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Resumo 

A Educação Física tem como desígnio o desenvolvimento dos discentes, quer a nível 

físico, quer motor, sem descurar as habilidades motoras e desportivas. O Treino Funcional 

aplicado em contexto escolar, nomeadamente, em alunos do ensino secundário, poderá ser um 

recurso válido no desenvolvimento da aptidão física, designadamente nas capacidades motoras. 

Tivemos como objetivo avaliar o efeito de um programa de treino funcional, durante as aulas de 

educação física, no desenvolvimento da aptidão física dos alunos, de ambos os sexos, do ensino 

secundário. 

O estudo desenvolveu-se com cinquenta e dois alunos, com idades compreendidas entre 

os quinze e dezassete anos, distribuídos aleatoriamente em dois grupos de estudo (grupo 

experimental n = 26 versus grupo de controlo n = 26). Recorremos à bateria de testes FitSchool 

para avaliar a aptidão física funcional (pré e pós teste). Utilizámos programa SPSS versão 22.0, 

para Windows. Para comparação dos dois grupos de estudo utilizamos o teste t para amostras 

dependentes. Para comparar a evolução do desempenho recorremos ao teste t para amostras 

emparelhadas. O nível de significância foi estabelecido em p ≤ 0.05. 

O desempenho das alunas do grupo de controlo foi superior ao das raparigas do grupo 

experimental. Verificou-se o mesmo padrão nos rapazes do grupo de controlo, em relação ao 

grupo experimental. As raparigas, na avaliação inicial, tiveram quatro exercícios e uma prova 

com diferenças estatisticamente significativas. Tanto as raparigas como os rapazes, no grupo de 

controlo, evidenciaram melhor aptidão funcional. Após a intervenção observou-se melhores 

desempenhos, tanto no grupo experimental como no grupo de controlo. 

Como conclusão, o treino funcional proporcionou benefícios na aptidão física funcional, 

em ambos os grupos de estudo. Parece-nos fundamental a inclusão, nas aulas de educação 

física, de blocos de desenvolvimento das capacidades motoras, através de exercícios de treino 

funcional, com o objetivo de promover a capacidade de desempenho nas atividades de vida 

diária, como também, nas habilidades técnicas determinantes de obtenção de rendimento nas 

modalidades desportivas.   

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Treino Funcional, Treino em Circuito; Aptidão Física. 
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Abstract 

Physical Education has as its goal the development of students, both physically and motor, 

without neglecting motor and sports skills. Functional training applied in a school context, namely 

in secondary school students, may be a valid resource in the development of physical fitness. 

The purpose of this study was to evaluate the effect of a functional training program during 

physical education classes on the development of the physical fitness of students of both genders 

in a secondary school. 

The study was developed with fifty-two students, aged between fifteen and seventeen 

years, randomly assigned to two study groups (experimental group n = 26 versus control group n 

= 26). To evaluate functional physical fitness we used the FitSchool battery (pre and post test). 

We used SPSS software version 22.0, for Windows. To compare the two study groups we used 

the t-test for dependent samples. To compare the evolution of performance we used the t-test for 

paired samples. The level of significance was maintained at p ≤ 0.05. 

The performance of the girls in the control group was higher than in the experimental 

group. The same pattern was observed in boys in the control group, relative to the experimental 

group. The girls, in the initial evaluation, had four exercises and one test with statistically 

significant differences. Both, girls and boys in the control group, showed better functional aptitude. 

After the intervention, better performances were observed both in the experimental group and in 

the control group 

In conclusion, functional training provided benefits in functional physical fitness in both 

study groups. It seems to us fundamental to include, in physical education classes, blocks of 

motor skills development, through functional training exercises, with the objective to promote the 

performance capacity in daily life activities, as well as in the determining technical skills in sports. 

 

Keywords: Physical Education, Functional Training, Physical Fitness, Circuit Training. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

INTRODUÇÃO



 

1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema O Treino Funcional no desenvolvimento da aptidão física dos 

alunos do ensino secundário prende-se com o facto de termos interesse por esta 

metodologia, por se tratar de uma prática já usada, nas aulas de EF, procurando desta 

forma aprofundar os conhecimentos, bem como, estabelecer um elo de ligação com as 

mesmas. Procura-se também, com base nos resultados do presente estudo, 

consciencializar os Professores de EF para a necessidade de integrarem, nas suas 

planificações, sessões/aulas de TF.  

Neste trabalho o conceito de TF encontra-se associado a exercícios 

multiarticulares que mobilizam mais do que um segmento muscular, em diferentes 

planos, englobando diferentes ações musculares, podendo ser utilizadas bases 

instáveis, para a sua consecução (Monteiro; Evangelista, 2012).  

Cada vez mais a inatividade é apontada como um flagelo, a nível mundial. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010) a falta de exercício físico é a 

quarta principal causa de morte, sendo essenciais os programas e políticas que 

promovam a AtF na comunidade em geral, especialmente nas escolas.   

A organização supracitada refere ainda que AtF é crucial no cumprimento de um 

estilo de vida saudável. Seguindo esta linha de pensamento Machado (2013) ressalta 

que a falta de exercício físico, juntamente com baixos índices de AptF, conduz à 

morbilidade e mortalidade precoce. 

A juventude em geral, cada vez mais, ocupa os seus tempos livres em atividades 

que não necessitam de esforço físico, como por exemplo, ver televisão/filmes, “navegar” 

pela internet, jogar playstation, entre outros, descurando assim as atividades ao ar livre. 

Este tipo de comportamento, mais passivo, aliado a uma alimentação desequilibrada irá 

criar, inevitavelmente, problemas de saúde, quer a curto prazo (excesso de peso, 

obesidade), quer a longo prazo (doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol, entre 

outras). 

São vários os perigos que surgem associados ao sedentarismo, sendo que os 

seus malefícios refletem-se transversalmente em todas as faixas etárias, contribuindo 

para o desenvolvimento de doenças crónicas e degenerativas (Ortega et al., 2008; Ruiz 

et al., 2009). 

Nos dias que correm as exigências corporais e posturais (por exemplo oito horas 

em frente a um computador) acarretam inúmeros malefícios para a nossa saúde, quer 
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física, quer psicológica. O sedentarismo pode causar alguns desequilíbrios, que se 

manifestam em simples movimentos básicos como andar, tornando os indivíduos cada 

vez menos funcionais. 

A OMS tem alertado para níveis insuficientes de AtF em toda a população 

Europeia, sendo dois terços jovens e um terço adultos. A nível mundial, entre seis a dez 

por cento das doenças coronárias, diabetes e cancro do cólon, estão associadas à 

inatividade física.  

A mesma organização divulgou, em 2013, projeções para 2030, de dados 

alarmantes relativamente ao aumento da mortalidade, como consequência da 

inatividade. Ou seja existirão 23,3 milhões de óbitos no planeta. 

Contrariando esta tendência, a escola, através das aulas de EF, possibilita aos 

seus alunos a prática de AtF orientada, sendo o TF uma excelente ferramenta que 

permite desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas. Este estudo 

procurou verificar se um programa de TF contribui para uma melhoria da AptF de alunos 

do ensino secundário.  

Assim sendo, surgiu o seguinte problema, que procuraremos dar resposta, ao 

longo deste trabalho: “Considerando as finalidades da EF e face ao atual estilo de vida 

dos alunos do ensino secundário, será que a inclusão de um programa de TF produz 

efeito ao nível da melhoria da AptF?”  

Como objetivos teremos um geral: O presente estudo tem como principal objetivo 

verificar o impacto da aplicação de um programa de TF na evolução da AptF dos alunos. 

Relativamente aos objetivos específicos selecionaram-se os seguintes: Verificar a 

possibilidade de promover ganhos na AptF, no grupo experimental, em duas sessões 

semanais de TF, na aula de EF e Analisar a eficácia de um programa de TF, no grupo 

experimental, em relação ao grupo de controlo, em termos de ganhos na AptF. 

Outro papel fundamental que a escola deverá exercer junto da comunidade 

escolar é o contributo para o desenvolvimento da personalidade, tendo também 

influência nas dimensões social, afetiva, motora, cognitiva e moral, nas fases 

determinantes ao longo da vida académica. “No fundo, o que está em causa é a 

qualidade da participação do aluno na atividade educativa, para que esta tenha uma 

repercussão positiva, profunda e duradoura.”1  

                                                             
1 Programa Nacional de Educação Física, 10º, 11º e 12º  anos, p. 8. 
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Numa primeira parte deste trabalho, efetuou-se uma contextualização sobre o 

tema procurando-se, deste modo, diferentes visões sobre o mesmo.  

Dando seguimento ao trabalho colocou-se em subcapítulos breves abordagens, 

consideradas pertinentes, sobre o TF, procurando deste modo conferir ao tema uma 

maior abrangência.  

Numa segunda parte, focou-se o projeto de investigação, aplicando-se a bateria 

de testes FitSchool (Garganta e Santos, 2015), composta por seis exercícios, 

executados em circuito, e a implementação de dois momentos de avaliação (Pré e Pós-

Teste). Pretendeu-se, alicerçado neste instrumento, avaliar a AptF dos alunos do ensino 

secundário.    

No período que intercalou estes dois momentos de avaliação implementou-se 

circuitos de TF, semanalmente (duas aulas de EF) de acordo com o espaço reservado 

às respetivas aulas, com a duração média de vinte minutos por sessão, durante vinte e 

uma semanas. De salientar que uma das turmas foi utilizada como grupo de controlo, 

realizando apenas as avaliações inicial e final.  

A amostra foi constituída por três turmas, do décimo ano de escolaridade, da 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos. 

Além das aulas de EF procurarem melhorar a AptF dos alunos, pois esta está 

consagrada no Programa Nacional de Educação Física (PNEF), também pretende que 

os mesmos recolham a informação necessária, para a utilizar para seu próprio benefício, 

através de exercícios de cariz funcional, no dia-a-dia.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão da Literatura
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Aptidão Física 

O programa de EF, do ensino secundário, comtempla o desenvolvimento da AptF 

como uma das finalidades da própria disciplina, com o intuito de melhorar a saúde, o 

bem-estar e a qualidade de vida. Assim sendo, o PNEF refere que os discentes terão 

de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente de resistência geral, de longa e média durações, da força resistente, da 

força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação simples e complexa, de 

execução, de deslocamento e de resistência e de destrezas geral e específica.”2  

 No decorrer dos tempos a definição de AptF tem vindo a sofrer algumas 

adaptações etimológicas. O American College of Sports Medicine (ACSM, 2006) refere 

que este termo deve englobar as caraterísticas/qualidades, que se possui ou adquire, 

interligadas com a habilidade de realizar atividades físicas, sendo composto pela parte 

fisiológica, pela saúde e pela performance. 

Quadro 1 – Diferentes componentes da AptF (President’s Council on Physical Fitness and Sport, 

2008). 

Aptidão Física 

Fisiológica                                    Saúde                             Habilidades/Aptidões 

Metabólica Composição corporal Agilidade 
Morfológica Aptidão cardiovascular Equilíbrio 

Integridade Óssea Flexibilidade Coordenação 

 Resistência Muscular Potência 
 Força muscular Velocidade 

 Tempo de reação 

 

Relativamente às três subdivisões, existentes na área fisiológica da AptF, 

relacionadas com sistemas biológicos, são diretamente condicionadas pela prática 

regular de AtF (President’s Council on Physical Fitness and Sport, 2008). 

As cinco subdivisões, acima apresentadas, na coluna da saúde, de acordo com 

o ACSM (2013), estão, diretamente, relacionadas com uma diminuição de certos 

problemas de saúde, nomeadamente cardiovasculares, aquando de uma prática regular 

de AtF. 

                                                             
2 Programa Nacional de Educação Física, 10º, 11º e 12º anos, p. 14. 



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2017 

 

 7 

 

No que concerne as seis subdivisões, na coluna Habilidades/Aptidões, estão 

direcionadas para o aumento do desempenho motor e desportivo. Estas possuem uma 

reduzida influência da genética, não se encontrando relacionadas com melhorias de 

níveis de saúde. 

Havendo várias definições de AptF, convém realçar que este estudo direciona-

se para o lado da saúde, dos benefícios daí advindos (estilo de vida saudável e 

redução/prevenção de doenças). 

Há quatro anos atrás (2013) o ACSM concedeu importância à parte genética do 

ser humano, ou seja, a AptF passa a ser descrita, recorrendo-se aos hábitos de realizar 

exercício físico e à genética, passível de ser contabilizada através das suas 

características. 

O programa Fitnessgram foi introduzido no nosso país em 2001, na rede escolar, 

pelo Ministério da Educação, em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana e o 

Cooper Institute (Fitnessgram, 2007), para avaliar a AptF e educar para os hábitos e 

métodos de vida saudável. Este programa destina-se aos discentes do ensino básico e 

secundário (dos seis aos dezoito anos). 

Inicialmente esta bateria de testes foi concebida e aplicada nos Estados Unidos 

da América, uma realidade completamente distinta da nossa. Assim sendo, levanta-se 

a questão da sua eficácia/veracidade relativamente aos resultados apurados a nível 

nacional.  

Acresce ainda que os resultados finais surgem balizados, em natureza qualitativa 

(saudável versus não saudável) e não numa escala de ponderação quantitativa, mais 

precisa e rigorosa no diagnóstico. Os autores Garganta e Santos (2015) colocam em 

causa este programa bem como os seus resultados e validade dos mesmos. Na 

consequência desta limitação, os mesmos desenvolveram um programa alternativo, 

mais ajustado à realidade nacional - FitSchool.  

Optou-se pela bateria de testes FitSchool, concebida por (Garganta e Santos, 

2015), a qual emerge como alternativa ao Fitnessgram, utilizando um circuito de 

exercícios de cariz funcional. Outro fator que levou à seleção deste programa foi a 

possibilidade de os alunos testarem diferentes métodos de trabalho para mensurar a 

aptidão física.  
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2.2. Atividade Física e Exercício Físico 

De acordo com Garzon et al. (2005) a AtF corresponde a qualquer atividade do 

dia-a-dia, pois considera-a um movimento corporal indiscriminado, produzido por uma 

contração muscular, levando a um dispêndio energético.  

Segundo os mesmos autores, o exercício físico é uma subdivisão da AtF, que ao 

obedecer a parâmetros estruturados, tem como objetivo melhorar ou manter uma ou 

mais componentes da AptF. 

De acordo com ACSM (2013) a AtF diz respeito a todos os movimentos corporais, 

que envolvam a contração dos músculos estriados, aumentando o gasto energético 

acima da taxa metabólica basal. Neste sentido “as metas dos programas devem 

constituir, também, objeto da motivação dos alunos, inspirando as suas representações 

e empenho de aperfeiçoamento pessoal no âmbito da Educação Física, na Escola e ao 

longo da vida.”3 

O Programa de EF também vem contribuir, informando esquematicamente, como 

utilizar a AtF, na promoção de um estilo de vida saudável. O que se traduz “na 

apropriação das habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno 

e na formação das aptidões, atitudes e valores (bens de personalidade que representam 

o rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de 

atividade física adequada – intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa.”4 

Atualmente, a AtF poderá ser caracterizada como sendo um fenómeno 

sociocultural em constante transformação. Além de implicar exercitação também 

funciona como prevenção de doenças crónicas e degenerativas (Ortega et al., 2008; 

Ruiz et al., 2009). 

O exercício físico, interligado com a AtF, é um conceito mais circunscrito, sendo 

caracterizado por movimentos corporais, que se regem pela organização, planeamento 

e repetição (Armstrong, et al., 2006).  

Quando a AtF não se pratica com regularidade compromete-se o bem-estar 

futuro. Ou seja, tem sido encarada como possibilidade de ser um barómetro do estado 

de saúde, independentemente, da idade (Moreira, et al., 2010). 

 

                                                             
3 Programa Nacional de Educação Física, 10º, 11º e 12º anos, p. 8. 
4 Programa Nacional de Educação Física, 10º, 11º e 12º anos, p. 6. 
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2.3. História, Definições e Características do Treino Funcional  

Em todos os momentos da evolução Humana, o homem sempre necessitou de 

realizar as tarefas do dia-a-dia, com competência, garantindo a sua sobrevivência. 

Contudo, com a progressiva evolução tecnológica foi-se tornando, gradualmente, 

menos funcional e menos ativo fisicamente. É basilar que retome a capacidade 

funcional, podendo recorrer à exercitação para combater esta lacuna (Campos e 

Coraucci Neto, 2004).  

Na segunda Guerra Mundial, para se recuperarem os soldados feridos e, nos 

anos cinquenta, em atletas Olímpicos, houve a necessidade de se utilizarem exercícios 

específicos e diferenciados, na área da reabilitação física, de acordo com as 

caraterísticas de cada situação clínica/modalidade desportiva, surgindo nestes 

contextos o termo Treino Funcional (TF) (Bossi, 2011; Coutinho, 2011). 

Numa outra perspetiva, Godoy (1994), defende que a proveniência do TF reside 

no treino em circuito, de Morgan e Adamson, em 1953. Devido ao rigoroso inverno 

inglês, o treino em circuito surge como uma solução ideal para superar esta 

contrariedade, visto que, não necessita de um espaço muito amplo para a sua execução.  

Gambetta (2007), aludindo ao treino em circuito refere que este pode ser 

organizado, mediante a realização de um certo número de repetições, no menor tempo 

possível, ou no número de repetições máximas, num tempo pré estabelecido. O 

programa FitSchool, empregue neste estudo, também se rege segundo estas duas 

orientações.  

Para Monteiro e Evangelista (2010), os profissionais da área da fisioterapia foram 

os responsáveis pela introdução de exercícios funcionais, no Brasil, uma vez que 

reproduziam nas suas sessões, movimentos similares aos que os seus pacientes 

realizavam, nas atividades de vida diária ou no desporto específico.  

Segundo Tomljanovic’ et al (2011), o TF desponta, primeiramente, com o objetivo 

de prevenir o risco de lesões na população idosa, bem como, de superar eventuais 

limitações funcionais, sendo que, posteriormente, a sua aplicabilidade alastrou para 

outros domínios.  

Após o enorme sucesso granjeado na área da reabilitação física o TF começou a 

conquistar o seu espaço fora deste âmbito, designadamente em programas destinados 

à condição física e em atletas de alta competição (Prandi, 2011). 
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 Verifica-se que os autores, acima citados, evidenciam alguma concordância ao 

correlacionarem o início do TF com a prevenção/recuperação de lesões, e consequente 

expansão para outras áreas.  

O TF embora atualmente possua mais visibilidade, na realidade não é um método 

recente e permanece em constante evolução. Pretende-se que este promova melhor 

qualidade de vida aos diversos públicos a que se destina, desde o normal trabalhador 

que cumpre as suas rotinas diárias, ao atleta que procura elevar a sua condição física 

ou ao paciente que se encontra a recuperar após cirurgia.  

Sempre que se executam simples movimentos diários, como por exemplo, subir 

umas escadas, recolher objetos (garrafões de água) do solo para uma prateleira 

superior da dispensa ou abrir os armários superiores da cozinha, estão envolvidas uma 

série de contrações musculares, que nos conduzem ao sucesso das ações desejadas. 

Logo, para o efeito são solicitados vários grupos musculares e articulações. Neste 

sentido o treino deve estar em conformidade com as exigências das Atividades de Vida 

Diária (AVD), procurando desta forma conferir as adaptações necessárias para que o 

desempenho diário seja facilitado.  

Assim, como existe divergência relativamente à origem do TF, há convergência, 

no que diz respeito à sua aplicabilidade. Este método pode ser utilizado em 

variadíssimos “palcos”, nomeadamente na escola, ginásio de fitness ou ainda nas mais 

diversas modalidades (Garganta e Santos, 2015).  

Assistiu-se à transição e generalização deste método de treino, até então apenas 

aplicado a um público muito restrito, para os praticantes de AtF em geral. O TF constitui, 

neste momento, a grande “febre” no mercado do fitness, sendo uma aposta crescente 

no que respeita à prescrição de treino, em detrimento de outro (tradicional).  

De acordo com as definições encontradas no Dicionário de Língua Portuguesa 

(Porto Editora: 1629) treino é o ato ou efeito de treinar ou exercício/conjunto de 

exercícios praticados por um atleta ou conjunto de atletas como preparação física e 

funcional, como o próprio nome indica relativo às funções vitais, em cuja execução se 

procura principalmente a função, o fim prático.  

Segundo Bompa (1983), o treino desportivo corresponde a uma AtF de longa 

duração, individualizada, orientada gradualmente, direcionada para as funções 

humanas, fisiológicas e psicológicas, com objetivos de superar tarefas mais exigentes 

que as habituais. 
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Matvéiev (1991) refere, no que diz respeito ao treino desportivo, que este baseia-

se em exercícios sistemáticos, apresentando um método estruturado pedagogicamente, 

com o intuito de proporcionar ao desportista uma evolução gradual. 

Segundo Weiss et al (2010), a palavra função é relativa ao desempenho de uma 

ação, trabalho ou atividade, assim sendo, o TF deve “imitar” as tarefas ou atividades 

que ocorrem no dia-a-dia para que as suas adaptações tenham uma elevada 

transferência motora no contexto real a que se destina.  

Unindo estas definições o TF refere-se a um conjunto de exercícios praticados, 

como preparação física ou com o fim de apurar habilidades, em cuja execução se 

procura acima de tudo a função ou o fim prático, ou seja, os exercícios apresentam 

propósitos específicos, geralmente, reproduzindo as ações motoras que serão utilizadas 

pelo praticante no dia-a-dia. 

Este tipo de treino visa a execução de exercícios, que promovem a função motora 

global, como por exemplo andar, correr, puxar, empurrar, lançar, agachar e saltar, no 

qual se podem utilizar materiais/equipamentos de treino e uso variados (Garganta e 

Santos, 2015).  

De acordo com Monteiro (2010), os exercícios funcionais correspondem a 

movimentos que solicitam vários grupos musculares, podendo ser realizados em 

diferentes planos, englobando diferentes ações musculares (excêntrica, concêntrica e 

isométrica). 

Este treino implica exercitar com uma finalidade/propósito, logo deve ter um efeito 

positivo no objetivo a que se destina. Para que o exercício seja funcional deve obedecer 

à especificidade da modalidade possibilitando desta forma uma transferência de 

músculos e movimentos (Boyle, 2010).  

Segundo o autor acima citado, a essência do TF reside no seu 

planeamento/organização em função do seu objetivo Se esses pressupostos forem 

cumpridos diminui-se a probabilidade de ocorrência de lesões e melhora-se a aptidão 

físico/desportiva, quer em atividades do quotidiano, quer em desportos específicos. 

Podemos inferir que o princípio da especificidade está patente em programas de TF e 

reveste-se de uma importância extrema na sua consecução.  

O TF visa a execução de exercícios, que promovem a função motora global, no 

qual se podem utilizar materiais/equipamentos de treino e uso variados. Os quatro 

pilares do movimento (postura bípede e locomoção; puxar e empurrar; baixar/elevar; 
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rotação e mudança de direção) devem ser uma presença em qualquer plano de TF, uma 

vez que possibilitam que as cadeias musculares atuem em sinergia e alcancem o seu 

máximo potencial (Garganta e Santos, 2015). 

D’Elia e D’Elia (2005) defendem que ao selecionar determinados exercícios deve-

se ter em conta quais os grupos musculares e articulações que se pretende trabalhar, 

para se atingir um resultado funcional. 

Socorrendo-se de um programa de treino individualizado e especializado, o TF 

procura recuperar a capacidade funcional, não sendo relevante a condição física ou o 

desporto específico, permitindo alargar os benefícios, resultantes da sua prática, a todos 

os praticantes e melhorando as capacidades físicas.  

Dois princípios de treino fundamentam o TF: a individualidade biológica e a 

especificidade do treino. De acordo com a primeira para a elaboração de um correto 

programa deve-se respeitar as características individuais de cada praticante. O mesmo 

acontece com os estímulos facultados pelo exercício, que tendem a modificar-se, de 

acordo com os objetivos que se pretende atingir (Campos; Coraucci Neto, 2004).  

Segundo o princípio da especificidade deve existir uma relação causa/efeito entre 

treino/modalidade desportiva e AVD, deste modo conseguem-se alcançar melhores 

resultados/desempenhos. Para satisfazer este princípio é fundamental uma seleção 

criteriosa dos exercícios que compõem o treino, sendo que tudo deve ser organizado 

com base no contexto de aplicação (Baechle e  Earle, 2008).   

Gambetta e Gray (2002), referem que os exercícios uni-articulares devem ser 

preteridos em função dos multiarticulares, uma vez que estes apresentam uma maior 

funcionalidade e adequação à generalidade dos desportos e da realidade do quotidiano.  

Segundo esses autores depreende-se que os exercícios que centralizam o seu 

trabalho em uma articulação não oferecem uma transferência motora positiva para o 

plano desportivo, bem como, para a realização das tarefas diárias. Encontram-se 

desfasados da realidade, não contribuindo para uma melhoria do desempenho a nível 

desportivo, nem em relação à execução das tarefas do dia-a-dia.  

Segundo Boyle (2004), a realização dos exercícios deve ser direcionada, 

preferencialmente, para os grupos musculares que “obrigam” à estabilização do corpo, 

nomeadamente, abdominais internos, abdutores e rotadores da anca e os 

estabilizadores da omoplata. 
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O mesmo autor defende que, na elaboração de um programa de TF, devem-se 

atender as seguintes premissas:  

 Dominar os exercícios básicos em primeiro lugar, para uma progressão 

sustentada. 

 Utilizar o peso corporal nos exercícios iniciais e não ceder à tentação de colocar 

carga adicional. 

 Evoluir, gradualmente, de exercícios simples para complexos. 

Como referido, o peso corporal, inicialmente deverá ser o principal instrumento 

de trabalho, passando, numa fase posterior, a utilizar outras ferramentas, pois já se 

compreende/domina os movimentos básicos.  

Durante o processo de aprendizagem de um movimento, segundo Gallahue e 

Ozmun (2005) passámos pelas seguintes fases de aprendizagem motora:  

 

Figura 1 – Fases do desenvolvimento motor 

Os autores, através desta figura, procuraram representar as diferentes fases do 

desenvolvimento motor, desde o nascimento até à adolescência, englobando os 

domínios: afetivo, social, cognitivo e motor. Este último (motor) basilar para o 

desenvolvimento do ser humano. À medida que se avança na faixa etária o movimento 

tende a ser mais assertivo, apurado e organizado.  

Boyle (2004) refere que se deve evoluir progressivamente, de exercícios simples 

para complexos, de emprego do peso do corpo para carga adicional. Respeitando estes 

princípios assegura-se que primeiramente são introduzidos exercícios com nível de 

dificuldade adequado em função do momento.  
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D´Elia e D´Elia (2005) referem que o TF pode ser eficaz, aplicando somente o 

peso do próprio corpo e a gravidade, contudo, a utilização de acessórios potenciam 

ainda mais os seus benefícios e o “leque” de exercícios aumenta.  

O quadro que se segue engloba um conjunto de ferramentas utilizadas na dita 

fase posterior.  

Quadro 2 – Equipamentos mais utilizados no TF 

Material Caraterísticas 

Bosu Meia bola (algumas com elásticos acoplados) 

Peanut/Physio-roll 
Bola em formato de amendoim, insuflável, em PVC, de diferentes 

dimensões (30/50, 40/65, 55/90, 70/115 e 85/130 cm) 

Ballast ball Bola de borracha com peso interno 

Bola suíça 
Bola de borracha de diferentes dimensões (55, 65 e 75 cm) – 

suporta carga até 300 kg 

Dyna disc Pequena plataforma em PVC 

Pranchas de equilíbrio Diferentes superfícies instáveis 

T-bow Arco multifuncional 

Foam roller Rolo de espuma 

Core board Plataforma de instabilidade 

TRX Fitas de suspensão 

Gliding Superfície deslizante 

Slide board pro Plataforma deslizante 

Kettlebells Bola de ferro fundido com pega– 4 kg a 26 Kg 

Sandbags / Aquabags Sacos de areia / água 

Pneus Pneus (camião e trator) 

Elastic training Bandas elásticas 

Mini trampolim Cama elástica 

Power wheel Roda de deslizamento para pernas e braços 

Trenó Trenó para tração 

Cones, barreiras, caixas, 
steps 

Materiais delimitadores e para pliometria 

Mini-bands Faixas elásticas 
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Cabos de navio Cordas de nylon de 12 m 

Medicine balls 
Bolas medicinais de borracha\couro com pesos variados de 2 kg 

a 20 kg 

Salienta-se que o número de materiais utlizados no TF não é sinónimo de 

qualidade de treino, mas sim a sua devida utilização. No TF, tal como noutro tipo de 

treino, os exercícios deverão ser introduzidos, seguindo uma ordem crescente de 

complexidade, permitindo assim ao praticante privilegiar a qualidade da execução. 

De acordo com D´Elia e D´Elia (2005) o TF possui as seguintes particularidades: 

 Transferência de treino: a especificidade do treino está diretamente 

proporcional à atividade. Aproximação/equiparação entre os exercícios do TF e a 

realidade (dia-a-dia) ou desporto específico.  

 Estabilização: no TF a musculatura estabilizadora desempenha um papel 

preponderante, uma vez que conserva o equilíbrio.  

 Desenvolvimento dos padrões de movimentos primários: O TF baseia-se, 

nomeadamente, nos seguintes movimentos primários: agachar, avançar, puxar, 

empurrar, girar e levantar. Procura, através destes padrões, adaptá-los à 

especificidade da atividade alvo.  

 Desenvolvimento dos fundamentos de movimentos básicos: os principais 

tipos de movimentos básicos são:  

 Habilidades locomotoras (andar, correr,…). 

 Habilidades não-locomotoras ou de estabilidade (que envolvem pouco 

ou nenhum movimento da base de apoio como por exemplo: virar-se, torcer, 

balançar, equilibrar-se,…). 

 Habilidades de manipulação (que realçam o controle de objetos, 

usando preferencialmente as mãos e os pés; podem ser propulsores, como 

arremessar e chutar, ou recetivos, como agarrar). 

 Consciência de movimento (que percebe e responde às informações 

sensoriais necessárias para executar uma tarefa).  

 Desenvolvimento da consciência corporal: consiste no conhecimento do 

próprio corpo (consciência corporal). 

 Desenvolvimento das capacidades físicas fundamentais: o desenvolvimento 

da força, equilíbrio, resistência, coordenação, flexibilidade e da velocidade é 

primordial, na medida em que o movimento é produto da combinação de duas ou 

mais habilidades. O TF desenvolve as habilidades, de acordo com o seu grau de 

participação. 
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 Aprimoramento da postura: o TF exercita a postura estática (posição em que 

o movimento começa e termina), assim como a postura dinâmica (capacidade do 

corpo de manter o eixo de rotação durante todo o movimento). 

 Uso de atividades com os pés no chão: uma das características mais 

importantes do treino funcional é o uso de exercícios que começam com os pés 

ou as mãos aplicando força contra o chão (movimentos de cadeia cinética 

fechada).  

 Exercícios multiarticulares: o TF utiliza exercícios multiarticulares (solicitam 

várias articulações), desenvolvendo tanto a capacidade de estabilização, quanto 

a coordenação intramuscular necessária para que exista eficácia nos 

movimentos/transferência, para as atividades específicas. 

 Exercícios multiplanares: o treino TF trabalha o corpo nos três planos 

(frontal, sagital e transversal), procurando assim reproduzir situações reais do 

quotidiano, que ocorrem em múltiplos planos e não somente num. 

 Desenvolvimento da sinergia muscular: o TF solicita vários grupos 

musculares num mesmo exercício, estando implícita uma sinergia muscular neste 

tipo de ação (uns controlam o movimento e outros exercem a força).  

 Monteiro e Evangelista (2010) e Chek (2009) defendem que uma metodologia de 

treino só pode ser considerada funcional se possuir as seguintes características: 

 Padrão de movimento comparável a reflexos: o corpo em superfícies quer 

estáveis, quer instáveis, produz movimentos reflexos, com o propósito de manter 

o equilíbrio. 

 Sustentação do centro de gravidade sobre sua base de suporte como 

componente postural estático e dinâmico. 

 Compatibilidade com um programa motor generalizado, os exercícios 

funcionais permitem estabelecer uma conectividade entre a atividade física e o 

trabalho. 

 Compatibilidade de cadeia aberta/fechada: a seleção da cadeia cinética 

deve estar como uma das principais preocupações na seleção do exercício, com 

o intuito de solicitar músculos e movimentos articulares específicos.  

 Isolamento para integração: exercitar a musculatura para a realização de 

um movimento funcional.  

Verificamos que D´Elia e D´Elia (2005), e Monteiro e Evangelista (2010) 

evidenciam semelhanças em torno das características/metodologias do TF, que tem 
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como principal reconhecimento o trabalho do corpo como um todo e não dividido em 

segmentos musculares.  

No TF, segundo Monteiro e Evangelista (2010), os exercícios devem obedecer a 

uma determinada sequência, que está orientada de acordo com os seguintes pontos:  

 baixa velocidade para alta. 

 posturas estáticas para dinâmicas.  

 menor intensidade para maior intensidade. 

 movimentos controlados e conscientes para movimentos inconscientes e 

sem controle.  

 olhos abertos para fechados.  

 movimentos bilaterais para unilaterais.  

 movimentos simples para complexos.  

 exercícios que exigem pouca coordenação para exercícios complexos.  

 movimentos estáveis para movimentos instáveis. 

 movimentos num plano para movimentos em vários planos. 

Outro requisito inerente ao TF diz respeito ao desenvolvimento de diferentes 

capacidades físicas, isto é, incluir a força, a potência, a resistência, a flexibilidade, a 

coordenação, o equilíbrio, a agilidade e a velocidade, nos diferentes exercícios e não 

trabalhar somente uma.  

Um único movimento é consequência de pelo menos duas destas capacidades. 

Deverá existir uma proporcionalidade direta entre as capacidades físicas utilizadas nas 

AVD, ou modalidade desportiva, e a funcionalidade de um exercício. 

Para que se cumpram as exigências de um TF, será imperioso assegurar: 

transferência de movimentos, trabalho de diferentes capacidades físicas, proprioceção 

e o desenvolvimento dos músculos responsáveis pela estabilidade corporal.  

O treino da proprioceção é importante não ser descurado, sendo imprescindível 

para os atletas de alto rendimento, uma vez que estes necessitam de maiores 

desequilíbrios no treino, para a obtenção de excelentes resultados (Osti, 2011).  

No seguimento deste pensamento, a utilização de superfícies instáveis eleva a 

capacidade desportiva dos atletas, uma vez que reproduz cenários reais. Programas 

com exercícios de cariz funcional procuram reproduzir as tarefas do dia-a-dia, ou as 

modalidades desportivas.  
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Partindo do princípio que a noção de instabilidade está inerente nas AVD e 

modalidades desportivas, verifica-se que a sua implementação será necessária na 

elaboração de um programa de TF, visto que, o princípio da especificidade (proximidade 

dos exercícios com as AVD ou modalidades desportivas) deve estar acautelado. 

Presentemente, a instabilidade é a grande aliada nas metodologias adotadas, 

com vista ao alargamento da solicitação da musculatura estabilizadora. Nesse sentido, 

incrementaram-se nos treinos os suportes instáveis: bolas, bosu, plataformas de 

instabilidade, discbol, entre outros.  

Um dos principais benefícios do treino alicerçado na instabilidade é a obtenção 

de proprioceção, ou seja, a capacidade de perceção do nosso corpo e respetivo ajuste 

de possíveis incorreções (Osti, 2011). 

Domingues (2008) sublinha que o aperfeiçoamento da proprioceção possibilita ao 

praticante melhorar a posição dos segmentos anatómicos e o padrão do movimento, ao 

mesmo tempo que proporciona uma correção gestual, estabilidade dinâmica e previne 

lesões.       

Atualmente, em virtude de um maior facilitismo no acesso à informação, o 

praticante de AtF está mais exigente/esclarecido em relação ao que pretende e 

necessita, o que poderá justificar o enorme sucesso/popularidade que o TF adquiriu a 

nível de ginásios.  

 

2.4. TF Versus (VS) Treino Tradicional (TT) 

O movimento humano pode ser analisado sob diferentes ângulos. Ao observar 

uma criança a jogar futebol, um adulto a trabalhar ou um atleta a treinar verificam-se a 

existência de inúmeros movimentos, em diferentes planos. O TF deve estar em sintonia 

com esta abrangência.  

O TF procura melhorar a capacidade funcional do corpo humano, isto é, a 

habilidade em realizar as tarefas normais do dia-a-dia com êxito e autonomia. Sendo 

que, quanto maior a correspondência do treino com o contexto a que se destina, mais 

efetiva será essa transferência.  

O conceito e funcionalidades do TT serão abordados de uma forma superficial, 

uma vez que não é o enfoque deste trabalho. Quando nos referimos a TT estamos a 

restringi-lo aos exercícios realizados nos aparelhos convencionais de musculação.  
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Assim sendo, a utilização destes aparelhos reduz a exigência da coordenação e 

estabilização, uma vez que os próprios proporcionam a estabilização das articulações e 

facilitam a realização do movimento de execução correto.5  

O treino resistido, treino de força ou treino de pesos são todas denominações que 

se referem a uma metodologia de treino que recorre a resistências externas, 

designadamente pesos livres, máquinas de musculação ou ao peso do próprio corpo 

como carga de treino (American Academy of Pediatrics, 2008).  

Segundo Fleck e Kraemer (2005) um programa de treino resistido deve ser 

organizado de acordo com os seguintes componentes: 

 Análise das necessidades (tem em consideração: grupos musculares 

envolvidos no treino resistido; principais fontes de energia necessárias 

para a atividade; tipo de ação muscular predominante; possíveis pontos 

de lesão; seleção de exercícios de carácter preventivo, para reforço 

muscular). 

 Variáveis agudas do Programa (diz respeito a: sessão específica de 

treino; escolha de exercícios; número de séries; períodos de 

recuperação, velocidade do movimento e carga utilizada). 

 Manipulações crónicas do programa (está relacionado com a 

periodização do processo de treino, bem como as alterações nas 

variáveis agudas).  

 Preocupações administrativas (refere-se a equipamento, supervisão, 

disponibilidade de espaço e tempo). 

A musculação é um método de treino que utiliza pesos livres e máquinas, visando 

o uso de carga mecânica, em oposição ao movimento dos segmentos corporais 

(Chagas; Lima, 2008).  

Segundo Frois e Gentil (2011) um programa de exercícios com pesos exige a 

observação ampla de diversas variáveis que compõem e interferem com as respostas 

esperadas do treino, tais como: 

 Quantidade de treinos por semana e por dia. 

  Intervalo de recuperação entre as séries/exercícios.  

 Volume total de treino. 

                                                             
5 Pedro Correia, “Exercício: como o Treino Funcional Melhora a sua Performance”, Revista Visão, Disponível em: 
http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-
performance 

http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-performance
http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-performance
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 Velocidade de execução. 

 Ordem dos exercícios. 

 Sobrecarga e métodos de treino.  

Uma das limitações do TT, em comparação com o TF, é a não integração de 

movimentos gerais, em que as capacidades condicionais e coordenativas são 

solicitadas simultaneamente (Gambeta, 2007). 

De acordo com Garganta e Santos (2015), para se realizar um movimento 

intencional e coordenado é necessário orientação, equilíbrio, propriocetividade e 

destreza. As capacidades condicionais e coordenativas não podem ser analisadas 

isoladamente, visto que, um simples movimento implica a existência de contração 

muscular. Os autores anteriormente mencionados elegem do conjunto das capacidades 

referidas (condicionais e coordenativas) a força e a coordenação como principais para 

a realização do movimento humano.  

Hoje em dia, em que o tempo é algo precioso, devemos ter como máxima 

preocupação utilizá-lo proveitosamente, nas mais diversas atividades, entre elas a AtF. 

Assim sendo, devemos optar por um método de treino completo e eficaz (TF).  

Segundo D’Elia e D’Elia (2005), a carga é a base do treino físico, uma vez que o 

corpo reage em função do estímulo aplicado. Logo, será importante que esse estímulo 

seja “rico”, isto é, que solicite, num mesmo movimento, músculos diferenciados, 

capacidades coordenativas e condicionais.  

O TF pressupõe a execução de movimentos (multiarticulares e multiplanares) e 

não se direciona, exclusivamente, para músculos específicos como se verifica no TT. 

Desta forma permite a envolvência de um leque alargado de capacidades físicas, tais 

como: equilíbrio, velocidade, flexibilidade, força, resistência e coordenação.  

O TT converge para o isolamento muscular, permite direcionar/enfatizar o 

processo de treino de uma forma mais específica, isto é, segmenta o corpo em 

diferentes partes, ao contrário do TF que defende uma visão integral (holística) 

(Whitehurst et al, 2005).  

Segundo o mesmo autor o TT ao utilizar as tradicionais máquinas de musculação 

promove o isolamento de um determinado músculo ou grupo muscular, do mesmo modo 

que limita o movimento (uniplanar).  
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Nesta linha de raciocínio Monteiro e Evangelista (2010) e Gomes (2010), 

referem as diferenças entre o TT e o TF (quadro 3).  

Quadro 3. Diferenças entre TT e TF (Monteiro e Evangelista, 2010) 

Treino Tradicional Treino Funcional 

Isolado 
Rígido 

Limitado 
Uniplanar 

Integrado 
Flexível 
Ilimitado 

Multiplanar 

Osti, (2011), refere que a musculação, praticada com aparelhos tradicionais, é o 

ponto de partida para os iniciantes desenvolverem os diferentes grupos musculares e 

assimilarem os movimentos básicos, uma vez que se trabalha com níveis de dificuldade 

reduzidos (sem instabilidade). 

O TT tem como matriz um trabalho analítico e isolado de músculos do corpo 

humano. Por sua vez o TF possui uma essência global, ao recrutar um conjunto de 

grupos musculares, de forma coordenada e sinérgica, na consecução dos seus 

exercícios.6 

 

2.5. Core Training (CT) 

Segundo o dicionário de Inglês/Português a definição de Core corresponde ao 

núcleo/centro; tendo em conta o corpo humano diz respeito à região central do corpo – 

cintura abdominal.7 

De acordo com vários autores o Core refere-se aos músculos que proporcionam 

estabilidade aos movimentos da pelve e da coluna lombar. O Core é composto por cerca 

de vinte e nove músculos, responsáveis pelo início de todos os movimentos realizados 

(Alencar e Matias, 2009; Monteiro e Evangelista, 2010; Santos et al 2009 apud Calvo et 

al. 2011). O CT é entendido como uma forma de desenvolver/fortalecer a musculatura 

da região central do corpo.  

O CT surge com o intuito de pormenorizar as lesões na região lombar. Para tal, 

foram desenvolvidos exercícios, visando o fortalecimento do tronco e do quadril. O CT 

                                                             
6 Pedro Correia, “Exercício: como o Treino Funcional Melhora a sua Performance”, Revista Visão, Disponível em: 
http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-
performance 
7  Retirado do dicionário online: http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/core 

http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-performance
http://visao.sapo.pt/opiniao/bolsa-de-especialistas/2016-02-03-Exercicio-como-o-treino-funcional-melhora-a-sua-performance
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tem a intenção de criar a estabilidade necessária para prevenir/impedir o aparecimento 

de lesões, bem como melhorar o desempenho de uma forma geral. Segundo Guiselini 

(2010), a composição do Core (vinte e nove pares de músculos) é responsável pelo 

suporte do quadril-pélvicolombar, sendo responsável pelo correto posicionamento da 

coluna vertebral e pela prevenção de lesões. 

Para Gambetta (2007), o CT está direcionado para a solicitação/desenvolvimento 

dos músculos abdominais, responsáveis por proporcionar suporte e estabilidade 

corporal. O mesmo autor, no que diz respeito ao CT, refere que devem ser acautelados 

os seguintes princípios: anteceder o treino de outros grupos musculares e envolver o 

Core em todos os treinos, na medida em que existe uma relação direta com todos os 

movimentos.  

No que concerne a exercitação, propriamente dita, o CT deve incluir movimentos 

de flexão lateral, flexão/extensão/rotação do tronco assim como conjugações dos 

movimentos e exercícios que integrem peso (lançamento e receção) Gambetta (2007).  

Em Handzel (2003), encontramos três denominações para o Core: cubo da roda, 

zona de força e zona de energia. Segundo o autor, a esta parte do corpo é atribuída a 

criação de força, equilíbrio e estabilidade, bem como auxilia na coordenação de 

movimentos. Refere ainda um conjunto de vantagens quando se obtém um Core 

fortalecido e estável:  

 Aumenta o desenvolvimento da potência. 

 Melhora a eficiência e a estabilidade. 

 Melhora o equilíbrio. 

 Risco de lesão reduzida. 

 Melhora as adaptações neurais. 

Visando o alcance das vantagens anteriormente citadas, Prandi (2011) sugere 

como exercitação o seguinte:  

 Prancha ventral 

 Rotação do tronco 

 Extensão do tronco 

 Prancha ventral: Decúbito ventral em 4 apoios, pernas estendidas e 

afastados na largura do quadril, braços estendidos e alinhados com os 

ombros. Permanecer nessa posição pelo tempo determinado, contraindo 
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ao máximo a musculatura do abdômen e glúteos, sempre cuidando com 

o alinhamento da coluna. Esse exercício possui inúmeras variações, 

podendo ser realizadas para aumentar o nível de dificuldade (exemplo: 

prancha unipodal).  

 Rotação de tronco: sentado com os joelhos flexionados (90º) e 

calcanhares apoiados no solo. Com uma bola medicinal nas mãos, 

realizar o movimento de rotação do tronco, para ambos os lados.  

 Extensão de tronco: Em decúbito ventral apoiado sobre o solo, ombros 

flexionados e braços estendidos, pernas estendidas e pés em flexão 

plantar. Realizar a extensão da coluna e do quadril, acionando toda a 

cadeia muscular posterior em contração isométrica.  

Para Prandi (2011), um Core fortalecido evita, ou previne o surgimento de lesões, 

sendo que o mesmo autor defende a inclusão do CT no TF. Temos ainda a referência 

ao Core como um núcleo, ou seja, o centro corporal responsável pela estabilização 

muscular.  

Os músculos do Core têm como funções: estabilidade, absorção, geração e 

transmissão de força, por todo o corpo e criar movimento (Mike, 2010). 

Para Fields (2011), as características do movimento atlético dividem-se em três 

partes: treino do Core, movimentos multiplanares e multiarticulares. Um Core fortalecido 

estabelece a ligação das extremidades superiores e inferiores e ajuda a prevenir lesões. 

Como possuímos uma riqueza de movimentos, o treino deve ser o reflexo dessa 

variedade, dando ênfase aos movimentos multiplanares e multiarticulares. 

O TF é caraterizado por possuir uma intenção/finalidade, na medida em que, a 

sua função consiste basicamente em executar movimentos com propósito (Boyle, 2004). 

A utilização da instabilidade também demostra ser eficiente para a obtenção de parte 

dos objetivos do TF e do CT, como, por exemplo, correção postural, ativação dos 

músculos estabilizadores, equilíbrio e evitar o aparecimento de lesões. Ou seja, um Core 

fortalecido desempenha um papel primordial no desempenho desportivo. 

Um dos sucessos para a realização de movimentos competentes é o 

fortalecimento de toda a cintura abdominal. Ao Core atribui-se a responsabilidade pela 

correta postura/equilíbrio corporal (Monteiro e Evangelista, 2010). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Prática 
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3. PARTE PRÁTICA  

3.1. Metodologia  

Neste capítulo do nosso estudo iremos descrever os critérios de seleção e as 

principais características da amostra em estudo. Serão descritos os procedimentos para 

a recolha dos dados, os processos de medida e avaliação realizados, bem como os 

materiais e instrumentos utilizados. Por fim far-se-á a apresentação e explicitação dos 

procedimentos estatísticos adotados.  

Toda esta parte prática partiu do problema, referido na parte introdutória deste 

trabalho – “Considerando as finalidades da EF e face ao atual estilo de vida dos alunos 

do ensino secundário, será que a inclusão de um programa de TF produz efeito ao nível 

da melhoria da AptF?”, assim como dos objetivos escolhidos: “O presente estudo tem 

como principal objetivo verificar o impacto da aplicação de um programa de TF na 

evolução da AptF dos alunos” (geral) e “Verificar a possibilidade de promover ganhos 

na AptF, no grupo experimental, em duas sessões semanais de TF, na aula de EF; 

Analisar a eficácia de um programa de TF, no grupo experimental, em relação ao grupo 

de controlo, em termos de ganhos na AptF” (específicos). 

Previamente à realização do estudo, os pais e encarregados de educação, foram 

contactados e informados acerca dos objetivos do estudo, bem como das condições 

protocolares e metodológicas da intervenção, tendo assinado um termo de 

consentimento, autorizando os seus educando a participar nesta pesquisa, de acordo 

com o definido pelo Protocolo de Helsínquia, relativamente ao envolvimento na pesquisa 

de seres humanos. 

 

3.2. Caracterização e descrição da Amostra 

 O estudo desenvolveu-se na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, 

Matosinhos, como demonstra o quadro que se segue.  

Quadro 4 - Alunos das três turmas de décimo ano envolvidas no estudo 

 

Turma Curso Nº de alunos Masculino Feminino Idade 

A Científico-Tecnológico 22 12 10 15-16 
B Científico-Humanístico 26 10 16 15-16 
C Científico-Tecnológico 25 13 12 15-17 
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Dos setenta e três alunos, que frequentavam o décimo ano de escolaridade, 

foram retirados aleatoriamente, cinquenta e dois, de ambos os géneros, com idades 

compreendidas entre os quinze e os dezassete anos, sendo a média de 15.8±0.8 anos. 

Destes, vinte e seis pertencem ao grupo de controlo e vinte e seis ao experimental. 

O grupo experimental é composto por doze alunos do género feminino e catorze 

do género masculino. O grupo experimental encontra-se emparelhado com o grupo de 

controlo em termos de distribuição por género. 

 

3.3. Critérios de seleção (inclusão e exclusão) 

 A composição dos grupos deste estudo não obedeceu a qualquer critério de 

rendimento, pelo que os alunos foram colocados nos mesmos de forma aleatória O 

grupo de controlo não participou no programa de TF, que intermediou a AI e a AF. 

Como critério de exclusão foi considerada a deficiência física comprovada. Deste 

modo, não integraram o programa de análise alunos que apresentassem um défice claro 

em AptF. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos utilizados 

Para a materialização deste estudo, durante o momento de avaliação inicial (AI) 

e final (AF), foram utilizados vários recursos materiais na aplicação do programa 

FitSchool, os quais passamos a expor: bolas medicinais (3 Kg feminino/4 Kg masculino), 

Training Resistance System (TRX), corda, Kettlebell (8 Kg feminino/12 Kg masculino), 

dois cones (20 a 25 cm), bola suíça, uma prancha de instabilidade, um cronómetro, apito 

e fichas de registo (ver anexo IV). 

Relativamente aos dois treinos semanais, que se prolongaram durante três 

meses, acrescenta-se aos materiais citados anteriormente: halteres (2 Kg feminino e 3 

Kg masculino) e plataforma instável – bosu. 

Todo o equipamento utilizado durante este trabalho de investigação foi 

disponibilizado pelo grupo disciplinar de EF, da Escola Secundária João Gonçalves 

Zarco. 
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3.5. Descrição do Protocolo Experimental 

Os grupos de controlo e experimental foram sujeitos a dois momentos distintos 

de avaliação da AptF: AI, na primeira semana de aulas do segundo período e a AF na 

última semana de aulas do mesmo período. Estas avaliações socorreram-se da bateria 

de testes FitSchool, concebida por Garganta e Santos (2015).  

Foram destinadas duas aulas para a AI e outras duas para a AF, nas restantes 

dezassete aulas foi aplicado, duas vezes por semana (segundas e quintas feiras), 

durante aproximadamente vinte minutos, nas aulas de EF, um programa de TF, visando 

uma melhoria da aptidão física dos alunos.  

A bateria de testes FitSchool (AI e AF) constituída por seis exercícios de cariz 

funcional (ver anexo I) propõe um teste composto por duas provas (exercícios isolados 

e circuito).  

Salientar que, uma das turmas foi utilizada como grupo de controlo, realizando 

apenas AI e AF. Após aplicada a bateria de testes FitSchool procedeu-se à análise 

desses mesmos dados e retiradas as devidas conclusões.  

Antes da implementação da AI foi facultado aos alunos uma contextualização 

sobre a dinâmica das provas, uma vez que eram constituídas por exercícios inovadores 

e específicos para uma aula de EF. Foram explorados os diversos equipamentos, 

demonstrados e exercitados os respetivos exercícios a serem aplicados quer em 

condições simplificadas, quer em condições idênticas às da prova. Os procedimentos 

de observação e registo também foram fornecidos para se familiarizarem com todo o 

processo.  

Como já foi referido previamente, esta metodologia poderá ser empregue em 

variadíssimos “palcos” do exercício físico. Deveremos ser prudentes ao aplicarmos nas 

aulas de EF, visto que é constituída por exercícios complexos e implica que o aluno 

execute os diversos desafios, em esforço máximo (Garganta e Santos, 2015). 

Para preparar os alunos para as provas foram executados exercícios de ativação 

dinâmica geral, que solicitassem os grupos musculares mais recrutados no circuito. 

Assegurou-se que os padrões de movimento fossem o mais próximo possível do 

contexto de avaliação, recorrendo-se a exercícios como agachamentos, lunges, jumping 

jacks, burpees, pranchas, afundo tríceps, entre outros. 
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O programa de TF, que intermediou AI e AF, consistiu em dois circuito de cinco 

estações, realizados em espaços diferentes, de acordo com as respetivas aulas de EF, 

baseados nos critérios estabelecidos por Garganta e Santos (2015). Finalizou-se o 

programa de treino utilizando da bateria de testes FitSchool a prova de exercícios 

isolados. 

Os mesmos autores defendem que se deve respeitar a disposição da pirâmide 

de Performance aquando do planeamento do TF. A Pirâmide encontra-se dividida em 

três patamares, como indica a figura número dois. 

 

 

Figura 2- Pirâmide de Desempenho 

 

Na base prioriza-se a qualidade do movimento, que se relacionada diretamente 

com bons índices de coordenação, mobilidade articular e estabilidade. A base irá 

permitir desenvolver e consolidar argumentos que sustentem os níveis seguintes. No 

segundo patamar já se atende à performance, orientando a carga de treino em função 

de uma evolução. No último patamar, pretende-se realçar a técnica, ou seja, relacionar 

o TF com a especificidade de cada modalidade. 

 Ainda Garganta e Santos (2015) referem que na construção de um circuito, 

devem-se respeitar os seguintes princípios:  

 Realizar, primeiramente, exercícios que solicitem a mobilidade articular. 

 Organizar o circuito, intercalando e equilibrando o número de exercícios das 

cadeias cinéticas. 
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 Ao longo da execução dos exercícios, deve imperar a correção da técnica. 

 Distribuir os exercícios, de modo a haver equilíbrio entre os movimentos de puxar 

e empurrar. 

 Variar a posição dos diferentes exercícios. 

 

3.6 – Delineamento e Calendarização do Trabalho Experimental 

Ambos os grupos, experimental e controlo, foram sujeitos a dois momentos de 

avaliação da AptF – AI e AF. Para estes dois momentos de avaliação foi utilizada a 

bateria de testes FitSchool. No Quadro 5 está representada a calendarização referente 

ao grupo de controlo, enquanto, no Quadro 6, retratamos a calendarização do grupo 

experimental. 

A aplicação do programa de TF teve a duração de dezassete aulas (duas por 

semana), ao longo do segundo período.  

Quadro 5 - Calendarização das avaliações do grupo de controlo. 

Atividade Dia de implementação 

Avaliação Inicial 06/01 e 08/01 

Avaliação Final 17/03 e 19/03 

  

Quadro 6 - Calendarização das avaliações e dos treinos do grupo experimental. 

Atividade Dia da Implementação 

Avaliação Inicial 06/01   
08/01 

      

Programa de TF 13/01 15/01 20/01 22/01 27/01 29/01  
03/02 05/02 10/02 12/02 19/02 24/02 26/02 
03/03 05/03 10/03 12/03   

Avaliação Final 17/03   
19/03  

      

 

A organização do circuito de avaliação obedeceu a critérios idênticos para todas 

as turmas, permitindo assim uma comparação metodológica rigorosa. Assim sendo, o 

circuito tinha nove metros de cumprimento e seis de largura (zona defensiva do campo 

de voleibol). Como demonstra a figura número três. 

A bateria de testes FitSchool utilizada para avaliar os alunos nos dois momentos 

de avaliação recorre a duas provas distintas. Numa primeira prova – exercícios isolados 

(ver anexo II), os alunos tinham que realizar durante quarenta e cinco segundos o 

máximo de repetições. Na segunda prova – circuito (ver anexo III), foi solicitado que 
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efetuassem um número determinado de repetições de cada um dos seis exercícios que 

compõem a sequência no mínimo tempo possível.  

  

Figura 3- Medidas adotadas para a avaliação (Garganta e Santos, 2015) 

Seguidamente, no quadro 7, enumeram-se os seis testes utilizados nas AI e AF, 

que compõem o programa FitSchool. 

Quadro 7 – Sequência de exercícios que compõem a AI e AF do estudo. 

1 -  Agachamento com torção – TRX 

2 -  Passe de peito com bola medicinal, no plano sagital 
3 -  Equilíbrio em prancha trocando a posição dos cones 
4 -  Desenvolvimento com Kettlebell 
5 -  Saltar à corda 
6 -  Burpees 

  

 Na execução da primeira prova (exercícios isolados) foram criadas rotinas de 

trabalho que permitiram a eficácia dos resultados. Tal como se pode verificar nas 

seguintes orientações de Garganta e Santos (2015): 

 Estabelecem-se grupos, um aluno executa e o outro é responsável pela 

contabilização, alternam de funções após a conclusão das tarefas destinadas.  

 O professor é o juiz chefe, controlando a execução técnica.  

 Sempre que não se cumprem os critérios de execução, esse movimento não é 

contado e o aluno deve continuar a prova até ao fim do tempo. 

 Intervalo de recuperação mínimo de 1’30’’, devido ao esforço máximo requerido 

ao executante. 

 Cada exercício tem a duração de 45’’ e 30’’ são destinados à transição de 

funções. 

 Após a finalização do exercício pelo grupo, procede-se à passagem para a 

estação seguinte. 
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 Ficha de registo das repetições (RPTS). (Ver anexo IV) 

 

A metodologia utlizada na prova de exercícios em circuito baseou-se nos 

seguintes critérios: 

 Seis alunos são juízes de contagem, um em cada exercício.  

 Um aluno executa. 

 Sempre que não se cumprem os critérios de execução esse movimento 

não é contado. 

 O aluno deve continuar a prova e acabar o número de RPTS para passar 

à prova seguinte.  

 Penalização de 30’’, caso avance sem cumprir as RPTS programadas. 

 Professor é juiz chefe, controlando o tempo e a execução técnica. 

 Após cortar a meta (sprint) finaliza o circuito. 

 Ficha de registo do tempo. (Ver anexo IV) 

Quadro 8 – A sequência dos exercícios de avaliação e respetivo número de RPTS 

Exercícios RPTS 

Agachamento com torção – TRX 10  

Passe de peito com bola medicinal, no plano 
sagital 

4 Kg masculino – 10  
3 Kg feminino – 10  

Equilíbrio em prancha trocando a posição dos 
cones 

10 

Desenvolvimento com Kettlebell 12 Kg masculino – 10  
8 Kg feminino – 10  

Saltar à corda 20 

Burpees 10 

 

 Em ambas as provas foi privilegiada a qualidade de execução em detrimento da 

quantidade através da imposição de critérios de êxito/penalizações. Como indica o 

quadro que se segue.  

Quadro 9 – Protocolo de avaliação para a realização da bateria de testes FitSchool (Garganta, 
2014) 

Exercício Critério de contagem Erros 

Agachamento com torção 
(TRX) 

Número de vezes que toca 
com a mão no chão, com os 
Membros Inferiores (MI) em 
flexão e agarrado com uma 
mão no TRX 

 Não fletir completamente 
os MI 

 Não estender 
completamente os MI 

Passe de peito com bola 
medicinal no plano sagital 

Conta o número de vezes 
que a bola toca acima dos 2 
metros e é agarrada. Fletir 
as pernas para lançar. 

 Não acertar na marca ou 
acima dela (2 m) 

 Deixar a bola cair ao chão 
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Equilíbrio em prancha 
trocando os cones de sítio 

Posição de pé com os dois 
pés em apoio na plataforma. 
Troca os cones de lugar (um 
com o outro) e bate palma, 
de seguida, acima da 
cabeça. 
Conta o número de vezes 
que bate palma acima da 
cabeça após trocar os 
cones. 

 Tocar no solo com a 
prancha 

 Não estar em equilíbrio. 

 Tirar 1 pé da plataforma. 

Desenvolvimento com 
kettlebell 

Conta o número de vezes 
que o Kettlebell toca no chão 

 Não estender os Membros 
Superiores (MS) acima 

 Não bater com o Kettlebell 
no chão 

Saltar à corda Conta o número de vezes 
que salta 
Passagem simples da corda 

 Contar sem a corda passar 
por baixo do corpo 

Burpees Conta o número de saltos 
após a colocação das mãos 
no chão e extensão dos MI 
em prancha. 
Contagem na fase “D”. 

 Não colocar o tronco em 
prancha facial. 

 Não saltar para terminar o 
movimento 

O professor, no decorrer destes dois momentos de avaliação, teve como 

principal função verificar se todos os alunos cumprem os critérios estabelecidos, em 

especial os que têm a função de juízes.  

 O controlo do tempo foi assumido também pelo professor. Era ele quem indicava 

quando se iniciava ou finalizava o exercício, bem como aquando da troca de funções 

e/ou estações. 

Tal como já foi referido, o programa de treino foi aplicado em dezassete aulas, 

aproximadamente nos últimos vinte minutos da aula, daí não ter sido necessária uma 

ativação dinâmica geral prévia.  

Criaram-se dois circuitos de TF, compostos por cinco estações, organizados 

mediante um número de repetições máximas, num tempo pré-determinado. A colocação 

dos aparelhos/distribuição dos exercícios obedeceu a critérios de alternância de grupos 

musculares e das suas solicitações motoras. Foram reaplicadas rotinas de trabalho do 

programa FitSchool, procurando assim agilizar e consolidar procedimentos. Na última 

fase deste programa de treino, praticou-se da bateria de testes FitSchool a prova – 

exercícios isolados (Garganta e Santos, 2015). 

Para os alunos se familiarizarem com esta etapa, foi-lhes disponibilizada a 

informação necessária, à semelhança do sucedido aquando da implementação da AI, 

do programa FitSchool. Assim sendo, ao iniciar esta nova fase, os discentes já estavam 

dotados dos recursos necessários para a sua consecução. 
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De modo a auxiliar os alunos, na realização dos circuitos, foi colocada uma 

imagem com o exercício a realizar e respetivas orientações em cada estação.  

Neste programa de treino, os alunos eram agrupados dois a dois, um executa o 

exercício, o outro corrige, na realização do exercício e recupera fisicamente. Após a 

conclusão das tarefas, avançam para a estação seguinte. O professor é responsável 

por controlar o tempo, indicando, desta forma, a próxima tarefa.  

A relação tempo de exercitação/alteração de funções ou estação foi gerida de 

forma gradual. Iniciou-se no circuito um com uma dinâmica de 20’’ de exercitação para 

20’’ destinados à troca de funções/estação. O Programa de treino foi preenchido por 

alguns exercícios que compõem a bateria de testes FitSchool e outros que se encontram 

em anexo. (Ver Anexo V).  

 

3.7. Procedimento Estatísticos 

 A análise estatística foi efetuada com os procedimentos do programa Statistical 

Package for the Social Sciences) ((SPSS versão 22.0 para Windows). 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências 

absolutas e relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e estatística inferencial. O 

nível de significância foi fixado em p ≤ 0.05. Utilizou-se o teste t de Student para 

amostras independentes quando se comparou os dois grupos em variáveis 

dependentes de tipo quantitativo e o teste t de Student para amostras emparelhadas 

quando se comparou a evolução do desempenho.  

Os pressupostos destes testes, nomeadamente o pressuposto de normalidade 

de distribuição e o pressuposto de homogeneidade de variâncias foram analisados com 

os testes de Shapiro-Wilk e teste de Levene. Nos casos em que estes pressupostos não 

se encontravam satisfeitos foram substituídos pelos testes não-paramétricos 

alternativos, designadamente o teste de Mann-Whitney ou o teste de Wilcoxon.  

Nesta situação, para facilidade de interpretação apresentou-se nas estatísticas 

descritivas os valores das médias e não os valores das ordens médias. Para emparelhar 

os sujeitos do grupo experimental com o grupo de controlo procedeu-se a uma seleção 

aleatória (efetuada com o gerador de números aleatórios do Excel), tendo-se 

selecionado igual número de sujeitos e com a restrição de género e ano escolar 

frequentado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação dos Dados 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo optámos por fazer a apresentação dos resultados da AI, referente 

ao grupo experimental e ao grupo de controlo, separadamente das raparigas e dos 

rapazes. Posteriormente, utilizou-se a mesma metodologia para a AF. No âmbito da 

estatística inferencial, analisámos os resultados, nas diferentes variáveis estudadas 

(AptF e TF). No presente estudo a variável dependente é a AptF dos alunos na disciplina 

de EF e a variável independente é o programa de TF aplicado. 

As variáveis estão expressas através da média (𝑥) e do desvio padrão (dp), 

apresentando também os valores de t e p. 

Finalmente, apresentou-se a evolução do grupo de controlo. Tal como foi feito 

anteriormente analisou-se, separadamente, por géneros, os resultados. Aplicou-se a 

mesma linha de estudo para a evolução do grupo experimental. 

 Segue-se a apresentação do explanado recorrendo a tabelas e gráficos. 

 Iniciamos a apresentação dos resultados na AI, no género feminino, com a 

seguinte tabela, explicitação e respetivo gráfico. 

Na AI encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 1 – Avaliação Inicial: raparigas 

 
G. Experimental  G. Controlo 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 40.42 8.44  41.25 4.88 -0.296 .771 

Burpees 20.92 5.32  26.25 6.45 -2.209* .028 

Equilíbrio Plataforma Instável 13.00 8.92  21.50 6.92 -2.607* .016 

Kettlebell 25.08 5.02  31.67 4.94 -3.238** .004 

Saltar corda 100.50 23.69  93.67 12.29 0.887 .385 

Bola Medicinal 32.50 10.34  42.08 10.62 -2.240* .036 

Tempo 4:00 0:38  3:27 0:22 2.197* .028 

          * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

Burpees, [t (22) = -2.209, p =.028], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (26.25 vs 20.92). 

 

Equilíbrio Plataforma Instável [t (22) = -2.607, p =.016], as raparigas do grupo de controlo 

obtêm valores significativamente mais elevados neste teste (21.50 vs 13.00). 
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Kettlebell, [t (22) = -3.238, p =.004], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (31.67 vs 25.08). 

 

Bola Medicinal, [t (22) = -2.240, p =.036], as raparigas do grupo de controlo obtêm 

valores significativamente mais elevados neste teste (42.08 vs 32.50). 

 

Tempo, [Z = -2.197, p =.028], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais baixos (3.27 vs 4.00). 

 

 

 

Gráfico 1 – Avaliação Inicial: raparigas 

 

Segue-se a apresentação dos resultados na AI, no género masculino, com a 

seguinte tabela, explicitação e respetivo gráfico. 

Na AI encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

 

Tabela 2 – Avaliação Inicial: rapazes 

 
G. Experimental  G. Controlo 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 45.29 10.95 
 

49.86 5.72 -1.384 .178 

Burpees 22.93 4.57 
 

26.43 5.39 -1.854 .075 

Equilíbrio Plataforma Instável 14.79 9.92 
 

24.43 7.74 -2.866** .008 

Kettlebell 26.14 6.67 
 

34.21 6.60 -3.219** .003 

Saltar corda 86.00 23.52 
 

94.71 8.53 -1.303 .204 

Bola Medicinal 50.50 16.39 
 

50.93 15.43 -0.071 .944 

Tempo 3:24 0:28 
 

3:27 0:28 -0.290 .774 

            * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Equilíbrio Plataforma Instável [t (26) = -2.866, p =.008], os rapazes do grupo de controlo 

obtêm valores significativamente mais elevados neste teste (24.43 vs 14.79). 

 
Kettlebell, [t (26) = -3.219, p =.003], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (34.21 vs 26.14). 

 

 

Gráfico 2 – Avaliação Inicial: rapazes 
 

Aplicámos a mesma metodologia para a apresentação dos resultados da AF, no 

género feminino, com a seguinte tabela, explicitação e respetivo gráfico. 

Na AF encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas:  

Tabela 3 – Avaliação Final: raparigas 

 
G. Experimental  G. Controlo 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 44.75 8.64  45.50 5.99 -0.247 ,807 

Burpees 21.25 4.07  28.00 6.93 -2.910** ,008 

Equilíbrio Plataforma Instável 29.42 9.17  29.42 6.65 0.000 1,000 

Kettlebell 30.00 6.02  36.92 6.26 -2.760* ,011 

Saltar corda 101.42 21.94  104.50 12.09 -0.426 ,675 

Bola Medicinal 48.75 11.26  51.17 14.45 -0.457 ,652 

Tempo 3.53 0.37  3.12 0.16 -2.433* ,015 

              * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Burpees, [t (22) = -2.910, p =.008], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (28.00 vs 21.50). 

 

Kettlebell, [t (22) = -2.760, p =.011], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (36.92 vs 30.00). 

 

Tempo, [Z = -2.433, p =.015], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais baixos (3.12 vs 3.53). 

 

 

Gráfico 3 – Avaliação Final: raparigas 

Passamos agora a apresentar dos resultados da AF, no género masculino, com 

a seguinte tabela, explicitação e respetivo gráfico. 

Na AF encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 4 – Significância das diferenças 

 
G. Experimental  G. Controlo 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 51.00 11.86  53.93 6.79 -0.802 ,430 

Burpees 25.71 5.88  30.57 5.73 -2.214* ,036 

Equilíbrio Plataforma Instável 26.79 9.02  29.86 7.57 -0.921 ,338 

Kettlebell 30.29 6.89  37.43 5.32 -3.071** ,005 

Saltar corda 92.36 20.95  103.07 6.89 -1.818 ,088 

Bola Medicinal 63.93 16.03  60.79 16.35 0.514 ,612 

Tempo 3.21 0.28  3.10 .019 1.035 ,212 

   * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Burpees, [t (26) = -2.214, p =.036], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (30.57 vs 25.71). 

 

Kettlebell, [t (26) = -3.071, p =.005], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados neste teste (37.43 vs 30.29). 

 

 

Gráfico 4 – Avaliação Final: rapazes 

Dando continuidade ao trabalho apresentamos os resultados referentes à AI e 

AF do grupo de controlo do género feminino, com a seguinte tabela, explicitação e 

respetivo gráfico. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas antes e 

depois do programa de treino: 

Tabela 5 – Evolução: raparigas 

 
AI  AF 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 41.25 4.88  45.50 5.99 -3.503** .005 

Burpees 26.25 6.45  28.00 6.93 -1.160 .270 

Equilíbrio Plataforma Instável 21.50 6.92  29.42 6.65 -5.192*** .001 

Kettlebell 31.67 4.94  36.92 6.26 -4.518*** .001 

Saltar corda 93.67 12.29  104.50 12.09 -5.188*** .001 

Bola Medicinal 42.08 10.62  51.17 14.45 -6.226*** .001 

Tempo 3:27 0:22  3.12 0.16 4.259*** .001 

               * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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TRX, [t (11) = -3.503, p =.005], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (45.50 vs 41.25). 

 

Equilíbrio Plataforma Instável, [t (11) = -5.192, p =.001], as raparigas do grupo de 

controlo obtêm valores significativamente mais elevados depois do programa (29.42 vs 

21.50). 

 

Kettlebell, [t (11) = -4.518, p =.001], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (36.92 vs 31.67). 

 

Saltar corda, [t (11) = -5.188, p =.001], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (104.50 vs 93.67). 

 

Bola Medicinal, [t (11) = -6.226, p =.001], as raparigas do grupo de controlo obtêm 

valores significativamente mais elevados depois do programa (51.17 vs 42.08). 

 

Tempo, [t (11) = -4.259, p =.001], as raparigas do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais baixos depois do programa (3:12 vs 3:27). 

 

 

Gráfico 5 – Antes e depois do programa: raparigas 

 

De seguida, apresentamos os resultados referentes à AI e AF do grupo de 

controlo, do género masculino, com a seguinte tabela, explicitação e respetivo gráfico. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas antes e 

depois do programa de treino: 
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Tabela 6 – Significância das diferenças 

 

 
AI  AF 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 49.86 5.72  53.93 6.79 -4.039*** .001 

Burpees 26.43 5.39  30.57 5.73 -4.479*** 001 

Equilíbrio Plataforma Instável 24.43 7.74  29.86 7.57 -3.239*** .001 

Kettlebell 34.21 6.60  37.43 5.32 -3.609** .008 

Saltar corda 94.71 8.53  103.07 6.89 -4.385*** .001 

Bola Medicinal 50.93 15.43  60.79 16.35 -5.283*** .001 

Tempo 3:27 0:28  3.10 .019 2.761** .001 

 

            * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
 

 

 

TRX, [t (14) = -4.039, p =.001], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (53.93 vs 49.86). 

 

Burpees, [t (14) = -4.479, p =.001], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (30.57 vs 26.43). 

 

Equilíbrio Plataforma Instável [Z = -3.239, p =.001], os rapazes do grupo de controlo 

obtêm valores significativamente mais elevados depois do programa (29.86 vs 24.43). 

 

Kettlebell, [t (14) = -3.609, p =.008], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (37.43 vs 34.21). 

 

Saltar corda, [t (14) = -4.385, p =.001], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (103.07 vs 94.71). 

 

Bola Medicinal, [t (14) = -5.283, p =.001], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (60.79 vs 50.93). 

Tempo, [Z = -2.761, p =.006], os rapazes do grupo de controlo obtêm valores 

significativamente mais baixos depois do programa (3.10 vs 3.27). 
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Gráfico 6 – Antes e depois do programa: rapazes 

Por último apresentamos os resultados referentes à AI e AF do grupo de 

experimental, do género feminino, com a seguinte tabela, explicitação e respetivo 

gráfico. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas antes e 

depois do programa de treino: 

Tabela 7 – Significância das diferenças 

 
Antes  Depois 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 40.42 8.44  44.75 8.64 -2.910* .014 

Burpees 20.92 5.32  21.25 4.07 -.921 0.357 

Equilíbrio Plataforma Instável 13.00 8.92  29.42 9.17 -7.894*** .001 

Kettlebell 25.08 5.02  30.00 6.02 -4.793*** .001 

Saltar corda 100.50 23.69  101.42 21.94 -0.281 .784 

Bola Medicinal 32.50 10.34  48.75 11.26 -6.918*** .001 

Tempo 4:00 0:38  3.53 0.37 2.941** .003 

          * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
 

 

TRX, [t (11) = -2.910, p =.014], as raparigas do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (44.75 vs 40.42). 
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Equilíbrio Plataforma Instável, [t (11) = -7.894, p =.001], as raparigas do grupo 

experimental obtêm valores significativamente mais elevados depois do programa 

(29.42 vs 13.00). 

 

Kettlebell, [t (11) = -4.793, p =.001], as raparigas do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (30.00 vs 25.08). 

 

Bola Medicinal, [t (11) = -6.918, p =.001], as raparigas do grupo experimental obtêm 

valores significativamente mais elevados depois do programa (48.75 vs 32.50). 

 

Tempo, [t (11) = -2.941, p =.003], as raparigas do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais baixos depois do programa (3:53 vs 4:00). 

 

 

 

Gráfico 7 – Antes e depois do programa: raparigas 

 

Finalmente, apresentamos os resultados referentes à AI e AF do grupo de 

experimental, do género masculino, com a seguinte tabela, explicitação e respetivo 

gráfico. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas antes e 

depois do programa de treino: 
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Tabela 8 – Significância das diferenças 

 
Antes  Depois 

  

 M Dp  M Dp t Sig. 

TRX 45.29 10.95  51.00 11.86 -2.855* .014 

Burpees 22.93 4.57  25.71 5.88 -3.545** .004 

Equilíbrio Plataforma Instável 14.79 9.92  26.79 9.02 -6.470*** .001 

Kettlebell 26.14 6.67  30.29 6.89 -4.037*** .001 

Saltar corda 86.00 23.52  92.36 20.95 -1.333 .206 

Bola Medicinal 50.50 16.39  63.93 16.03 -5.691*** .001 

Tempo 3:24 0:28  3.21 0.28 2.176* .049 

          * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

 

TRX, [t (13) = -2.855, p =.014], os rapazes do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (51.00 vs 45.29). 

 

Burpees, [t (13) = -3.545, p =.004], os rapazes do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (25.71 vs 22.93). 

 

Equilíbrio Plataforma Instável, [t (13) = -6.470, p =.001], os rapazes do grupo 

experimental obtêm valores significativamente mais elevados depois do programa 

(26.79 vs 14.79). 

 

Kettlebell, [t (13) = -4.037, p =.001], os rapazes do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais elevados depois do programa (30.29 vs 26.14). 

 

Bola Medicinal, [t (13) = -5.691, p =.001], os rapazes do grupo experimental obtêm 

valores significativamente mais elevados depois do programa (63.93 vs 50.50). 

 

Tempo, [t (13) = -2.176, p =.049], os rapazes do grupo experimental obtêm valores 

significativamente mais baixos depois do programa (3:21 vs 3:24) 
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Gráfico 8 – Antes e depois do programa: rapazes 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A elaboração deste capítulo tem por finalidade analisar os resultados obtidos em 

função dos objetivos formulados, e relacionar os resultados com outros estudos 

desenvolvidos no âmbito do estudo da aplicação do TF nas aulas de EF, em alunos de 

ambos os sexos do ensino secundário. A discussão dos resultados está estruturada em 

duas partes essenciais: reflexão sobre as variáveis descritivas e análise e discussão 

das variáveis de resultado: aptidão funcional e variáveis do TF. 

A eficácia, operacionalizada no presente estudo como promoção de ganhos em 

AptF, de um TF constituiu-se com o principal objetivo da nossa investigação. Para isso 

selecionaram-se alunos de três turmas do décimo ano que foram alocados de forma 

aleatória a dois grupos: o grupo experimental e o grupo de controlo.  

A nossa investigação envolveu um total de cinquenta e dois alunos, não se tendo 

registado qualquer abandono no decurso do programa. Os grupos de análise ficaram 

assim constituídos por um total de vinte e seis alunos, sendo que os mesmos, para 

tornar mais objetiva a comparação e evitar variâncias devidas a variáveis não 

controladas, foram emparelhados em termos de género. Cada grupo ficou constituído, 

deste modo, por doze elementos do género feminino (46.0%) e catorze elementos do 

género masculino (54.0%).  

O grupo experimental foi sujeito a um programa de TF com frequência bissemanal 

durante as aulas de EF. Recordamos que o programa consistiu em três circuitos 

explicitados no anexo IV.  

Os sujeitos do grupo de controlo mantiveram a sua rotina habitual em termos de 

prática física, quer no âmbito curricular, quer extracurricular. Para controlar a eventual 

diferença de AptF em função do género, as análises estatísticas efetuadas 

consideraram sempre a separação por género dentro dos grupos experimental e de 

controlo. 

Antes da aplicação do programa de TF foi realizada uma AI, na qual os alunos de 

ambos os grupos foram testados na sua competência física através da bateria de testes 

FitSchool (Garganta e Santos 2015).  

Pretendia-se, com este procedimento, garantir que os alunos de ambos os grupos 

apresentassem iguais competências físicas e assim, no final do programa TF, as 

diferenças, a existirem, teriam que ser atribuídas à manipulação ou ao impacto do TF.  
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No entanto, devido a variáveis que não controlamos e apesar da seleção 

aleatória, o desempenho dos grupos durante a AI não foi semelhante. Assim, no que se 

refere ao género feminino, encontrámos diferenças significativas (p <.05) entre o grupo 

experimental e o grupo de controlo nos exercícios: Burpees, Equilíbrio Plataforma 

Instável, Kettlebell, Bola Medicinal e Tempo.  

O desempenho das alunas do grupo de controlo era superior ao desempenho das 

raparigas do grupo experimental. Já relativamente aos alunos encontrámos diferenças 

significativas no Equilíbrio em Plataforma Instável e Kettlebell. O mesmo padrão, i. e., a 

superioridade dos alunos do grupo de controlo evidenciou-se aqui da mesma forma. 

Podemos depreender que é no género feminino que se registam mais exercícios 

com diferenças estatisticamente significativas na AI. Houve quatro exercícios com 

diferenças estatisticamente significativas e uma prova (tempo). Enquanto, no género 

masculino apenas existiram dois exercícios. O que demonstra uma grande disparidade 

entre géneros. 

Quando se analisou a diferença de desempenho em ambos os grupos, 

separadamente (género masculino e feminino), constatou-se, contrariamente ao 

esperado, uma evolução significativa, no grupo de controlo, para as alunas, nos 

seguintes exercícios: TRX, Equilíbrio Plataforma Instável, Kettlebell, Saltar à corda, Bola 

Medicinal e Tempo.  

Nos alunos do mesmo grupo (controlo) encontrou-se também uma evolução 

significativa nos seguintes exercícios: TRX, Burpees, Equilíbrio Plataforma Instável, 

Kettlebell, Saltar à corda, Bola Medicinal e Tempo. 

No grupo experimental ficou demonstrada a evolução significativa das alunas nos 

exercícios: TRX, Equilíbrio Plataforma Instável, Kettlebell, Bola Medicinal e Tempo, 

enquanto, nos alunos do mesmo grupo, registou-se uma evolução significativa no TRX, 

Burpees, Equilíbrio Plataforma Instável, Kettlebell, Bola Medicinal e Tempo. 

Na AF as alunas do grupo de controlo obtiveram valores significativamente mais 

elevados do que as raparigas do grupo experimental nos seguintes exercícios: Burpees, 

Kettlebell e Tempo, enquanto os alunos do grupo de controlo obtêm valores mais 

elevados em Burpees e Kettlebell.  

Este comportamento pode ser explicado pelo facto de o grupo de controlo já ter 

evidenciado, no primeiro momento de avaliação, uma superioridade sobre o grupo 

experimental. Assim, no sentido de relativizar este efeito, procedeu-se a uma 
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comparação entre os dois grupos não pela proficiência demonstrada no final, mas pela 

amplitude da diferença entre o primeiro e o segundo momento de avaliação.  

Corrigido este efeito de vantagem competitiva de um grupo sobre o outro, 

encontramos então amplitudes de evolução favoráveis, significativamente ao grupo 

experimental para as alunas nos exercícios de: Equilíbrio Plataforma Instável (p =.003), 

Bola Medicinal (p =.017) e Tempo (p =.064), este apenas marginalmente significativo, e 

para os alunos no Equilíbrio Plataforma Instável (p =.004) e Tempo (p =.017) e 

diferenças não significativas, mas favoráveis ao grupo experimental nos exercícios TRX, 

para as alunas, e nos exercícios TRX, Kettlebell e Bola Medicinal para os alunos. 

Evidencia-se assim a efetividade do programa de TF. 

Seguem-se os seguintes estudos que, na nossa opinião, reiteram/reforçam a 

temática deste trabalho científico. 

Kibele & Behm (2009) desenvolveram um estudo durante sete semanas 

envolvendo superfícies instáveis e estáveis. A amostra foi composta por jovens 

destreinados. No que diz respeito aos resultados obtidos verificou-se que, em ambos os 

treinos, registaram-se melhorias significativas nos seguintes testes: salto, força, 

agilidade, equilíbrio e resistência da musculatura abdominal. Por sua vez, o uso das 

superfícies instáveis, durante o processo de treino, levou ao aumento do número 

máximo de sit-ups, executados durante 40 segundos. Segundo os autores esta 

constatação estatística é resultante da grande ativação da musculatura do Core em 

situações de instabilidade. O mesmo se pode afirmar relativamente ao equilíbrio, tendo 

ocorrido uma melhoria no tempo de execução no teste de saltos unilaterais em 20 

metros, resultado dos mecanismos propriocetivos ativados nas superfícies instáveis. 

Este estudo vem demonstrar que os exercícios abdominais executados numa 

superfície lisa (estável) produzem resultados inferiores aos realizados numa superfície 

instável. Segundo Behm et al. (2010) os diversos músculos que compõem o Core são 

divididos em globais e locais, sendo que os locais conferem estabilização ao corpo e os 

globais executam movimentos específicos. Os mesmos autores referem que a bola 

suíça, sendo uma superfície instável, estimula os músculos do core, provocando 

melhorias a nível de estabilidade, de equilíbrio e de propriocepção, como foi concluído 

no estudo anterior.  

Saeterbakken et al. (2011) realizaram um estudo, baseado num programa de 

treino, focado na estabilização do Core, tendo em conta a velocidade do remate de 

jogadoras de andebol da Noruega, em idade escolar (16.6±0.3 anos).  



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2017 

 

 50 

 

Este programa teve a duração de seis semanas, tendo sido aplicado duas vezes 

por semana. Foi composto por seis exercícios com três níveis de dificuldade 

progressiva, possibilitando assim às atletas uma correta execução. Verificou-se que o 

programa que incidiu na estabilização dos músculos do Core foi responsável por um 

aumento de cinco por cento na velocidade de remate (medida através de células 

fotoelétricas). 

Com isto depreendemos, como está evidenciado no estudo de Saeterbakken et 

al., que a exercitação/fortalecimento do Core deve ser uma prioridade. O centro do corpo 

é a base para um bom desempenho dos movimentos, nos membros superiores e 

inferiores (Monteiro e Evangelista (2010). Segundo o mesmo autor o 

desenvolvimento/fortalecimento do Core contribui para a realização de gestos motores 

mais eficazes, desempenhando uma função fundamental para todos os praticantes de 

AtF.  

Para Gambetta (2007) o treino do Core deve ser organizado de acordo com os 

seguintes princípios: anteceder o treino de outros grupos musculares e integra-lo em 

todos os treinos, visto que está comprometido com a generalidade dos movimentos dos 

MS e MI.  

Shaikh e Mondal (2012) realizaram um estudo, em dezanove indivíduos, apenas 

do sexo masculino (19 aos 25 anos), com o objetivo de aferir se o TF iria melhorar: a 

velocidade, a resistência, a resistência muscular, a potência explosiva, a flexibilidade e 

a agilidade.  

Os sujeitos foram avaliados, tal como no nosso estudo, antes e após a aplicação 

do programa de treino. Este programa de treino teve a duração de oito semanas, sendo 

aplicado três vezes por semana. Na avaliação final houve uma melhoria bastante 

significativa, no que diz respeito à velocidade, resistência, resistência muscular, 

potência explosiva, flexibilidade e agilidade. 

De acordo com D’Elia e D’Elia (2005) e Monteiro e Evangelista (2010) uma das 

características do TF é o desenvolvimento das capacidades motoras, o que foi 

demonstrado nos resultados do estudo, dos autores anteriores. 

Também Gambetta, (2007) e Weiss et al., (2010) mencionam que o TF pretende 

integrar movimentos globais, que solicitem/desenvolvam as capacidades condicionais e 

coordenativas, num mesmo momento, recorrendo a movimentos multiarticulares em 
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diferentes planos de execução. O que vem na linha do estudo de Shaikh e Mondal 

(2012) ao associar o TF com o desenvolvimento das capacidades motoras. 

Os estudos que a seguir expomos aproximam-se, quer a nível da faixa etária da 

amostra, quer nível dos objetivos a que se propunham, do nosso trabalho de 

investigação.  

Fernandes (2014) utilizou uma amostra composta vinte e cinco alunos do ensino 

secundário (treze do género masculino e doze do género feminino), com idades 

compreendidas entre os quinze e dezasseis anos, com o objetivo de verificar se o valor 

da AptF dos alunos aumentou, após a introdução de um programa de TF, nas aulas de 

EF. 

O estudo iniciou-se com a realização de uma AI e finalizou com a AF, recorrendo 

à bateria de testes FitSchool, sob a forma de duas provas: exercícios isolados e circuito, 

tal como sucedeu no nosso estudo. O protocolo de avaliação para a realização da 

bateria de testes FitSchool (Garganta e Santos, 2015) foi idêntico ao nosso.  

No período que mediou estes dois momentos de avaliação, os alunos realizaram 

circuitos com exercícios de cariz funcional. A aplicação da bateria de testes (AI e AF) e 

do programa de desenvolvimento da AptF decorreu durante o segundo período nas 

aulas de EF, nos últimos 15 a 25 minutos. Neste estudo não existiu grupo de controlo.  

Os resultados de Fernandes (2014) indicaram que no género feminino e 

masculino existiu uma melhoria da AI para a AF em todas as provas. Esse facto é 

explicado pelo aumento do valor médio, em cada um dos testes, da AI para a AF, no 

que diz respeito à prova de exercícios isolados.  

Na prova de circuito a melhoria foi registada uma diminuição do valor médio da 

AI para a AF, o que reflete um menor tempo na execução do circuito. No género 

feminino, bem como no género masculino, na prova isolada (TRX) e na prova em circuito 

os resultados são estatisticamente significativos (situam-se dentro do valor da 

significância estipulada p inferior 0,05). Nos restantes resultados verificou-se uma 

melhoria, mas não estatisticamente significativa.  

O grupo experimental do género feminino, do nosso trabalho, quando comparado 

com Fernandes (2014), obteve resultados estatisticamente significativos em maior 

número de exercícios (TRX, Equilíbrio, Kettlebell e Bola medicinal) e igualmente na 

prova de circuito. Quanto ao género masculino há a salientar que todos os exercícios 
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da prova isolada, bem como a prova de circuito obtiveram resultados estatisticamente 

significativos.  

Segue-se um estudo realizado por Cardoso (2014). O mesmo teve como amostra 

vinte e quatro alunos do ensino secundário (dez do género masculino e catorze do 

género feminino), com idades compreendidas entre os dezassete e os dezanove anos, 

com o objetivo de apurar se houve aumento nos valores da AptF, aquando da introdução 

de um programa de TF, nas aulas de EF. 

O estudo iniciou-se com a realização de uma AI e finalizou com a AF, recorrendo 

à bateria de testes FitSchool, sob a forma de duas provas: exercícios isolados e circuito 

(semelhante ao nosso estudo). O protocolo de avaliação para a realização da bateria 

de testes FitSchool de Garganta e Santos, 2015 (idêntico ao nosso). 

Entre estes dois momentos de avaliação (AI e AF), os alunos realizaram circuitos 

com exercícios de cariz funcional. Tal como no estudo de Fernandes (2014) a aplicação 

da bateria de testes e do programa de desenvolvimento da AptF decorreu durante o 

segundo período no ano letivo (2014/2015) nas aulas de EF, nos últimos 10 a 25 

minutos. Aqui também não houve grupo de controlo.  

Em Cardoso (2014) os resultados revelaram que no género feminino existiu uma 

melhoria da AI para a AF em todos os testes, exceto no lançamento da bola medicinal. 

Tal é verificável no aumento do valor médio, do teste inicial para o final, no que diz 

respeito à prova de exercícios isolados.  

Quanto à prova de circuito houve melhoria, consequência da diminuição do valor 

médio da AI para a AF, ou seja, menor tempo na execução do circuito. No género 

feminino os resultados no TRX, equilíbrio, salto à corda e no kettlebell (prova isolada) e 

na realização do circuito, os resultados são estatisticamente significativos (situam-se 

dentro do valor da significância estipulada p inferior 0,05). Nos Burpees (prova isolada) 

embora tenha ocorrido melhoria, não é estatisticamente significativa. Quanto ao género 

masculino houve, em todos os testes, melhoria dos resultados da AI para a AF. Os 

valores obtidos nos Burpees, equilíbrio e kettlebell são estatisticamente significativos 

(situam-se dentro do valor da significância estipulada p inferior 0,05). No TRX, saltar à 

corda, bola medicinal e na prova de circuito, embora se tenham verificado melhorias, 

não é estatisticamente significativa.  

Relativamente a este trabalho, quando comparado com o nosso há a retirar que 

no grupo experimental, no género feminino, em ambos existem quatro exercícios da 
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prova isolada com resultados estatisticamente significativos: TRX, equilíbrio, salto à 

corda e no kettlebell (Cardoso, 2014) e TRX, equilíbrio, bola medicinal e no kettlebell 

(nosso trabalho).  

Na prova de circuito ambos conseguiram resultados estatisticamente 

significativos. Quanto ao género masculino no nosso estudo houve melhorias 

estatisticamente significativas nos resultados em todas as provas, enquanto em 

Cardoso (2014) apenas os exercícios: Burpees, equilíbrio e kettlebell são 

estatisticamente significativos.  

Por último, apresentamos o trabalho de Nascimento (2014), com uma amostra 

composta por vinte alunos do ensino secundário (quatro do género masculino e 

dezasseis do género feminino), com idades compreendidas entre os dezasseis e os 

dezoito anos. Este estudo pretendia aferir se existe aumento nos valores da AptF, após 

a introdução de um programa de TF, nas aulas de EF (estudo similar aos dois anteriores 

e ao nosso). 

Do mesmo modo o estudo iniciou-se com a realização de uma AI e finalizou com 

a AF, recorrendo à bateria de testes FitSchool, sob a forma de duas provas: exercícios 

isolados e circuito (semelhante ao nosso estudo). O protocolo de avaliação para a 

realização da bateria de testes também foi o programa FitSchool, de Garganta e Santos 

(2015), idêntico ao nosso. 

Entre a AI e a AF os alunos fizeram circuitos com exercícios de cariz funcional. 

Tal como nos estudos anteriores a aplicação da bateria de testes e do programa de 

desenvolvimento da AptF decorreu durante o segundo período, nas aulas de EF, nos 

últimos 15 a 25 minutos, não havendo grupo de controlo.  

Os resultados no estudo de Nascimento (2014) assinalaram que nos géneros 

masculino e feminino existiu uma melhoria de desempenho, da AI para a AF, em todos 

os testes. Em ambas as provas, os resultados são estatisticamente significativos 

(situam-se dentro do valor da significância estipulada p inferior 0,05), permitindo concluir 

que houve melhorias consideradas relevantes. 

Equiparando a nossa investigação com Nascimento (2014), no que concerne o 

grupo experimental, género feminino, há a mencionar que, enquanto o nosso grupo não 

apresenta resultados estatisticamente significativos, nos exercícios Burpees e saltar à 

corda, em Nascimento (2014) todos os testes exibem melhorias consideradas 
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relevantes. Quanto ao género masculino, em ambos os trabalhos, existem resultados 

estatisticamente significativos em todos os exercícios. 

Nestes trabalhos Fernandes (2014), Cardoso (2014) e Nascimento (2014), bem 

como no nosso estudo, verificou-se uma melhoria, no grupo experimental (ambos os 

géneros) observável pelo aumento dos valores médios em cada um dos diferentes 

exercícios, da AI para a AF no teste de exercícios isolados. No que concerne a prova 

em circuito, as melhorias verificáveis são confirmadas através da diminuição do valor 

médio – realização da prova em menos tempo. Todos estes trabalhos analisados vêm 

demonstrar a efetividade de um programa de TF, nas aulas de EF. 

De salientar que, na nossa investigação, na prova de exercícios isolados, no 

grupo experimental, quer no género masculino, quer no género feminino, os exercícios 

equilíbrio em plataforma instável e bola medicinal, foram os que registaram o maior 

aumento das diferenças de médias e do desvio padrão, da AI para a AF.  

Por sua vez, o exercício Burpees no grupo experimental, quer no género 

masculino, quer no género feminino, foi o que obteve menor aumento das diferenças de 

médias e do desvio padrão, da AI para a AF. Tal poderá ser justificável pelo facto de se 

tratar de um exercício de alguma complexidade para esta faixa etária.  

Os estudos apresentados reforçam a ideia que a EF tem um papel preponderante 

no desenvolvimento harmonioso do ser humano. O mesmo será dizer que um indivíduo 

competente fisicamente será igualmente um ser humano eficiente nos campos: 

intelectual, social e emocional. Podemos depreender que um programa de TF é uma 

metodologia eficaz, no desenvolvimento da AptF dos alunos nas aulas de EF. 

O docente de EF, que visa desenvolver a AptF, ao trabalhar com crianças e 

adolescentes, deve-se manter atualizado em vários domínios (cognitivo, motor, 

emocional). Ao utilizar atividades lúdicas, no uso do TF, como meio de explorar 

exercícios desportivos, está a motivar os discentes, que cada vez mais têm tendência 

para serem dispersos e desmotivados.  

A execução deste trabalho, permitiu-nos visualizar outras metodologias de 

ensino, que permitem desenvolver a AptF dos alunos, sendo mais motivantes e, 

possivelmente, mais ajustadas às suas necessidades. Garganta e Santos (2015) 

mencionam que, as principais causas para a inatividade são a falta de motivação e a 

monotonia dos exercícios. 
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Raeder et al., (2015) e Weiss et al., (2010) referem que o TF, visto não necessitar 

de um investimento elevado, na aquisição de material, e de, na sua maioria, ser de fácil 

mobilidade e execução, tem a vantagem de ser acessível a qualquer ser humano. 

Na nossa opinião a utilização de novos materiais, inovadores e atrativos, ofereceu 

motivação extra, que poderá também explicar o envolvimento e a dedicação em todo o 

processo.  

Consideramos importante, muito profícuo, os pares de trabalho que se criaram 

ao longo deste estudo, devido à metodologia adotada (um aluno executa e o outro 

observa/regista). Este tipo de método de trabalho permitiu estimular o empenho, a 

motivação, a responsabilização, a entreajuda e a competição.  

Todos estes benefícios não foram visíveis nas tabelas/gráficos estatísticos, mas 

puderam ser constatados e observados por quem seguiu e observou este estudo.  

Daí que uma das principais conclusões a reter foi o envolvimento de todos, em 

particular dos alunos, que demonstraram grande empenho e dedicação, aos momentos 

de treino. Evidente foi também o esforço demonstrado, em constante sintonia com o 

espírito competitivo e a vontade de superar desempenhos anteriores.  
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6. CONCLUSÃO 

Ao realizar esta tese de Mestrado na UTAD foi possível desenvolver e aprofundar 

os conhecimentos sobre TF. Deste modo, houve ainda a oportunidade de contatar com 

“especialistas” nesta área, que ao partilharem os seus conhecimentos, contribuíram 

para a consecução deste trabalho científico. 

Cada vez mais, tendo em conta o crescente estilo de vida sedentário da 

sociedade e os problemas daí resultantes, como foi sendo exposto ao longo deste 

trabalho, é urgente comunicar, mentalizar e difundir a necessidade de se manterem 

ativos e saudáveis, ao longo da vida. O estilo de vida da sociedade atual leva a que as 

crianças e os jovens sejam “atirados” para o sofá a ver televisão, conversar em 

chats/facebook no computador ou a jogar playstation, quando deveriam estar em 

atividades que envolvam exercício físico. 

As capacidades motoras devem ser desenvolvidas, trabalhadas, nos diferentes 

anos de escolaridade, uma vez que, se não o forem, podem ficar comprometidas. Deste 

modo, o papel dos Professores de EF é fundamental, porque é na infância e na 

juventude o período mais favorável para este desenvolvimento. Muitas 

crianças/adolescente encontram na escola, nas aulas de EF, o estímulo e a 

oportunidade de melhorar a performance física. Sendo mesmo, para a maioria, os 

únicos momentos de exercitação. 

A obesidade, tal como vem alertando a OMS (2015), tem aumentado, sendo uma 

realidade preocupante nas crianças e jovens de hoje. Os problemas a nível de doenças 

crónicas e degenerativas poderão ser evitados, se houver uma maior consciencialização 

e práticas saudáveis a começar nas escolas. A EF deve justificar-se por si mesma, não 

apenas através da prática de atividade física, mas também com aspetos relacionados 

com a educação para a saúde. O desenvolvimento das capacidades motoras, quer 

condicionais, quer coordenativas, é um dos focos básicos da disciplina de EF.  

Nos PNEF surge, como um dos objetivos da disciplina de EF, o desenvolvimento 

da AptF, no âmbito da melhoria de vida, saúde e bem-estar. Neste programa os alunos 

necessitam de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 

gerais”. Como? Através de um “trabalho muscular diversificado nas correspondentes 

variações de duração, intensidade e complexidade”.8  

                                                             
8 Documento dos PNEF 10º, 11º e 12º anos, cursos gerais e tecnológicos. 
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Após a aplicação do programa FitSchool como método de avaliar a AptF dos 

alunos, verificou-se que é uma ferramenta viável para ser utilizada nas aulas de EF. 

Possui como grandes vantagens a necessidade de um espaço reduzido e a utilização 

de material economicamente acessível. Além disso, o feedback dos discentes superou 

as expectativas, considerando este um método de trabalho motivante. 

De salientar que o programa de TF, tendo em conta os objetivos delineados e o 

estudo realizado, potencia o desenvolvimento da AptF dos alunos do ensino secundário. 

Os alunos da Escola Secundária João Gonçalves Zarco utilizam, 

frequentemente, os materiais necessários para a realização do presente estudo. O 

grupo de docência de EF é, por natureza, um grupo informado, em permanente 

atualização, proporcionando aos alunos novas vivências e novas metodologias de 

trabalho. Assim comprova-se que as melhorias operadas na AptF devem-se, 

fundamentalmente, aos ganhos nas capacidades condicionais e coordenativas.  

Uma vez que os programas escolares estão mais direcionados para o 

desenvolvimento das habilidades técnicas, das diferentes atividades desportivas, as 

capacidades motoras, em especial as condicionais, ficam remetidas para um segundo 

plano. A redução da carga horária, da disciplina de EF, também dificulta a tarefa dos 

professores, na tentativa de alcançarem os objetivos, acima mencionados. Embora, no 

final do ano de 2016, tenha surgido nova legislação, que volta a reconhecer o valor da 

EF no ensino secundário. 9 

Deve-se realçar que as aulas de EF além de proporcionarem momentos de AtF, 

também deverão criar motivação na sua continuidade em ambiente extraescolar, por 

exemplo, tempos livres. A inatividade das crianças/jovens é um dos problemas a ter em 

conta na preparação das aulas de EF, necessitando de haver metodologias que 

invertam esta situação.  

Como, a maioria dos alunos apenas pratica AtF em contexto escolar, a função 

do professor de EF é cada vez mais fulcral, no desenvolvimento da parte físico/psíquica 

dos discentes, bem como numa visão, mais alargada, a nível da saúde. Houve sempre 

a preocupação que o processo ensino/aprendizagem decorresse num ambiente de 

participação consciente, em que os alunos interpretassem as regras impostas apenas 

como forma de os “conduzir” e não reprimir.  

                                                             
9 http://www.comregras.com/eis-a-alternativa-rejeitada-pelo-secretario-de-estado-sobre-a-polemica-inclusao-de-ed-
fisica-na-media-de-acesso-ao-superior/ 

http://www.comregras.com/eis-a-alternativa-rejeitada-pelo-secretario-de-estado-sobre-a-polemica-inclusao-de-ed-fisica-na-media-de-acesso-ao-superior/
http://www.comregras.com/eis-a-alternativa-rejeitada-pelo-secretario-de-estado-sobre-a-polemica-inclusao-de-ed-fisica-na-media-de-acesso-ao-superior/
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Este trabalho surgiu como desfecho de um ciclo de estudos e formação que 

serão cruciais no mundo profissional, em que se pretende proporcionar uma maior 

incidência dos benefícios do TF, nas aulas de EF. Foi um palco de 

atuação/demonstração de toda a informação assimilada, mas também uma fase de 

aprendizagem de um conjunto de competências fundamentais e indispensáveis ao 

desempenho profissional, de um professor que deseja estar preparado para enfrentar 

os obstáculos e desafios que a carreira docente proporciona.   
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7. NOVAS PROPOSTAS DE TRABALHO/IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DO 

ESTUDO 

Como muitos estudos este também apresenta algumas limitações, assim 

consideramos que a amostra é reduzida face ao número total de alunos da escola e não 

inclui alunos com deficiências físicas. Outros aspetos também a ter em consideração, 

em futuras investigações, seria diversificar a amostra relativamente à idade e fazer a 

distinção entre alunos atletas e sedentários. 

Tendo em conta as limitações anteriormente apresentadas seria também 

pertinente alargar este tipo de estudo a outras escolas, havendo assim uma maior 

abrangência da população estudantil de meios habitacionais distintos (urbano e rural). 

No sentido de se poder observar a real influência do TF na melhoria da AptF 

seria também interessante incluir estudos com alunos “especiais”: obesos ou excesso 

de peso e com deficiência.  

A ausência de valores de comparação (de outros estudos) torna a nossa 

investigação um pouco mais frágil no que concerne à generalização das conclusões. 

Esperamos que no futuro esta linha de investigação seja prosseguida por outros 

interessados, de maneira a se constituir de forma mais robusta padrões de resultados 

que permitam melhorar a nossa compreensão sobre o TF e, bem como, estabelecer a 

sua eficácia para além de qualquer dúvida razoável. 

A informação fornecida nas aulas de EF deve enfatizar a importância de um estilo 

de vida ativo, em detrimento de classificações em provas de competição. Hoje ao criar 

o gosto pela prática desportiva está-se a educar futuras gerações. Sublinha-se a 

importância do planeamento e da reflexão, enquanto instrumentos/ferramentas de 

trabalho indispensáveis para a correta lecionação da disciplina de EF. Reduzidos níveis 

de condição física podem influenciar o desempenho motor nas AVD. 

O treino da AptF, nas “experiências” de TF, permitiram momentos de cariz 

competitivo e não competitivo, motivantes, quer pelo uso de diversos e diferentes 

materiais, quer pela variedade de exercícios realizados. Foi possível, deste modo, 

aprender a lidar com os sinais de esforço que o corpo nos dá (cansaço físico) e a superar 

novos desafios, tornando motivante todo este processo. Daí a vontade de ir sempre 

mais além… 
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ANEXOS 

Anexo I 
Quadro 10 – Exercícios realizados na consecução deste estudo 

Exercício Exemplificação 

Afundos frontais com 
halteres (2 e 3 Kg) 

 
Agachamento com 
torção no TRX. 

 
Equilíbrio em 
plataforma instável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe de peito com 
bola medicinal 

 

Equilíbrio em prancha 
trocando a posição dos 
cones 

 

Desenvolvimento com 

Kettlebell 
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Saltar à corda 

 
Bola medicinal Lançar 
ao colega com 
extensão dos MS 

 
Burpees 

 
Prancha dinâmica com 
alternância de apoios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agachamento com 
alternância de apoios no 
bosu 

 

 
 

TRX 

Flexão dos MS 

 
 

 

 

  



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2017 

 

 69 

 

Anexo II 

Quadro 11 – Circuito de exercícios que compõem a AI e AF do nosso estudo. Exercícios do 

FitSchool 

Exercício Exemplificação 

Agachamento com 
torção no TRX. 

 
Passe de peito com 
bola medicinal no plano 
sagital 

 
Equilíbrio em prancha 
trocando a posição dos 
mecos 

 

Desenvolvimento com 

Kettlebell 

 

 
Saltar à corda 

 
Burpees 
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Anexo III 

 

Figura 4 – Organização do teste em circuito 
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Anexo IV 

 

Quadro 12 - Ficha de registo da prova exercícios isolados. 

 Exercícios 

Nome

s 

Agachament

o com torção 

TRX 

Passe 

de peito 

com bola 

medicina

l 

Equilíbri

o em 

prancha 

Desenvolviment

o com Kettlebell 

Salta

r à 

corda 

Burpee

s 

       

       

       

       

 

  



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2017 

 

 72 

 

 

Quadro 13 - Ficha de registo da prova exercícios em circuito. 

 Exercícios 

Nome

s 

Agachament

o com torção 

TRX 

Passe 

de peito 

com bola 

medicina

l 

Equilíbri

o em 

prancha 

Desenvolviment

o com Kettlebell 

Salta

r à 

corda 

Burpee

s 

       

       

       

       

 

 

 

 



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2017 

 

 73 

 

Anexo V 

Circuitos do programa de treino 

Quadro 12 – Circuito nº 1 

Exercício Descrição/Imagem 

P
il

a
re

s
 d

o
 

M
o

v
im

e
n

to
 Capacidades 

Motoras 

Afundos 

frontais 

com 

halteres (2 

e 3 Kg) 

Realizar afundos frontais, com halteres, 

partindo de pé, com os pés à largura dos 

ombros, avançar uma perna e voltar à 

posição inicial. 

 

3 Força 

resistência dos 

MI e MS 

Equilíbrio 

Coordenação  

Agilidade 

Passe de 

peito com 

bola 

medicinal 

 

 

2 Equilíbrio 

Força 

resistência dos 

MI, MS e 

dorsais 

Coordenação 

Agilidade 

Equilíbrio 

em 

plataforma 

instável 

Iniciar em posição 

vertical e procurar o 

equilíbrio na 

plataforma instável.  

Agachamento, tocar 

com os MS nos 

tornozelos e bater 

palma acima da 

cabeça.  

1 e 3 Equilíbrio 

Força 

resistência dos 

MI 

Coordenação 

 

TRX 

Flexão dos 

MS  

Partir de uma posição 

inclinada. MI 

afastados à largura 

dos ombros. 

Cotovelos ao nível 

dos ombros. Na flexão 

dos MS, as mãos são 

2 Força 

resistência dos 

MS e 

Abdominais 

Equilíbrio 

6
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puxadas para junto 

das costelas. 

 

Coordenação 

Agilidade 

Burpees  Realizar um agachamento; passar para a 

posição de prancha facial; flexão dos MS; 

novo agachamento e salto vertical. 

 

2 e 3 Equilíbrio 

Força 

resistência dos 

MI, MS e 

abdominais 

Coordenação 

Agilidade 

Resistência 

anaeróbia 

 

 

Dinâmica da carga 

Exercitação 20’’ 

Pausa entre exercícios 20’’ 

Pausa entre voltas 1’ 

Número de voltas 2 

Tempo total de 

exercitação 

20’   
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Quadro 13 – Circuito nº 2 

Exercício Descrição/Imagem 

P
il

a
re

s
 d

o
 

M
o

v
im

e
n

to
 Capacidades 

Motoras 

Agachamento 

com alternância 

de apoios no 

bosu 

Fletir os MI, 

mantendo as 

costas direitas e 

um pé fora do 

bosu, 

alternadamente. O 

movimento deve 

ser dinâmico. 

 

3 Equilíbrio 

Força resistência 

dos MI 

Coordenação 

Agilidade 

Bola medicinal 

Lançar ao colega 

com extensão 

dos MS 

Flexão dos MI; levar 

a bola ao peito, 

fletindo os MS. 

Passe de peito para 

o colega com 

extensão dos MI e 

MS. Bola deve 

descrever um 

percurso aéreo.  

 

2 Equilíbrio 

Força resistência 

dos MS 

Agilidade 

Equilíbrio em 

prancha, 

trocando a 

posição dos 

cones 

Iniciar em posição vertical e procurar 

o equilíbrio na plataforma instável. 

Trocar os cones de lugar, utilizando 

os MS; bater uma palma, acima da 

cabeça. 

 

 

 

1 e 

3 

Equilíbrio 

Força resistência 

dos MI 

Coordenação 

Desenvolvimento 

com Kettlebell 

Elevar o Kettlebell 

acima da cabeça e 

levá-lo ao chão, o 

maior número de 

vezes. Estender os 

MS acima da 

cabeça e tocar com 

o kettlebell no chão. 

2 Equilíbrio 

Força resistência 

dos MI, MS e 

dorsais 

Coordenação 

Agilidade 
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Prancha 

dinâmica com 

alternância de 

apoios 

 Permanecer na posição 

de prancha, apoiando, 

alternadamente, os 

antebraços no solo, à 

largura dos ombros e de 

seguida as palmas das 

mãos, mantendo o corpo 

alinhado. 

3 Equilíbrio 

Força resistência 

dos MI, MS e 

abdominais 

Coordenação 

 

 

 

Dinâmica da carga 

Exercitação 30’’ 

Pausa entre exercícios 30’’ 

Pausa entre voltas 1’ 

Número de voltas 2 

Tempo total de 

exercitação 

22’   
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Quadro 14 – Circuito nº 3 

Exercício Descrição/Imagem 

P
il

a
re

s
 d

o
 

M
o

v
im

e
n

to
 Capacidade

s Motoras 

Agachamento 

com rotação do 

tronco 

Realizar prega cruzada, 

no TRX, agachamento, 

até ficar em posição de 

cadeira. Largar uma 

mão, realizar rotação 

lateral do tronco e tocar 

no solo atrás. 

 

 

  

3 e 

4 

Equilíbrio 

Força 

resistência 

dos MI, MS e 

dos 

músculos do 

tronco 

Resistência 

anaeróbia 

Coordenação 

Agilidade 

Passe de peito 

com bola 

medicinal 

Flexão dos MI; levar a 

bola ao peito, fletindo os 

MS. Passe de peito para o 

colega com extensão dos 

MI e MS. Bola deve 

descrever um percurso 

aéreo.  

 

 

2 Equilíbrio 

Força 

resistência 

dos MI, MS e 

dorsais 

Coordenação 

Agilidade 

Equilíbrio em 

prancha, 

trocando a 

posição dos 

cones 

Iniciar em posição vertical e procurar o 

equilíbrio na plataforma instável. Trocar os 

cones de lugar, utilizando os MS; bater 

uma palma, acima da cabeça. 

 

 

 

1 e 

3 

Equilíbrio 

Força 

resistência 

dos MI 

Coordenação 
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Desenvolviment

o com Kettlebell 

Elevar o Kettlebell 

acima da cabeça e 

levá-lo ao chão, o 

maior número de 

vezes. Estender os 

MS acima da cabeça e 

tocar com o kettlebell 

no chão. 

2 Equilíbrio 

Força 

resistência 

dos MI, MS e 

dorsais 

Coordenação 

Agilidade 

Saltar à corda  

Saltar a pés juntos 

sem parar.  

 Equilíbrio 

Força 

resistência 

anaeróbia 

Coordenação 

Agilidade 

Burpees  Realizar um agachamento; passar para a 

posição de prancha facial; flexão dos MS; 

novo agachamento e salto vertical. 

 

2 e 

3 

Equilíbrio 

Força 

resistência 

dos MI, MS e 

abdominais 

Coordenação 

Agilidade 

Resistência 

anaeróbia 

 

Dinâmica da carga 

Exercitação 45’’ 

Pausa entre exercícios 30’’ 

Pausa entre voltas 1’ 

Número de voltas 2 

Tempo total de 

exercitação 

25’   

 


