bastante entusiasmo. Os alunos gostam de competir e de serem sempre os melhores e de 

melhorarem sempre os seus resultados e as suas performances. 

Na tabela 3, está um exemplo simplificado de um plano de treino usado de 45 

minutos. Todos os exercícios tinham como objectivo desenvolver as capacidades físicas já 

referenciadas, treinar e melhorar a técnica de corrida e táctica de corrida de resistência. 

 



Relatório de Intervenção e Aplicabilidade Prática 

28 
 

TABELA 3 – Plano de treino I 

 

Partes  Exercícios/ Duração Espaço Capacidades Físicas 

Inicial 

10´ 

- Corridas com mudança de direcção ao 

sinal auditivo, visual. 

 

 Resistência cardio- 

respiratória 

Agilidade 

 

 

 

 

Fundamental 

30’ 

- Circuito: 1º arcos no chão, agilidade em 

corrida e saltos com um e dois apoios; 2ª 

lançamentos da bola medicinal; 3ª saltos 

à corda uni e bi lateral; 4ª empurrar o 

chão através da flexão e extensão dos 

membros superiores; saltos para o 

banco sueco com um e dois apoios. 20` 
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(percurso dentro da escola). 

 

P
av

ilh
ão

 G
im

n
o

d
es

p
o

rt
iv

o
 

  

 

Agilidade  

 

Força muscular 

 

 

Resistência cardio-

respiratória  

 

Final 

5’ 
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4. Flexão/ extensão 

dos membros 

superiores 

 

5. Saltos para o banco 

1.º Agilidade arcos 2.º Lançamento da bola 

3. Saltos à corda 
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Segundo período 

 

No segundo período, iniciamos as especialidades, salto em comprimento, salto em 

altura e lançamentos, tendo em conta a prova XVI Torneio de Pista Coberta. No entanto as 

corridas continuaram a estar na planificação dos treinos. 

Mantive os treinos específicos para o desenvolvimento das capacidades físicas com 

exercícios funcionais (saltos, agachamentos, empurrar, puxar, e deslocamentos) embora parte 

significativa da aula fosse dedicada à componente técnica das especialidades, abordagem feita 

sempre de forma progressiva do gesto técnico em si. Recorri ainda a exercícios que pudessem 

desenvolver a força explosiva através do treino em pliometria, (conjunto de exercícios que 

permitem ao musculo atingir um nível elevado de força explosiva, através do rápido ciclo de 

alongamento-encurtamento), solicitado sobretudo nos saltos e nos lançamentos: saltar para o 

banco sueco, saltar sobre uma barreira, lançar bola medicinal). 
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TABELA 4 – Plano de treino II 

  

Partes  Exercícios/Duração  Espaço Capacidades Físicas 

Inicial 

15’ 

-um circuito repetido três vezes: de 

200metros de corrida continua, 

deslocamento em quatro apoios 20metros, 

10 agachamentos, 10 vezes empurrar o 

chão em posição decúbito ventral até à 

posição de prancha.   

 

 Resistência cardio-

respiratória  

 

Força muscular 

 

 

 

 

 

 

Fundamental 

70’ 

- Circuito: 1.º saltar sobre as barreiras a pés 

juntos; 2.º lançamentos da bola medicinal 

a uma distância mínima de 2metros; 3.º 

transportar o colega sobre as costas num 

percurso de 40 metros; 4.º saltar sobre 

uma corda presa a dois postes, 

transpondo-a alternados os apoios. 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto em altura, iniciação à técnica de 

tesoura. 40’ 

- corrida preparatória, transposição da 

fasquia de iniciação. 
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muscular.  

 
 
 

Flexibilidade  

 

 

 

 

 

1.º Saltos sobre 

barreiras 

2.º Lançamentos 

da bola 

3.º Cavalitas 4.º Saltos sobre 

uma corda 
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No exemplo da tabela 4, está descrita uma das sessões de treino de 90 minutos, onde 

a abordagem incidiu no desenvolvimento das capacidades físicas, força, resistência cardio-

respiratória, agilidade, velocidade e flexibilidade, como forma de permitir iniciar a técnica de 

salto em altura e por fim iniciar a técnica de salto com vista à obtenção de resultados 

satisfatórios para o nível inicial dos alunos: transpor a barreira sem a derrubar, embora para 

esta aula, e nas primeiras só tenha utilizado o elástico de aprendizagem. 

 

Terceiro período 

Este período foi de consolidação, aperfeiçoamento das técnicas e especialidades do 

atletismo e continuação do desenvolvimento das capacidades físicas. Sempre com sequências 

de exercícios que fossem de encontro com o desenvolvimento das capacidades físicas 

individuais. Com o meeting de atletismo organizado pelo departamento de educação física da 

escola, e o encontro entre escolas com a modalidade de atletismo do desporto escolar, os 

alunos foram incentivados a participar, até porque as competições permitiram uma nova 

experiência e enriquecimento pessoal, mas sobretudo a possibilidade de aplicar as 

aprendizagens adquiridas, não só nas aulas curriculares de educação física, mas sobretudo na 

componente específica da modalidade de desporto escolar. 

As aulas foram planeadas com o objectivo de desenvolver as capacidades físicas e 

aperfeiçoar as técnicas nas especialidades do atletismo recorrendo a sequências de exercícios 

funcionais em circuito com competição visto já se dominar muitos aspectos técnicos 

Com a realização do meeting de atletismo na escola e com um encontro previsto entre 

escolas para a modalidade de atletismo, os alunos tiveram a oportunidade de aplicar, 

vivenciar, ganhar maturidade competitiva fora do contexto de grupo equipa, dando-lhes desta 

forma a possibilidade de sentir de certa forma a realidade competitiva desta modalidade. 

A tabela seguinte, é um exemplo de um dos planeamentos feitos para uma das sessões 

de 45 minutos deste terceiro período em que foram abordadas várias especialidades do 

Atletismo. 
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TABELA 5 – Plano de treino III 

Partes  Exercícios  Espaço Capacidades Físicas 

Inicial 

10’ 

- Realização da prova do “vai vem” do 

protocolo Fitnessgram.   

 Resistência cardio- 

respiratória   

 

 

 

 

 

 

Fundamental 

30’ 

- Circuito, com competição entre pares de 

alunos. Realizar o maior número de repetições 

no circuito. A cada minuto nas tarefas motoras 

trocam de exercício num total de quatro 

minutos, no final do tempo trocam de estação. 

Descansam um minuto e trocam de exercícios 

no final de quatro minutos. 1º Sequência: um 

aluno faz agachamentos com bola medicinal de 

2kg e o outro faz extensão e flexão dos 

membros superiores no chão; 2ª sequência: um 

aluno executa saltos a pés juntos transpondo 

uma barreira, o outro com as mãos na barra 

fixa e pés apoiados no plinto na posição vertical 

puxa a barra e faz flexão extensão dos 

membros superiores; 3ª sequência: a troca de 

posições realizava-se depois de um dos 

elementos completar uma volta ao recinto de 

treino transportando uma bola medicinal de 1 

kg, o outro realizava “sit ups” posição de 

deitado com planta dos pé juntas e membros 

superiores em extensão passava para a posição 

de sentado. 30’ 

 

 

 

Corrida de velocidade 
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Força muscular 

 

Resistência cardio- 

respiratória   

 

Agilidade/Velocidade 

 

Força 

Final 

5’ 

 

Mobilidade articular/alongamento muscular.  

  

Flexibilidade  

 

 

 

 

1.º A)Agachamentos e B) Flexão/extensão 

dos membros superiores 

2.º A) Saltos sobre barreira 

e B) Puxar a barra fixa  

3.º A) Corrida à volta 

do recinto e B) Sit ups 
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Na tabela 5, está como exemplo uma das sessões de treino em que os alunos 

treinaram e melhoraram a sua capacidade física em situação de competição entre grupos de 2 

elementos, ou seja, trabalho de equipa, não no âmbito da modalidade de atletismo (na marca, 

no tempo obtido ou na distância percorrida), mas no resultado obtido no treino dessas 

capacidades, ao realizarem tarefas simples de exercícios funcionais onde o resultado obtido 

por ambos permitiu, classificar e obter um resultado onde o mais importante seria o trabalho 

em equipa, onde o resultado individual de cada um contribuía para a obtenção de um melhor 

resultado global da equipa. O Objectivo, foi fomentar o trabalho em equipa, o respeito pela 

individualidade de cada atleta no grupo equipa de Atletismo, a camaradagem que o trabalho 

em equipa promove e o desenvolvimento das capacidades físicas de uma forma jogada.  

 

3.2.3. Terceira Fase – Avaliação Final 

 

A realização da avaliação final através do protocolo de Fitnessgram, ocorreu no final do 

terceiro período e seguiu o protocolo usado para a avaliação inicial e que pode ser consultado 

no anexo 1 a fim de comparar resultados e melhorias ou não na condição física dos alunos. Na 

tabela 6 estão os resultados obtidos no final do ano lectivo pelos mesmos alunos no protocolo 

de Fitnessgram. 

 

TABELA 6 – Fitnessgram Final 

 

TABELA DE RESULTADOS FINAIS 

NOMES 

APTIDÃO AEROBIA APTIDÃO MUSCULAR 
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Aluna A 51 9’:05” 9” 7”:50 29 149cm 15 23 

Aluna B 41 9’:19” 9’ 8”:37 25 135cm 12 20 

Aluno C 55 9’:00” 7”:50 7”:22 24 143cm 21 21 

Aluno D 59 8’:48” 7’ 6”:81 29 148cm 25 22 

Aluno E 49 9’:02” 8’ 7”:32 23 140cm 22 16 

Aluna F 42 9’:45” 9’ 7”:52 21 137cm 15 22 
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TABELA 7 – Fitnessgram comparação de resultados 

 

TABELA DE RESULTADOS COMPARADOS 

NOMES 

APTIDÃO AEROBIA APTIDÃO MUSCULAR 
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a
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1
 M

ilh
a

 

A
g

ili
d

a
d

e 

V
el

o
ci

d
a

d
e 

4
0

M
 

Fo
rç

a
 a

b
d

o
m

in
a

l 

 

Sa
lt

o
s 

a
 p

és
 ju

n
to

s 

  

Fl
ex

ã
o

 e
 e

xt
en

sã
o

 d
o

s 

m
em

b
ro

s 
su

p
er

io
re

s 

  

Se
n

ta
 e

 a
lc

a
n

ça
 

 

Aluna A +2 -05” = -0,06” +4 +4cm +1 +2 

Aluna B +3 -02” -01“ +0,01” +2 +2cm = = 

Aluno C +5 -05” -0,5“ -0,03“ = +1cm +1 +2 

Aluno D +4 -11” = -0.04” +2 +1cm = +2 

Aluno E -1 -01” = -0.05“ = +1cm -1 +1 

Aluna F +5 -08” -012” -0,07“ 21 +1cm +2 +1 

 

 

TABELA 8 – Registo de assiduidade dos alunos 

 GRELHA DE ASSIDUIDADE 

MESES NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABRIL MAIO JUNHO 
TREINOS 

PREVISTOS 
12 9 12 10 9 12 12 6 

FALTAS DE 
ALUNOS 

22 31 58 55 57 72 71 40 

 

3.3. Caracterização dos Recursos 

 

3.3.1. Recursos Materiais 

 

 Colchões de ginástica. 

 Colchões de quedas. 

 Cursores de fasquia de salto em altura. 

 Fasquia de salto em altura. 

 Elástico fasquia para aprendizagem do salto em altura. 

 Trampolim reuther. 
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 Testemunhos em metal. 

 Marcas sinalizadoras. 

 Arcos de ginástica rítmica. 

 Bancos suecos. 

 Cordas. 

 Bolas medicinais. 

 Coletes. 

 Barreiras de aprendizagem. 

 Bolas de aprendizagem de lançamento. 

 Bolas de lançamento do peso. 

 Rodo de alisar areia. 

 Cronómetro.  

 

3.3.2. Espaços Físicos 

 

 Um pavilhão gimnodesportivo. 

 Um campo de jogos exterior com uma caixa de areia. 

 Um espaço exterior de recreio dos alunos com 5 pistas desenhadas com 60 metros de 

comprimento. 

 Espaço à volta do pavilhão gimnodesportivo. 

 Espaço à volta dos blocos das salas de aulas teóricas e práticas. 

 

a. Caracterização dos espaços físicos 

Os treinos decorriam nos vários espaços disponíveis para a prática da modalidade e em 

função dos espaços disponíveis nos horários, tendo em conta que ao mesmo tempo decorriam 

aulas de educação física de outros colegas. As aulas/treinos iniciaram só no mês de Novembro, 

porque o projecto do desporto escolar implementado pela escola foi entregue em Setembro 

mas a aprovação deste só aconteceu em finais de Outubro inícios de Novembro, e os horários 

dos treinos só foram disponibilizados por essa altura. Como as aulas de educação física já 

decorriam há cerca de um mês e meio, os treinos tiveram de encaixar em função dos horários 

dos alunos com disponibilidade para poderem estar presentes nos treinos, bem como do 

número de professores com aulas de educação física ou com outras actividades que 

ocupassem os espaços e ainda em função do meu horário para que não coincidisse com as 

minhas próprias aulas de educação física.    
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Como espaço fechado, dispunha de um pavilhão gimnodesportivo que normalmente 

esteve sempre ocupado com dois ou três professores a trabalharem em simultâneo. Este 

sendo de dimensões de um campo de andebol 20mX40m, era normalmente divido em três 

espaços, dois nos cantos onde estariam as balizas e os cestos de basquetebol e um central. Nas 

aulas/treinos um desses terços do espaço era usado para a especialidade de salto em altura e 

realização de circuitos de trabalho da condição física. Como o material estava sempre 

guardado na arrecadação que ficava por de trás de uma das balizas, esse terço do espaço era 

sempre que possível o preferido tendo em conta a logística, tornava-se mais fácil a aplicação 

destas actividades neste tipo de espaço. 

Relativamente ao espaço exterior, possuía um campo de jogos de dimensões idênticas, 

um campo de andebol 20mX40m, com dois campos de basquetebol dispostos em cada metade 

do campo de andebol, uma caixa de saltos para a especialidade do salto em comprimento, 

lançamento do peso, bem como o espaço à volta do recinto desportivo que permitia a 

realização de corrida principalmente de resistência. 

Outro espaço exterior, por trás de dois blocos de salas de aula teóricas, práticas e 

teórico-práticas, cantina e sala dos professores, que possuíam seis pistas com dimensões de 

60m, para a realização da especialidade de velocidade. 

O espaço que rodeava o recinto da escola, a volta dos blocos de salas de aula e afins, 

também se tornou útil para a realização de corridas de resistência bem como o corta-mato 

escolar. 

Outro que rodeia o pavilhão gimnodesportivo é um espaço verde, bosque, mesmo ao 

lado da escola com piso de terra, com subidas e descidas que foi usado poucas vezes mas 

também útil na preparação dos alunos para o corta mato distrital bem como para a realização 

do próprio corta mato escolar. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. REFLEXÃO E ANÁLISE DO 
PROCESSO 
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4. REFLEXÃO E ANÁLISE DO PROCESSO 

 

        Como professor de Educação física, mas também como monitor de aulas de grupo, 

personal trainer e praticante de exercício físico para a saúde e bem-estar e considerando que 

não existem sistemas de treino perfeitos, ou seja, formas de treinar ideais, mas acreditando 

que treino deverá ir de encontro com o interesse e necessidades do próprio ou do grupo com 

vista a um objectivo, o treino da aptidão física através dos movimentos humanos ou 

movimento técnico específico de alguma modalidade, com ou sem recurso a cargas externas, 

solicitando todas as capacidades da aptidão física de forma segura, variada, desafiante e sem 

rotinas, tem mostrado resultados mais de encontro com as necessidades específicas dos 

intervenientes, melhoria geral da condição física, transferência mais eficaz para a execução do 

gesto técnico ou movimento funcional. Com a prática, experiencia, vivências e aprendizagem, 

explorar todas as capacidades e funcionalidades do nosso corpo, desde que este esteja 

minimamente apto, sem lesões ou restrições físicas na realização de movimentos que são 

naturais, respeitando sempre os indivíduos com as suas qualidades físicas e limitações, é 

possível obter-se melhorias significativas da condição física através de treinos que solicitem as 

capacidades físicas combinando movimentos humanos utilizando unicamente o peso corporal 

ou com recurso a cargas externas.  

O treino em máquinas de musculação estará mais presente numa fase inicial de 

adaptação fisiológica ao treino nomeadamente em indivíduos muito pouco condicionados, 

obesos ou em fase recuperação de lesões. Posteriormente em indivíduos sem grandes 

limitações físicas, após uma fase de adaptação em treino em máquinas de musculação ou após 

uma recuperação de uma lesão limitativa de movimentos onde a instabilidade possa 

comprometer uma recuperação completa da lesão em causa, o treino funcional através da 

aplicação de exercícios funcionais como forma de treino das capacidades físicas poderá auxiliar 

os indivíduos praticantes de uma qualquer actividade física com fins competitivos ou não, na 

obtenção de resultados que vão de encontro com os seus interesses e objectivos.  

A aplicação de exercícios funcionais nos treinos de Atletismo, trouxe uma maior 

variedade de estímulos quer físico-motores quer psicológicos nos alunos praticantes, pois 

através da abordagem da modalidade de uma forma mais abrangente, não cingindo a 

actividade unicamente ao ensino das especialidades. A preocupação de solicitar e desenvolver 

as capacidades físicas através da implantação de circuitos, exercícios e jogos com exercícios 

funcionais com objectivo de obter melhores resultados nas especialidades do Atletismo mas 

também o de potenciar ao máximo para o desenvolvimento das capacidades físicas individuais, 
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tornou-se de certa forma eficaz nos resultados pretendidos e nos objectivos traçados 

inicialmente. Para que isso fosse alcançado, nos treinos optei por utilizar exercícios funcionais 

que desenvolvessem as capacidades e qualidades físicas, procurei abordar as especialidades de 

forma simples e progressiva para que os alunos se sentissem motivados e com vontade de 

fazer sempre mais e melhor, para isso criava pequenas competições internas com regras 

simples de modo a que eles pudessem dar o seu melhor e obtivessem com isso melhores 

desempenhos motores quanto à técnica, e resultados com melhores marcas, quer sendo na 

distância percorrida, quer sendo no completar da tarefa no menor tempo possível ou no 

lançamento de uma maior quantidade de carga. 

Foi possível avaliar até que ponto o treino com exercícios funcionais não só contribuiu 

para melhorar as suas capacidades físicas bem como possibilitou uma transferência mais eficaz 

para a aprendizagem das especialidades do Atletismo. Para além das melhorias evidenciadas 

pelos alunos na execução das especialidades na modalidade do Atletismo os exercícios 

funcionais contribuíram para a melhoria das capacidades físicas. É de salientar que os 

resultados poderiam eventualmente terem sido ainda melhores não fosse a falta de 

assiduidade evidenciada pelos alunos, alguns desistiram e outros todos os meses faltaram aos 

treinos esporadicamente, nenhum aluno esteve com a assiduidade a 100%, teve ainda como 

consequência a possibilidade de realizar os testes iniciais e finais somente a 6 alunos de um 

total 16. Essa avaliação foi feita através do protocolo do Fitnessgram e foi possível verificar que 

os alunos avaliados no geral obtiveram uma melhoria no final do ano lectivo nos seus 

resultados comparativamente aos resultados obtidos no início do ano na fase diagnóstica. 

Assim, o aluno A, melhorou todos os seus resultados e apenas manteve o mesmo registo na 

agilidade; O aluno C, melhorou também todos os seus registos apenas manteve o valor igual 

na força abdominal; o aluno D melhorou todos os resultados excepto agilidade e flexão 

extensão dos membros superiores onde manteve o mesmo registo; O aluno B, obteve 

melhorias também, apenas piorou no item da velocidade; o aluno E piorou os resultados no 

teste “Vai vem” e na força abdominal, manteve o resultado da força abdominal e melhorou em 

todos os outros testes; o aluno C apenas obteve pior despenho na força abdominal, em todos 

os outros testes melhorou os seus resultados. Com isto, podemos concluir que houve 

melhorias depois de todo o processo implementado, muito treino de condição física, bem 

como trabalho realizado no ensino e aperfeiçoamento das especialidades do atletismo 

contribuíram para essa melhoria.  

Em relação ao desenvolvimento das capacidades físicas, a utilização de movimentos e 

exercícios funcionais, foi somente mais um método que possibilitou o auxílio na transferência 

para execução das especialidades da modalidade. Assim as capacidades físicas foram 
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solicitadas sempre e de variadas formas, a resistência que esteve sempre presente, de uma 

forma mais solicitada nas corridas mais longas, onde o tempo de prática exigia mais tempo, 

nos circuitos com tempo pré determinado em exercícios com o peso corporal, saltos, 

deslocamentos em posições quatro apoios, agilidade nos arcos de ginástica, etc. A capacidade 

física força, nos exercícios com cargas adicionais, por exemplo, com bolas medicinais ou bolas 

de lançamento do peso. A flexibilidade, sobretudo nos exercícios de mobilidade articular das 

articulações mais utilizadas para cada uma das especialidades. 

Posto isto, ainda que qualquer tipo de prática de modalidade desportiva possa ser 

benéfica para o desenvolvimento das capacidades físicas, considero que realizar ou incluir nos 

treinos de cada modalidade, exercícios que possam desenvolver e aprimorar as capacidades 

físicas como forma de melhorar o desempenho da própria modalidade com exercícios 

funcionais, poderá contribuir para tornar a pessoa, praticante ou atleta, bem preparado para 

tentar cumprir o objectivo para o qual este se propôs alcançar e mais eficaz no caminho 

percorrido para atingir as suas pretensões. 

Para se conseguir uma excelente prestação nos 10000 metros, precisarei mais de 

resistência aeróbia, com a certeza de que não deverei só treinar força seja em máquinas de 

musculação, seja com cargas adicionais em exercícios funcionais, por exemplo um 

agachamento com barra na frente com 50kg, ou 100kg numa máquina de musculação de 

prensa de pernas e talvez estes sejam mais importantes nos atletas do salto em comprimento. 

A experiência adquirida permitiu-me obter mais ferramentas, mais soluções, 

metodologias variadas, treinos e aulas mais variadas com obtenção de resultados em termos 

de desenvolvimento das capacidades mais eficazes, aulas mais motivantes e desafiantes.  

O caminho tem sido percorrido com constante aprendizagem, empenho, dedicação, 

método e aplicação quase sempre meticulosa dos princípios do treino, por ter a certeza que as 

etapas do treino, as motivações individuais dos alunos ou praticantes e a disponibilidade física 

e mental de cada um são preponderantes na obtenção de resultados superiores.  

Cada aluno, cada praticante tem a sua característica própria, ensina-nos e obriga-nos 

por vezes a percorrer caminhos diferentes para atingir objectivos comuns, os espaços e os 

materiais à nossa disposição, se formos conhecedores de como usa-los, são uma mais-valia no 

caminho que percorremos. Estes podem ser usados ou não, dependendo sempre da 

disponibilidade física e mental dos alunos e atletas, podem-nos ajudar em muito no 

desenvolvimento das capacidades físicas de cada um. Inicialmente é necessário um processo 

progressivo na utilização de materiais ou cargas adicionais, ou seja, nunca ultrapassar as fases 

inerentes da aprendizagem minimamente correcta da técnica de execução dos movimentos 

que poderão depois dessa primeira fase ser complementados ou com cargas adicionais como 
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forma de desenvolvimento de capacidades físicas, ou na própria execução técnica de alguma 

especialidade que use algum material imprescindível, o peso do lançamento do peso ou o 

dardo no lançamento do dardo por exemplo. A ausência destes materiais na nossa actividade 

lectiva, não poderá impossibilitar a realização desta, obrigará a um esforço na procura de 

alternativas viáveis, credíveis e seguras na realização e elaboração dos nossos treinos, por 

vezes um degrau, uma parede, uma rampa, uma barra presa que seja acessível e segura, 

poderá ajudar nos nossos treinos, um parque desportivo equipado com aparelhos para a 

pratica de actividade física, com conhecimento de como usar, como executar correctamente 

os exercícios serão também um bom auxiliar na nossa actividade como professores/ 

instrutores.  

Relatei parte de um percurso profissional que reflectiu a minha experiência com alunos 

em fase de desenvolvimento cognitivo e físico, com as suas capacidades e limitações. Foi 

possível explanar a minha experiência e transmitir tudo o que sabia em conhecimento, 

explorar mais a modalidade, sobretudo nas componentes mais técnicas de modo a poder 

progressivamente leva-los a uma prática com prazer e sentir que evoluíam e chegavam sempre 

mais longe. Um ano significa pouco na prática, sobretudo por ter treinos duas vezes por 

semana com eles, muitos mais houvesse e seriam certamente mais produtivos. Como 

professor contratado por necessidade e possibilidade da escola foi possível continuar o projeto 

que iniciei, no entanto, no ano seguinte muitos dos alunos (por mudanças de escola em final 

de ciclo ou incompatibilidade de horários), não continuaram.  

Como resultado do trabalho com estas crianças na modalidade do atletismo - desporto 

escolar, ficou a experiência, o convívio e a certeza que estes alunos ficaram mais sensibilizados 

para a prática desportiva, evoluíram uns mais do que outros na modalidade, experimentaram 

a sensação do que é a competição formal na modalidade, com toda a sua carga emocional e 

algum stress mas conseguiram superar-se em relação a esse aspecto. Como referi 

anteriormente, todos os alunos demonstraram interesse em aprender e evoluir mais quer na 

modalidade, quer no desenvolvimento das capacidades físicas inerentes ao treino, sendo este 

através do treino funcional com exercícios com as características semelhantes ao de uma 

determinada habilidade motora ou tarefas diária, ou sendo exercícios isolados ou que apenas 

solicitasse uma capacidade física. Nem todos eles chegaram ao fim, pois logo no início meio ou 

próximo do final do ano lectivo deixaram de frequentar, ou por motivos de desinteresse ou 

simplesmente porque teriam motivos de maior importância que não lhes permitiu continuar 

com actividade. Aos que chegaram ao fim e mesmo para aqueles que não, foi gratificante 

verificar o seu entusiasmo a sua evolução que por pequena que fosse foi sempre relevante e 

motivadora para o futuro. Sei que alguns alunos continuaram com vontade em aprender e 
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seguiram a modalidade na escola, de outros perdi o contacto mas fico orgulhoso por ter feito 

bem o meu trabalho e a minha missão foi cumprida. 

Passado este tempo, adquiri com o trabalho que, entretanto, realizei noutras escolas, 

nas aulas de grupo, nos treinos personalizados, nos meus treinos individuais realizados nos 

ginásios que frequento, nos treinos realizados com outros colegas de profissão, muita mais 

experiência e de certeza que com as mesmas condições físicas e materiais, faria um trabalho 

ainda melhor pois tenho mais ferramentas e vivências que trouxe para as minhas aulas e 

treinos.  
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5. CONCLUSÃO 

O trabalho que foi desenvolvido com alunos do desporto escolar na modalidade de 

atletismo ao longo de um ano lectivo, com a aplicação do treino funcional através de exercícios 

funcionais com o intuito de melhorar quer as componentes da aptidão física quer os 

resultados obtidos no ensino das técnicas das várias especialidades do atletismo, tornou-se 

pois um desafio que permitiu explorar, desenvolver e alcançar de forma positiva um trabalho 

com objectivos bem definidos. Analisando todo o processo final e com as metas atingidas, 

demonstrou ser efectivo e com resultados positivos. Resultados esses que foram 

demonstrados através dos testes físicos realizados pelos alunos no protocolo Fitnessgram, 

bem como a melhoria destes alunos no desempenho das técnicas das várias especialidades. 

Não quero com isto dizer que se tivesse optado por não incluir no treino da modalidade o 

treino funcional os resultados não tivessem sido idênticos, no entanto, optei por aplicar o 

treino funcional por ser conhecedor dos benefícios quer físicos, através da aplicação de treinos 

específicos da condição física, quer emocionais, sendo que estes últimos também são 

importantes do ponto de vista da motivação dos alunos porque insere nos treinos rotinas 

diferentes e estímulos emocionais variados tornando as actividades bem mais motivantes e 

produtivas.  

A escolha da temática deste relatório, foi de encontro à ligação profissional entre escola e 

trabalho em academias de ginástica. Com os desafios inerentes às minhas actividades 

profissionais, será sempre necessário ao longo da carreira um investimento constante na 

formação e investigação. Este relatório, indo ao encontro desse trajecto profissional, permitiu 

contribuir também para esse crescimento e tirando daqui tudo o que de benéfico possa ter 

contribuído para o seu crescimento profissional. Este processo está inacabado, pois o 

crescimento profissional bem como o pessoal faz-se com a experiência e vivências, e continua 

com a procura constante em melhorar todo este processo, tentando sempre formas e 

métodos sempre assentes em bases científicas com vista à optimização do processo ensino e 

aprendizagem dos agentes de ensino. 
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7. ANEXOS 

  

Anexo 1 

 

 TABELA 1 – Avaliação diagnóstica 

 

 

Adaptado de Monteiro, M. e Seixo, P. (2009) 

 

o Prova “Vai vém” 

É uma prova de resistência cardio-respiratória progressiva, começa lenta e vai 

progressivamente ficando mais exigente, tem como objectivo resistir o maior tempo possível 

em corrida respeitando um sinal sonoro que é repetido com intervalos de tempo que vão 

ficando mais curtos à medida que a prova avança. Os alunos terão de percorrer 20 metros 

entre linhas laterais do campo de andebol dentro de dois sinais sonoros, no momento do sinal 

os alunos terão de estar colocados na linha lateral, a prova termina sempre que ao sinal 

sonoro estes não estejam colocados na respectiva linha.  

APTIDÃO AERÓBIA

•VAI VÉM

•CORRIDA 1 MILHA 

•AGILIDADE

•VELOCIDADE 40M

APTIDÃO MUSCULAR  (FORÇA, RESISTENCIA, FLEXIBILIDADE)

•ABDOMINAIS

•SALTO A PÉS JUNTOS

•FLEXÃO/EXTENSÃO DOS MS

• SENTA E ALCANÇA 
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o Corrida 1 milha  

É uma prova de resistência cardio-respiratória contínua, os alunos terão de percorrer a 

distância no menor tempo possível. 

 

o Agilidade 

É uma prova de agilidade e velocidade com um percurso onde os alunos teriam de percorrer lo 

realizando a tarefa pedida no menor tempo possível. Esse percurso incluiu arcos e barreiras, 

nos arcos foi solicitada a colocação dos membros inferiores em todos eles e as barreiras eram 

ultrapassadas sem ser derrubadas. 

 

o Velocidade 40m 

Esta é uma prova de velocidade onde os alunos percorrem uma distância em linha recta num 

percurso plano no menor tempo possível. 

 

o Força abdominal  

Uma prova de força sobretudo abdominal embora haja também envolvimento de outros 

músculos da parte central do corpo (tronco), os alunos terão de realizar o maior número de 

flexões e extensões do tronco (começa na posição de deitado com membros inferiores 

flectidos e passar à posição de sentado) durante um tempo indeterminado, realiza até não 

conseguir realizar mais uma flexão completa. 

 

o Saltos a pés juntos  

Esta prova permite avaliar a força dos membros inferiores, a capacidade que os músculos dos 

membros inferiores têm de impulsionar o corpo na horizontal, projectando-o para a frente de 

forma atingir a maior distância possível.  

 

o Flexão e extensão dos membros superiores 

 

O que se procura verificar nesta prova é a força da musculatura central (tronco) 

principalmente os músculos anteriores e dos membros superiores, consiste em manter o corpo 

alinhado em prancha horizontal, apoiado pelas mãos com os membros superiores estendidos 

ao lado do peito e com os pés apoiados, realizar uma flexão completa dos membros inferiores 

até apoiar a zona do peito no chão e de seguida realizar a extensão completa dos mesmos 

membros tentando manter o corpo em posição de prancha, realiza até não conseguir realizar 

mais uma extensão completa. 
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o Senta e alcança 

 

Uma prova de medição da flexibilidade dos membros inferiores na sua parte posterior da coxa, 

realiza-se com membros inferiores juntos e em completa extensão, onde o aluno com uma 

flexão do tronco e mantendo os membros inferiores em extensão tenta alcançar a maior 

distância que os músculos posteriores da coxa lhe permitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


