Treino é jogo! Jogo é treino!

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 1

17/01/14 14:22

Instituto Phorte Educação
Phorte Editora
Diretor‑Presidente
Fabio Mazzonetto
Diretora Financeira
Vânia M. V. Mazzonetto
Editor-Executivo
Fabio Mazzonetto
Diretora Administrativa
Elizabeth Toscanelli

Conselho Editorial
Educação Física
Francisco Navarro
José Irineu Gorla
Paulo Roberto de Oliveira
Reury Frank Bacurau
Roberto Simão
Sandra Matsudo
Educação
Marcos Neira
Neli Garcia
Fisioterapia
Paulo Valle
Nutrição
Vanessa Coutinho

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 2

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!
A especificidade do treinamento no Futebol atual

Rafael Martins Cotta

Coleção Educação Física e Esportes

São Paulo, 2014

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 3

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!: a especificidade do treinamento no futebol atual
Copyright © 2014 by Phorte Editora

Rua Treze de Maio, 596
CEP: 01327-000
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel./fax: (11) 3141-1033
Site: www.phorte.com.br
E-mail: phorte@phorte.com

Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer
forma, sem autorização prévia por escrito da Phorte Editora Ltda.

ph1595

Este livro foi avaliado e aprovado pelo Conselho Editorial da Phorte Editora.
(www.phorte.com.br/conselho_editorial.php)
Impresso no Brasil
Printed in Brazil

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 4

17/01/14 14:22

A todas as pessoas que participaram e participam da minha vida; aos meus
amigos; ao meu pai, Geraldo; à minha mãe, Raquel; à minha irmã, Susana.
A todos os educadores físicos que amam e honram sua profissão.
Especialmente, ao meu avô, João Martins de Abreu (in memoriam);
com certeza, esta obra vem para substituir as suas.

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 5

17/01/14 14:22

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 6

17/01/14 14:22

Agradecimentos
Agradeço, primeiramente, a Deus, que nunca me deixou desanimar e, mesmo nas horas difíceis, deu-me forças para superar os obstáculos.
À minha família, que sempre torceu, preocupou-se e apoiou-me dentro do
possível para que eu me tornasse um educador físico capacitado a ajudar pessoas
e a quebrar barreiras dentro do esporte.
À minha esposa, Flávia, à minha filha, Isabella, à minha mãe, Raquel, ao
meu pai, Geraldo e à minha irmã, Susana, que sempre estiveram presentes em
minhas conquistas e dificuldades.
Aos meus amigos pessoais e profissionais, que conquistei ao longo de minha vida, com muita honestidade, sinceridade e luta para conseguir, de forma
correta, alcançar meus objetivos.

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 7

17/01/14 14:22

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 8

17/01/14 14:22

Apresentação
Este livro é destinado à preparação de equipes de Futebol de alto rendimento, com foco em treinamento para atletas profissionais e juniores.
O preparador físico de Futebol encontra muitas dificuldades para trabalhar, sendo criticado muitas vezes sem necessidade, e só tem seu trabalho reconhecido se sua equipe for vencedora. São muitos os estudos relacionados à área
da preparação física no Futebol, mas cada preparador físico aborda o assunto
apenas com exposições metodológicas. Esses estudos defendem as formas que
cada preparador ou treinador trabalha. Não sabemos qual a melhor maneira de
se trabalhar o Futebol, mas acreditamos apresentar aqui a mais benéfica, especialmente para o nosso tipo de trabalho.
Quanto mais específico for o treinamento de uma modalidade, maior será
a transferência para a competição, na qual tudo isso pode ser treinado. No Futebol, em alguns casos, apenas se trabalha a parte física com a bola, sem objetivo
nem semelhança com o modelo de jogo adotado pela equipe, não se retratando a
especificidade de se trabalhar nessa modalidade. A periodização tática dinamiza
o Futebol em suas sessões de treino e faz que a transferência seja cada vez mais
positiva, trazendo, após a adaptação dos atletas, os resultados esperados. Trata-se de uma metodologia utilizada pelos melhores treinadores do mundo na atualidade e, embora no Brasil não seja muito frequente, é defendida pelos estudiosos
que também trabalham no campo.
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É difícil para algumas pessoas ouvir que o treinamento físico por si só deve
ser excluído, que os testes físicos não têm serventia no processo, que o trabalho
deve ser totalmente voltado ao sistema tático, mas, talvez, exista o medo de se
enxergar a verdade. Porém, os vencedores sempre têm razão; como tudo o que é
novo, há certa dificuldade para se firmar esta metodologia, que ainda quebrará
muitas barreiras.
Esta obra vem para esclarecer algumas dúvidas sobre a verdadeira maneira de se trabalhar o Futebol de forma específica. Trata-se do resultado de 10 anos
de estudo teórico e prático dentro da preparação física no Futebol, buscando,
a cada dia de trabalho, entender e evoluir sobre qual a melhor forma de se trabalhar a parte física nessa modalidade. É resultado, também, das vivências, do
planejamento e da perseverança.
Espero que este livro ajude os apaixonados por treinamento no Futebol.
Boa leitura!
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Prefácio
Ao longo dos anos, a Medicina Esportiva aliada ao treinamento desportivo evolui e se atualiza de acordo com as novas tendências impostas pela
exigência do mercado e da solicitação de cada esporte.
Os esportes individuais e cíclicos por vezes facilitam o controle da frequência de treinamento e, por consequência, a análise da demanda motora
e metabólica, abrindo caminho para que os técnicos possam receber dados
a cada dia mais seguros e exatos, proporcionando precisão na aplicação das
sessões de treinamentos.
Paralelamente a essa realidade, os profissionais que trabalham com esportes coletivos e acíclicos estudam e publicam, a cada dia, mais análises de
dados que possibilitam aos técnicos e aos preparadores físicos nortearem a
sequência de treinos de acordo com a demanda motora e fisiológica de cada
modalidade ou, até mesmo, de cada posição nos esportes.
Os meios e os métodos de treino estão a cada dia mais específicos dentro
dos desportes coletivos e individuais. Cada modalidade treina de forma diferente, de acordo com sua exigência e necessidade, para gerar adaptação e alto
rendimento. Um corredor de velocidade dificilmente fará o mesmo treino que
um atleta de basquete; um jogador de vôlei realizará exercícios incompatíveis
com os de um maratonista. A cada dia, observa-se mais a especificidade dentro
das modalidades esportivas.
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A luta constante dos profissionais que atuam dentro do Futebol para
manipular cargas específicas encontra barreiras ainda sólidas das pessoas que
não conseguem fazer a leitura dos métodos modernos e atualizados, que geram
adaptações positivas aos atletas, desgastando-os menos com treinos inespecíficos e proporcionando alto rendimento, não apenas no jogo, mas ao longo de
toda a temporada competitiva.
O Futebol é o esporte que menos se adapta às mudanças impostas dentro
da Medicina Esportiva, especialmente no que concerne ao treinamento desportivo. Uma das principais armas que os pesquisadores dispõem para acelerar
esse panorama é a mobilização dos profissionais em busca de conhecimento
e de coragem na aplicação dos métodos específicos relacionados à melhora
direta do rendimento global do futebolista moderno.
Com muita honra, recebi o convite do autor para poder prefaciar esta
obra que, sem dúvida nenhuma, contribuirá com conhecimentos múltiplos aos
profissionais que atuam ou pretendem atuar dentro do Futebol para a aplicação atualizada dos métodos de treino específico dentro do desporto mais
assistido e praticado em todo o mundo.
A norma que rege esta obra é a especificidade da aplicação dos métodos
de treino, de acordo com as exigências de cada capacidade física relacionada
às ações motoras do futebolista dentro do jogo de Futebol.
O papel dos aspectos táticos relacionados à periodização tática e seus
subprincípios vem ao encontro da busca constante e direta pela especificidade
dentro dos treinamentos no Futebol.
Nós, profissionais do Futebol mais vitorioso do mundo, temos que, a
cada dia mais, unirmo-nos dentro da busca pela atualização e ganho de conhecimento. A cada ano, atletas brasileiros brilham pelo mundo afora. Essa constante renovação do potencial técnico dos futebolistas brasileiros tem muitas
derivações socioculturais e técnicas.
A importância da valorização dos profissionais que treinam e contribuem com o processo de formação e de alto rendimento dos futebolistas brasileiros deve ser acelerada com obras como esta, que norteiam novas formas
de treinamento, contribuindo, cada vez mais, para uma maior aceitação das
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formas específicas dos meios e dos métodos de treino a serem aplicados em
todas as esferas do Futebol, dos jovens até o alto rendimento.

Professor Especialista Sandro Sargentim
Preparador físico.
Professor de pós-graduação em
Treinamento Desportivo e Treinamento Funcional.
Coordenador do curso de pós-graduação
em Ciências do Futebol (UniFmu).
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Introdução

Este livro não retrata, em sua totalidade, a periodização
tática, porém, sabe-se que essa metodologia é a principal relacionada ao treinamento específico e é a melhor forma de se
trabalhar o Futebol em especificidade. O maior objetivo desta
obra é despertar o interesse pelo estudo e pela aplicação da periodização tática no Futebol brasileiro, deixando o empirismo
de lado e evoluindo com relação à preparação das equipes de
forma generalizada.
Contendo cinco capítulos, esta obra retrata momentos
fundamentais na preparação do Futebol. Atualmente, os estu
dantes de Educação Física, em geral, iniciam seus estudos com
o objetivo de trabalhar com Futebol, com Musculação ou com
alguma modalidade já vivenciada. Porém, acabam conhecendo
na faculdade várias áreas dentro da Educação Física que podem
servir de fonte de renda sem sair da área de que mais gostam.

19
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Quando iniciam um trabalho com Futebol, passam por momentos de dúvidas, principalmente em relação à montagem das sessões de treinamento
e buscam ajuda em livros da área, com pessoas renomadas ou que já têm
certa experiência no meio futebolístico.
Quando se fala sobre especificidade, pode-se encontrar várias definições com o mesmo objetivo: treinar de acordo com as situações da modalidade em questão. Na verdade, a especificidade corresponde a um dos
princípios do treinamento desportivo, devendo ser considerada e inserida no contexto. Ainda se encontram trabalhos que não são totalmente
específicos, mas como o objetivo não é a discussão de métodos, continua-se a estudar sobre o tema descrito neste livro, que gera transferência
positiva para o atleta.
O primeiro capítulo define conceitos (especificidade, por exemplo) e demonstra a diferença das definições da literatura para o que é
este princípio para o Futebol. Alguns pontos, como treinamento funcional, treinamento concorrente, entre outros, também são abordados.
Tendo como foco o treinamento físico e visando demonstrar as
capacidades exigidas no Futebol, o segundo capítulo retrata as formas
de manifestação da força, da velocidade, da resistência, da coordenação e da flexibilidade, enfatizando a real importância delas.
Algumas capacidades têm maiores, outras, menores transferência e
importância no processo, porém, de alguma forma, todas trabalham em
harmonia e devem receber atenção especial no processo de preparação.
Tratando-se de um estudo específico, versaremos sobre a funcionalidade
dessas capacidades, uma vez que o treinamento das funções dos atletas
perante o jogo pode ser um diferencial para o alcance do resultado.
A periodização tática apareceu como uma forma de se trabalhar
o Futebol de acordo com o que o jogo realmente propõe. Essa é a
abordagem do terceiro capítulo. Trata-se de trabalhar verdadeiramente de forma específica, utilizando o modelo de jogo como prioridade
na montagem das sessões, independentemente da intensidade destas,
tendo como foco as exigências e o cumprimento de tarefas, visando

20
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à resolução dos problemas do jogo, seja com maior predominância
física, tática ou mental.
Contudo, encontra-se, especialmente no Brasil, certa barreira em
relação à utilização dessa forma de se periodizar. A não utilização de
testes físicos, a não montagem de macrociclo e a ausência de treinamentos isolados geram muitas discussões sobre o assunto.
Quebrar a cultura de uma modalidade tão praticada e estudada
por tantas pessoas, de diferentes formas, torna-se muito difícil atualmente. Embora seja um pouco rejeitada, a periodização tática bem aplicada pode trazer bons resultados.
Quantificar os treinamentos no Futebol pode ser uma grande dificuldade quando falamos de treinamento específico, pela variação do número
de ações e tempo de pausa, em movimento etc. Uma coleta de dados, realizada em 2006, proporciona a demonstração de como os atletas de cada
posição se movimentam e a verificação de grandes diferenças dentro da
própria posição, relevando a importância do sistema e do trabalho tático.
Além de gerar análise e discussão, trata-se de um material com potencial
para utilização na montagem de treinamentos. Com isso, o quarto capítulo
reforça as dificuldades encontradas e disserta sobre os motivos das dúvidas
acerca do tempo ideal para se treinar, de quantas séries e repetições, de
como é possível trabalhar cada posição, das características dos atletas etc.
Finalizando, o quinto capítulo demonstra, por meio de ilustrações,
alguns modelos de exercícios específicos, podendo estes ser usados para
montagem de muitos outros, além de definir o aquecimento e a importância de se trabalhar de forma específica desde o início da sessão.
Trabalhar com treinamento desportivo é uma paixão. Quanto
mais se adquire conhecimento, mais se quer descobrir outras coisas e
evoluir com nossos trabalhos. Ser preparador físico, hoje, é aprender
a cada dia uma coisa nova e aplicar, de forma benéfica, à sua equipe
ou ao seu atleta. O grande benefício desta obra para nós, profissionais, será a geração de discussões sobre o assunto, fazendo que novos
trabalhos surjam e enriqueçam nosso meio.

21
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A importância
da especificidade
no Futebol
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1.1 O que é especificidade?

A modalidade Futebol tem em seus atletas características fisiológicas que se diferem entre si. Quando se fala sobre
desempenhar funções, necessita-se conhecer as exigências de
acordo com as posições e as funções no campo, e, assim, saber
se o atleta está ou não adaptado. Trata-se de uma modalidade intermitente, com predominância do caráter aeróbio sobre
o anaeróbio, aproximadamente de 88% para 12% (Guerra e
Barros, 2004).
No processo de preparação de uma equipe de Futebol,
devemos utilizar os princípios científicos do treinamento desportivo para planejar e executar as atividades. Junior e Olmos
(2000) citam como princípios, além da especificidade, a individualidade biológica, a supercompensação, a sobrecarga, a
síndrome da adaptação geral, o heterocronismo da recuperação, a multilateralidade, a continuidade, a conscientização e

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 25

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!

a utilidade, sendo todos importantíssimos para o planejamento de uma
sessão de treinamento e o conhecimento do grupo trabalhado ou mesmo
para trabalhos individualizados. Todos esses princípios têm seus graus de
importância no processo e se inserem na especificidade, que será o foco
deste livro.
A seguir, encontram-se algumas definições:
 “O princípio da especificidade é aquele que impõe como
ponto essencial, que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos do desempenho desportivo, em
termos de qualidade física interveniente, sistema energético
preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizados” (Dantas, 1995, p. 58).
 “O princípio da especificidade é baseado no fato de que
as maiores mudanças funcionais e morfológicas durante o
treinamento acontecem somente nos órgãos, nas células e
nas estruturas intracelulares que são responsáveis pelo movimento.” (Volkov, 1975 apud Barbanti, 2010, p. 76)
 “A especialização, ou seja, exercícios específicos para uma
modalidade esportiva levam a modificações anatômicas e
fisiológicas, que se relacionam às necessidades desse desporto.” (Bompa, 2002, p. 36)
Para o Futebol, especificidade significa:
 “Um processo pedagógico que visa desenvolver as dimensões tática, cognitivo-perceptivas, técnicas, físicas, psicológicas, estratégicas e socioculturais dos praticantes e das
equipes no quadro específico das situações competitivas através da prática sistemática e planificada do exercício, orientada por princípios e regras devidamente fundamentadas
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no conhecimento científico” (Castelo, 2000 apud Casarin e
Oliveira, 2010, s.p.).
 “No treinamento deve existir uma exponenciação do princípio da especificidade. Uma especificidade/modelo de jogo
e não apenas uma especificidade/modalidade” (Mourinho,
2001 apud Casarin e Oliveira, 2010, s.p.).
 “A especificidade/modelo de jogo relaciona-se com uma
determinada forma de jogar, distinta da especificidade/modalidade que é apenas composta por exercícios físicos, às
vezes com bola” (Tamarit, 2007 apud Casarin e Oliveira,
2010, s.p.).
Quando se trata de Futebol profissional, a análise que se faz ao longo dos tempos em relação à preparação física é de treinos isolados, por
meio de corridas contínuas e intervaladas, musculação, sprints curtos e
longos, pliometria, entre outros. As famosas corridas começaram a ser
utilizadas pelos antigos treinadores do atletismo, acabaram transferidas
para outras modalidades e utilizadas até hoje, tendo pouca relação com
a modalidade Futebol. É importante, entretanto, que se respeitem todos
os métodos de treinamento, uma vez que cada preparador possui e confia
em seu próprio método, sendo difícil, portanto, a escolha do “melhor”.
Porém, pode-se unir os métodos tradicionais a trabalhos que terão
maior transferência para o jogo, ou seja, tem-se de preparar os atletas
para jogar, e fazê-lo bem, para que possam suportar as exigências específicas da partida, e o treinamento isolado, de certa forma, distancia-se
disso, considerando que, no Futebol, normalmente, os períodos de preparação são curtos. Esse curto período de preparação e o rápido início das
competições, especialmente as estaduais, com jogos ao longo da semana
e em seu final, fazem o trabalho acelerar-se e, cada vez mais, os treinos
conjugarem-se, objetivando que, nas sessões, ocorram ganhos das partes
física, técnica e tática.

27
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1.2 Por que é melhor treinar em
especificidade?
O Futebol atual tem evoluído muito em relação à parte física. Atletas têm-se desenvolvido fisicamente muito bem e, especialmente no Brasil, portam uma técnica invejável. Isso pode se dar em decorrência do
trabalho de base realizado principalmente nos clubes de maior estrutura,
que têm apoio tecnológico e científico para formar atletas com potencial
de compor o grupo profissional; além disso, têm maior poder de escolha
e os jovens atletas dão prioridade a essas equipes, fazendo a diferença
nos jogos, tendo, também, a possibilidade de negociação para o exterior
e supervalorização do atleta num curto período de tempo.
Quando se depara com atletas profissionais, que normalmente já
tiveram longa vivência com vários treinadores e tipos de metodologias
de treinamento diferentes, encontra-se certa base de condicionamento
físico (característica técnica e tática) e sabe-se que a evolução deles será
pequena em relação a isso pelo fato de já possuírem um alto nível de
treinabilidade. Com isso, sessões isoladas de treinamento físico estariam
tomando tempo na preparação de trabalhos específicos que ofereceriam
aos jogadores exercícios desafiadores, tendo, consequentemente, transferência positiva. Assim, devem ser elaborados exercícios que aumentem o
desempenho da atividade-alvo (Junior e Olmos, 2000), de modo que se
trabalhem as dificuldades para cumprir as difíceis tarefas impostas durante a partida, seja esse treino físico, técnico ou tático.
Os preparadores físicos atuais devem saber analisar as exigências
da partida de acordo com a posição do jogador e levar isso para o campo
numa sessão de treinamento. Assim, o atleta começa a se preparar para
cumprir as tarefas do jogo para, quando for exigido, estar pronto. Relacionando o treinamento específico com as capacidades de forma isolada,
é possível montar sessões que desenvolvam apenas uma capacidade, porém, conjugada sempre a um gesto ou a uma ação específica, o que acaba
tornando o treinamento específico, porém concorrente.

28
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Infelizmente, o Futebol é totalmente dependente de resultados e,
se estes não aparecerem, as trocas de treinadores e de comissões técnicas
passam a ser constantes. Treinar em especificidade pode deixar o atleta
mais adaptado à forma de jogar e, consequentemente, trazer resultados
positivos, especialmente pelo prazer do atleta em realizar treinos específicos, com a presença da bola na sessão, e relacionados ao cumprimento de
desafios que se assemelhem às exigências do jogo. Obviamente, toda regra tem sua exceção: atletas que durante toda sua vida treinaram da forma antiga, com certeza terão preferência por treinamentos tradicionais e
temos que respeitar isso, daí a importância de se conhecer bem o grupo.

1.3 Quando, como e com quem treinar
em especificidade
O treino específico normalmente tem caráter complexo, ou seja,
une dois ou mais objetivos em seus exercícios, trabalhando por meio
da transferência, seja ela positiva ou negativa. Se o grupo com o qual
se irá trabalhar não tem certa base, nem familiaridade com alguns tipos
de exercícios, o trabalho deve ser simplificado. Por isso, o treino específico em categorias de base deve ser planejado com muita atenção, para
não eliminar etapas no processo de crescimento e de desenvolvimento.
Porém, no Futebol, especialmente no Brasil, encontram-se muitos profissionais despreparados para realizar o trabalho na categoria de base. O
Futebol brasileiro ainda precisa evoluir muito em relação a treinamento
específico, sendo, talvez, o atraso na evolução um dos responsáveis por
nossa estagnação em comparação ao desenvolvimento dos países europeus, que se igualam nas disputas, mesmo sem dispor de um alto número
de atletas com qualidade, como é o caso do Brasil.
Com equipes profissionais, durante todo o macrociclo, é possível
trabalhar-se em especificidade. A primeira semana de trabalho é muito
importante para a readaptação física e, nessa semana, os treinos podem
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ser mais fáceis de ser cumpridos, mesmo já com caráter específico. Normalmente, nos períodos de preparação, isolam-se as sessões de caráter
físico e muitos treinadores não concordam em unir a bola aos treinamentos físicos. Na verdade, ocorre uma perda de tempo na preparação:
os treinadores deveriam unir-se aos seus preparadores e elaborar sessões
que evoluam a parte técnica, além de adaptações às partes tática e física.
O atleta profissional não precisa correr em volta do campo para melhorar seu condicionamento aeróbio: ele pode melhorar essa capacidade
trabalhando de forma específica, dentro do sistema tático, enfatizando o
modelo de jogo desde o primeiro dia de treinamento etc. O volume de
trabalho ajudará a aumentar essa capacidade que, hoje, preocupa grande
parte dos preparadores físicos.
Para um jogador estar bem condicionado fisicamente, ele não precisa passar os dois períodos do dia treinando a parte física de forma
exaustiva, mas necessita de atenção às informações táticas, pois, se cumprir bem sua função em campo, não correrá nem menos, nem mais, mas,
sim, “correrá certo”, como dizem na gíria do Futebol. Dessa maneira,
estará adaptado ao sistema de jogo e aos estímulos recebidos durante as
sessões de treino com relação às capacidades físicas de forma específica,
que ajudarão a aperfeiçoar suas ações em campo e a conseguir cumprir
as exigências do jogo.
Treinar em especificidade requer apurada análise de jogos, das características de jogadores e de esquemas táticos, pois, numa única sessão,
é possível aplicar cargas de treinamento físico com movimentações que
os atletas realizarão no jogo e isso os ajuda a imaginar suas funções e a
se acostumar à execução do que tem de ser feito.
Para montagem de uma sessão de treino específico, é preciso analisar os atletas que estão à disposição para aquele treinamento e a ênfase
dele em relação à parte física e tática, para isso preparam-se exercícios que realmente deixem os jogadores adaptados ao sistema de jogo
e preparados fisicamente. Nesse aspecto, relacionar-se-á o treinamento
à periodização tática, que nada mais é que preparar a equipe de acordo
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com o sistema tático em todas as sessões de treino, o que será discutido
mais à frente.
Nas categorias de base sub-11, 13, 15 e 17, pode-se, também,
trabalhar de forma específica, porém os exercícios devem ser menos complexos e as dificuldades devem ser aumentadas de acordo com o crescimento, a maturação e o desenvolvimento físico. Um bom trabalho a se
realizar numa equipe é montar um processo evolutivo para que os atletas, a cada categoria que subam, aumentem um estágio no processo de
evolução, até chegarem, completamente adaptados, ao profissional. Isso,
porém, não é realidade. Encontram-se, na categoria profissional, atletas
que não realizaram um bom trabalho na base, porém, pela vivência que
já possuem acabam conseguindo executar os exercícios.
Trabalhar com periodização tática na base ainda é um assunto que
gera muita discussão, especialmente no Brasil. Com o tempo, com o avanço dos trabalhos científicos e com o aparecimento de profissionais mais
preparados para trabalhar nessas categorias, se houver maior reconhecimento desses profissionais pelo próprio clube, será possível criar formas
ideais de treinamento para cada faixa etária. Outro ponto importante é
conhecer o grupo para montagem dos treinos; às vezes, sessões muito difíceis de executar, com exercícios muito complicados, acabam fazendo que
o treino não renda, tendo o treinador obrigação de conhecer os princípios
da periodização tática, assunto que se estudará no terceiro capítulo.

1.4 Treinamento funcional
De acordo com Goldenberg e Twist (2002), o treinamento funcional
não é uma novidade, afinal, a funcionalidade do ser humano já foi uma
questão de sobrevivência. Na mitologia grega, por exemplo, é observada
a importância de uma plena funcionalidade para a superação de desafios
propostos, como em Os doze trabalhos de Hércules. Na Grécia Antiga,
encontram-se, ainda, os Jogos Olímpicos. Para melhorar o desempenho,

31

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 31

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!

os atletas gregos desenvolveram equipamentos e métodos de treinamento
específicos para superação de resultados. Essa prática também foi aplicada na Roma Antiga, entre os gladiadores.
Na atualidade, o treinamento funcional mantém a sua essência
como um método de treinamento físico, com a premissa básica de melhora da aptidão física relacionada à saúde ou ao desempenho e à prevenção
de lesões musculoesqueléticas. Tem como característica a realização da
convergência das habilidades biomotoras fundamentais do ser humano
para a produção de movimentos mais eficientes. A vantagem desse método de treinamento é atender tanto o indivíduo mais condicionado quanto o menos condicionado, criando um ambiente dinâmico de treino.
Esse tipo de treinamento está completamente relacionado ao treinamento específico. Usando a metodologia deste livro, pode-se dizer que
se trabalha com esse tipo de treinamento, pois todas as sessões são planejadas visando ao máximo de especificidade e familiaridade com a modalidade praticada.
Quando se fala sobre periodização tática, as sessões na sala de
musculação têm caráter preventivo, visando trabalhar musculaturas e
exercícios semelhantes aos que os atletas encontrarão no jogo. O trabalho preventivo tem a inclusão de bola e de gestos técnicos. O treinamento do core (núcleo) ajuda a previnir lesões e fortalece o centro de
gravidade do nosso corpo.
Esse treinamento proporciona estabilidade, força, controle neuromuscular, melhora na postura e equilíbrio do complexo lombopélvico e,
principalmente, aprimoramento do desempenho dos jogadores. Os ganhos de equilíbrio auxiliam na prevenção de lesões, segundo Barr, Grigss
e Cadby (2007), e o treinamento trabalha 29 músculos, como o transverso do abdômen, os multífidos e todos os músculos relacionados com
a estabilização lombar (Clark, Fater e Reuteman, 2000; Leetun, 2004
apud Santos, 2009). Mais precisamente, Bliss e Teeple (2005) confirmam que, anatomicamente, a musculatura incorporada pelo core inclui
o transverso do abdômen, os multífidos, o reto abdominal, o piriforme, o
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gêmeo superior, o gêmeo inferior, o iliopsoas, o glúteo mínimo, o glúteo
médio, o glúteo máximo, os oblíquos internos e externos, os eretores da
espinha, os transversos espinhais, os obturadores interno e externo, o
elevador do ânus e o diafragma superior. O treinamento do core, portanto, é importantíssimo e deve ser incluído nas sessões. Durante a semana,
podem ser feitas duas sessões de exercícios, e estas podem ser realizadas
no próprio aquecimento. Os exercícios do core fortalecem regiões do
corpo que serão exigidas nos jogos e treinos, por isso, são funcionais.
Embora os exercícios não se assemelhem aos gestos do jogo, deixam os
jogadores mais fortes nas áreas necessárias, evitando lesões e aumentando o rendimento.

1.5 Treinamento concorrente
A literatura internacional tem adotado com frequência a terminologia treinamento concorrente para se referir aos programas que combinam treinamento de força e resistência num mesmo período de tempo,
assim como as possíveis adaptações antagônicas produzidas pelo treinamento dessas duas capacidades motoras (Bell et al., 2000).
Sabe-se que uma capacidade física é mais bem desenvolvida quando
trabalhada de forma isolada, mas, falando de especificidade, principalmente no Futebol, não se pode fugir da concorrência nos treinamentos.
Treinar de forma concorrente no Futebol é treinar em especificidade e,
muitas vezes, temos que ir contra algumas regras da literatura para o
desenvolvimento de nossos trabalhos.
A concorrência nos treinamentos caminha junto da modalidade.
O Futebol caracteriza-se, prioritariamente, por esforços intermitentes
e de alta intensidade (Fornaziero et al., 2009), dificilmente fugindo da
concorrência de capacidades durante a partida. Hoje em dia, com o aparecimento da periodização tática, o treinamento no Futebol ficou ainda
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mais específico, pois se trabalham nessa metodologia as dificuldades da
modalidade em questão.
Durante a partida, as ações das diferentes capacidades físicas exigidas no Futebol aparecem sem que se saiba o momento exato. As capacidades força, velocidade e resistência são manifestadas em forma de ações
específicas do jogo e não são ordenadas; por exemplo: pode-se ter uma
ação de resistência aeróbia seguida de uma de velocidade; uma de velocidade seguida de uma de força etc. Para suprir tais demandas durante a
partida, é necessário preparar-se para o que realmente acontecerá e nunca se pode esquecer de que as ações no Futebol giram em torno de um
objeto: a bola; ou seja, as ações relacionadas à parte física terminam com
um cruzamento, um arremate, um desarme etc. Com isso, é importante
que os treinamentos sejam planejados com base nas situações do jogo e
de acordo com o sistema definido pelo treinador, tornando o treino cada
vez mais específico.
Concluindo este capítulo, pode-se afirmar que o treinamento específico no Futebol, hoje, está relacionado à metodologia da periodização
tática, por ser a forma mais próxima de treinar a modalidade em relação
ao jogo.

34

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 34

17/01/14 14:22

2

Funcionalidade e manifestações das capacidades físicas no Futebol

Funcionalidade
e manifestações
das capacidades
físicas no Futebol

35

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 35

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!

36

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 36

17/01/14 14:22

Funcionalidade e manifestações das capacidades físicas no Futebol

2.1 Exigência física das capacidades

O Futebol atual não está voltado ao desenvolvimento
das capacidades físicas, mas, sim, da tática. É necessário considerar, porém, que essas capacidades se manifestam no jogo
e devem ser mencionadas para melhor entendimento do assunto. Durante a partida, as capacidades físicas são exigidas
de várias formas e é com foco nelas que se deve trabalhar no
processo de treinamento, não pela decorrência de situações,
mas pelas funções táticas que as relacionam.
A seguir, as capacidades físicas serão exemplificadas e
podem, às vezes, tratar-se de assuntos talvez considerados
inespecíficos, porém, tem-se de considerar que o Brasil ainda
“engatinha” em relação ao verdadeiro modelo específico.
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2.2 Manifestações e funcionalidades
As capacidades físicas manifestam-se, de alguma forma, durante o
jogo de Futebol. Não necessariamente elas aparecerão da maneira que
os treinamentos tradicionais das capacidades demonstram, mas estão,
em todo momento, vivas nos gestos executados pelos atletas. A dificuldade em especificar ao máximo o treinamento talvez esteja em saber
analisar a funcionalidade dessa manifestação e executá-la corretamente
num determinado momento do trabalho. A seguir, listam-se algumas
formas de manifestações e tentativas de aproximação com a realidade
do Futebol.

2.2.1 Força
Dificilmente se terá uma definição precisa desta capacidade, uma
vez que o tipo de força, os diferentes caracteres da tensão muscular e o
trabalho muscular são influenciados por muitos fatores (Weineck, 2003).
A força é, talvez, a capacidade mais importante no treinamento do
Futebol, principalmente se relacionada ao treinamento específico. Outras
capacidades, como a velocidade, por exemplo, não existem sem a força,
já que esta se torna pré-requisito para outros desenvolvimentos. Ela pode
se manifestar no Futebol no chute, no arranque, no salto, na mudança de
direção ou, até mesmo, no choque entre dois jogadores em uma disputa
pela bola. Como não se consegue realizar nenhum movimento sem a contração muscular, já que esta requer força, tem-se a contração auxotônica,
que se trata de uma combinação das contrações isotônica e isométrica,
na qual o sistema neuromuscular coordena o liga-desliga das unidades
motoras neuromusculares, de acordo com o tipo e a velocidade dos movimentos (Weineck, 2003).
Treinar tal capacidade no Futebol requer um bom planejamento
para que suas subdivisões sejam aplicadas em momentos corretos na
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temporada e não venham a prejudicar outras sessões de treino ou, até
mesmo, um jogo.
Na sala de musculação, pode-se trabalhar a resistência de força
como prevenção de lesões, por meio do trabalho de resistência muscular
(RM), com séries de 15 ou mais repetições; a hipertrofia (RFH), com
séries de até 15 repetições; e a força máxima (FM), com séries de até 6
repetições, com pausas satisfatórias (Junior e Olmos, 2000).
Como citado anteriormente, o cuidado deve estar presente na aplicação desses treinamentos: o trabalho em sala de musculação, dependendo da intensidade, requer alguns dias para recuperação completa e, dependendo da fase da competição, outro treinamento concomitante pode
ser prejudicado pela fadiga gerada na musculatura por esse treinamento.
A escolha dos exercícios deve buscar a maior especificidade possível e
é necessário conhecer o grupo que se tem em mãos, pela complexidade desses exercícios. Muito se discute sobre o benefício dos exercícios
em cadeia cinética fechada e aberta, em que os de cadeia fechada, além
de serem mais específicos, produzem maiores ganhos pelo trabalho em
mais de uma região, sendo mais semelhantes ao gesto motor. Porém, nem
sempre se tem no grupo atletas que conseguirão realizar bem um agachamento, um afundo, um stiff etc.
Estes três tipos de força que são trabalhados na sala de musculação
se manifestam dentro de campo da seguinte forma:
 Resistência muscular: a musculatura específica consegue resistir a toda partida sem que ocorram lesões.
 Hipertrofia: melhora do biótipo; por meio deste trabalho,
conseguimos ter atletas com um tipo físico mais avantajado,
porém, em períodos curtos de preparação, este trabalho não
é propício, porque é mais intenso e pode atrapalhar outras
sessões, ou pelo simples fato de sabermos que atletas profissionais não terão ganhos muito satisfatórios com relação ao
aumento da massa muscular, por não conseguirmos oferecer
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uma recuperação ideal pela rotina de treinamentos, diferentemente das categorias de base, nas quais podemos focar os
trabalhos no desenvolvimento da hipertrofia.
 Força máxima: um salto na maior altura possível, um arranque, um chute forte de fora da área; suportar o maior peso
possível em um trabalho resistido.
Neste momento, cabe lembrar-se da importância do treinamento
concorrente, citado no Capítulo 1. Com exceção da RM, como são normalmente chamados os treinamentos de reforço muscular ou apenas de
prevenção, em que os atletas passam na sala de musculação antes ou
depois do treinamento e realizam rapidamente alguns exercícios específicos, principalmente se já se lesionaram em alguma região, a RFH e a
FM podem ser trabalhadas de forma concorrente; isso não significa que
a RM não possa ser trabalhada dessa maneira, mas a intensidade dos outros dois treinamentos será maior em relação à transferência. Com isso,
o treinamento de força pode ser realizado na própria sala de musculação,
ou até mesmo no campo.
Quando se trabalha a força máxima, pode-se combiná-la com o
treino de velocidade, treinando-se assim, na verdade, a força explosiva.
Após a execução das ações com peso, como num agachamento a 90%
de uma ação voluntária dinâmica máxima (AVDM), buscando o maior
recrutamento de unidades motoras possíveis com 5 repetições, passa-se para os saltos, seguidos de uma ação de velocidade, cuja distância
dependerá da posição, uma vez que esse trabalho pode até ser realizado
com bola. Por exemplo: um atacante, trabalhando com a barra perto
da área, realiza as repetições e, posteriormente, transfere-se para dois
saltos, uma ação de velocidade em distância curta e uma finalização. Se,
na academia, houver espaço, pode-se realizar os saltos em caixotes e,
às vezes, até a ação de velocidade. Um ponto importante a se lembrar
nesse tipo de treinamento é a segurança do exercício; um agachamento deve ser feito com auxílio de um bom suporte e o responsável pelo
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treino deve estar bastante atento aos atletas, verificando se todos realmente podem participar do mesmo tipo de sessão. Força explosiva é a
capacidade de manifestar uma grande força no início de uma ativação
ou contração muscular e em muito pouco tempo (Verkhoshansky, 1996
apud Sargentim, 2010).
Trabalhando com menos peso, de 60% a 80% de 1 AVDM aproximadamente, consegue-se executar uma ação de resistência de força e,
consequentemente, alterar para um gesto técnico ou motor, em que o
tempo mais curto de pausa entre uma série e outra caracteriza um treinamento de resistência de força explosiva (RFE). Matvéiev (1983 apud
Sargentim, 2010) define isso como a capacidade de resistir ao esgotamento provocado pelos componentes da força, sendo esta entendida como a
força especial do futebolista.
Por exemplo, quatro volantes realizam, ao mesmo tempo, 12 repetições de agachamento e transferem-se imediatamente para 2 minutos de
posse de bola, dois volantes contra dois volantes, num espaço reduzido,
assim, caracterizando um treino de RFE para tal posição.
Basicamente, treinamentos em equipes profissionais, com intuito de
se trabalhar de forma específica, podem se restringir ao treinamento
da força explosiva (FE) e da RFE, com auxílio da RM, se não houver estrutura para levar pesos livres para o campo. Trabalhando esses dois tipos
de força, que são completamente específicos ao Futebol, é possível evoluir
em resistência aeróbia, em velocidade, em agilidade, em coordenação, de
acordo com as reais exigências do jogo. Esses treinamentos também podem ser realizados diretamente no campo, com auxílio somente de barreiras para saltos, cintos de tração e combinações de ações de força específica,
de acordo com a boa leitura e análise das exigências do jogo.
É necessário atentar-se à aplicação desses treinamentos, que incluem pesos externos elevados e altíssimas intensidades, com relação ao
tempo que cada atleta terá para recuperar-se totalmente para o jogo, pois
uma aplicação errada de alguma sessão de treino pode atrapalhar todo
o processo da equipe.
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2.2.2 Resistência
Entende-se por resistência a capacidade de resistência psíquica e
física de um atleta (Weineck, 2003). Sabe-se que a resistência é uma capacidade predominante no Futebol (Stolen et al., 2005). Essa capacidade,
que visa aumentar o condicionamento aeróbio e o máximo volume de
oxigênio do atleta, quanto ao aspecto fisiológico, também pode, e deve,
ser trabalhada de forma específica.
O jogo de Futebol é composto por 90 minutos, divididos em dois
tempos de 45 minutos, mais os acréscimos. O alto volume e a existência
de apenas uma pausa de 15 minutos caracterizam a modalidade como predominantemente aeróbia. Porém, como citado anteriormente, o Futebol é
uma modalidade intermitente e, no período do jogo, o atleta anda, trota,
acelera em curtas e longas distâncias, muda rápida e bruscamente as direções, salta, realiza um passe, cabeceia etc. Com isso, o Futebol não se trata
de um desporto determinante na capacidade resistência, mas esta precisa
ser trabalhada para que os atletas suportem esse alto volume de jogo.
É difícil dizer que um atleta não suporta a partida por deficiência
em tal capacidade. A resistência de força explosiva pode também ser
um agravante, por se tratar de um tipo de resistência e por ser trabalhada para suportar ações que geram fadiga. Sabe-se que, na literatura,
encontram-se vários métodos para se treinar a resistência; porém, faz-se
a simples pergunta: será que esse tipo de treino irá preparar o atleta para
suportar as exigências do jogo durante todo o tempo?
Até hoje se encontram e se respeitam metodologias de treinamento
que usam a corrida contínua ou intervalada em pistas, parques ou, até
mesmo, em volta do campo como desenvolvimento da resistência. Real
mente, ela se desenvolve por meio de tal treinamento, mas é possível
questionar: quando um atleta corre em volta do campo durante o jogo?
Quando um atleta percorre 1.000 metros na mesma intensidade durante
o jogo? Em que jogo o atleta fica de 30 a 40 minutos trotando sem parar
ou sem realizar no meio disso uma ação de velocidade, um passe, algo
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que seja específico? São questões que devem ser consideradas na montagem de nossas sessões de treino. Com isso, surge mais uma pergunta:
Como treinar a resistência de forma específica?
Treinar a resistência de forma específica é oferecer aos atletas, no
momento correto do morfociclo, sessões mais contínuas, ou seja, com
poucas pausas (Oliveira et al., 2006). Na montagem da sessão, não se
pode esquecer de que o jogo tem 90 minutos e que os atletas não são
exigidos durante todo esse tempo em alta intensidade. Uma sessão completa com essa duração, incluindo aquecimento, parte principal e final, é
satisfatória para evolução e aumento nas condições do atleta de acordo
com as exigências do jogo, ou seja, de forma específica.
Os tradicionais treinamentos coletivos, nos quais duas equipes simulam a partida é uma boa forma de se desenvolver a resistência específica, porém os trabalhos em espaço reduzido fazem que os atletas
realizem mais ações e toquem mais vezes na bola, intensificando ainda
mais o treinamento.
O treinamento coletivo é uma boa forma de se trabalhar a parte
tática, já que é possível montar a equipe titular de acordo com o que se
quer que ela faça no jogo, para jogar contra a equipe reserva. Porém, deve-se considerar que, se trabalharmos o coletivo num volume alto, mais
de 45 minutos, por exemplo, estamos submetendo os atletas a mais um
jogo na semana.
De acordo com Bompa (2006), o atleta leva de 48 a 72 horas para
se recuperar de uma partida e a recuperação da fadiga central/emocional
ocorre dentro de um período de 72 a 168 horas (3 a 7 dias). Se um treino
coletivo extenso for aplicado na quinta-feira para o jogo do sábado ou
do domingo, quando a partida oficial começar, o atleta ainda estará em
recuperação do coletivo realizado na quinta-feira e, se esse coletivo extenso for aplicado na terça ou na quarta-feira, o jogador ainda estará em
recuperação do jogo anterior. Sendo assim, os atletas podem não render
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o esperado no treino e, ainda, sofrer uma lesão. Sabendo disso, pode-se
realizar treinos coletivos; todavia, o tempo deve ser reduzido, pausado,
e o grande foco desse treino deve ser a parte tática, visando a reajustes e
a correções.
Na verdade, ao se treinar a resistência de forma específica, acaba-se trabalhando, em algumas situações, a força explosiva, a resistência
de força explosiva e a resistência de sprint, o que acaba reforçando que
o Futebol é um esporte concorrente. Portanto, por mais que se queira
treinar a capacidade de forma isolada, para que seja algo específico, o
treino deverá ser concorrente, pela exigência do jogo. Com isso, a melhor
definição para resistência na modalidade Futebol, além de se treinar com
espaços reduzidos, está na totalização dos volumes treinados durante os
morfociclos e as sessões de treino, em que o volume total em minutos
fornecerá dados reais do desenvolvimento dessa capacidade no processo
de treinamento. Outro cuidado que se deve tomar é em relação à predominância da fonte de energia da sessão, pensando no tempo que o atleta
levará para se recuperar do treino anterior, para que ele renda na próxima sessão e não venha a se lesionar.

2.2.3 Velocidade
Segundo Frey (1977 apud Weineck, 1991, p. 210), velocidade é
a capacidade, com base na mobilidade dos processos
do sistema nervo-músculo e da capacidade de desenvolvimento da força muscular, de completar ações motoras, sob determinadas condições, no mesmo tempo.

Os fatores que influenciam essa capacidade podem ser observados
de acordo com cada modalidade, como, por exemplo, no Futebol, relacionando-os a uma capacidade múltipla que depende da rápida reação,
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do manuseio da situação, da rapidez em iniciar o movimento e dar sequência a ele, da aptidão com a bola, do drible e, também, do rápido
reconhecimento e utilização das respectivas situações.
No Futebol, encontram-se atletas com a capacidade velocidade muito
bem desenvolvida. Normalmente, atacantes são mais velozes e essa característica é explorada na montagem de equipes e de sistemas de jogo. Tal capacidade se manifesta no jogo de forma cíclica e acíclica, com e sem a bola,
em sprints de curta e longa distância ou, simplesmente, numa rápida reação.
O desenvolvimento e a preparação dessa capacidade podem ser realizados em alto nível por meio dos treinamentos de força explosiva, nos quais
se preparam os atletas para altas acelerações e rápidas mudanças de direção,
sem que haja presença de fadiga, seja num determinado momento do jogo
em que o atleta está descansado e é solicitado para uma ação de velocidade,
seja numa disputa com o adversário, ou mesmo para evitar que a bola saia
do campo; ele deve estar preparado e cumprir as exigências.
Relacionando esta capacidade à fisiologia do exercício, citam-se os
tipos de fibra: os atletas com predominância de fibras rápidas têm maior
predisposição para desenvolver velocidade que os de fibras lentas (Wilmore
e Costill, 2001), sendo importante esse conhecimento por parte da comissão técnica pelo histórico do jogador. Deve-se estar ciente de que o atleta
que possui fibras lentas não terá muita evolução com relação à velocidade,
ou seja, um atleta veloz, bem treinado, será um pouco mais veloz; um atleta
lento poderá aumentar sua velocidade, mas não se tornará um atleta muito veloz. Existe uma grande ligação da velocidade com o sistema de jogo
imposto pelo treinador; sistemas que favorecem contra-ataques ou jogadas
de velocidade facilitam para atletas mais velozes. Outro ponto importante
é o cumprimento das funções táticas dentro do campo, por exemplo um
atleta de característica lenta, com a parte tática bem apurada, conseguirá
se posicionar melhor e chegar mais rápido a um lance, quando solicitado.
Tornar o jogo mais veloz não significa compor uma equipe apenas
com atletas rápidos, mas, sim, aumentar a velocidade dos passes para que
o jogo fique mais rápido, fazendo que, consequentemente, o adversário
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se desgaste mais para tentar roubar uma bola ou desarmar um lance
(Oliveira et al., 2006). Tudo isso é treinável e, no Futebol, está associado
à velocidade.
A finalização de uma jogada e a definição de um lance ocorrem,
normalmente, em altíssima velocidade, o que torna esta capacidade determinante no Futebol; porém, temos que saber introduzir bem os treinamentos, por causa da recuperação que requerem e por sua relação com
o treinamento posterior, para que os atletas evoluam nesta capacidade e,
principalmente, pela ligação à velocidade coletiva, em relação ao sistema
de jogo imposto pelo treinador.
Com isso, o tipo de velocidade mais importante no Futebol é a
“velocidade coletiva”, que é diferente da velocidade de deslocamento e se
define pela capacidade de todos os atletas pensarem na mesma coisa, ao
mesmo tempo, tanto na defesa como no ataque, gerando por si só, uma
maior velocidade da bola (Gaiteiro, 2006).

2.2.4 Coordenação
Sabe-se que um movimento bem coordenado trará ao atleta certa
economia de energia pelo fato dele não precisar se desgastar tanto para
sua realização. Assim como a flexibilidade, a coordenação é um tipo de
trabalho sobre o qual não se realizam sessões apenas para o seu desenvolvimento, já que ela é pré-requisito de outras, como a velocidade, e tem
grande importância nos trabalhos das categorias de base.
Encontram-se, em equipes profissionais de Futebol, atletas descoordenados e que não conseguem realizar com perfeição exercícios simples e básicos que unem num mesmo movimento membros superiores e
inferiores, complicando seu trabalho e seu desenvolvimento nessa categoria. Assim, os trabalhos de coordenação de movimentos, normalmente,
são realizados nos aquecimentos, principalmente nos que antecedem o
trabalho de velocidade.
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Esta capacidade se manifesta de várias formas durante uma partida
e um dos principais pontos está relacionado ao equilíbrio, especialmente
o dinâmico, numa situação de saltar verticalmente e necessitar aterrissar
com uma só perna, ou de tomar uma trombada do adversário e não se
desequilibrar, ou mesmo ao ser exigido numa rotação de tronco ou em
qualquer outro movimento que solicite auxílio do centro de gravidade
corporal ou ponto de equilíbrio, entrando em evidência a funcionalidade
do core.
Como citado, o trabalho da coordenação no Futebol deve ser realizado numa equipe profissional com foco preventivo, fortalecendo regiões
que não são trabalhadas em exercícios específicos da musculação como
uma mesa flexora, por exemplo, e explorando o desenvolvimento do
equilíbrio no fortalecimento do core e nos trabalhos proprioceptivos,
visando ao fortalecimento das articulações. Nesse caso, entra em vigor
a importância da realização do treinamento funcional no processo de
preparação, no qual se começa com determinados exercícios, de modo
a preparar o atleta para o que realmente pode acontecer numa partida, prevenindo lesões. Assim, uma simples sessão de musculação, além
dos ganhos que já conhecemos, como aumento da resistência muscular,
pode gerar outros ganhos também satisfatórios durante a temporada.
A funcionalidade do treinamento da coordenação como prevenção de lesões se torna benéfica e deve ser incluída num programa de
treinamento com atletas profissionais. A propriocepção é a aferência
dada ao sistema nervoso central (SNC) pelos diversos tipos de receptores sensoriais presentes em várias estruturas. Trata-se do input sensorial
dos receptores dos fusos musculares, dos tendões e das articulações para
discriminar a posição e o movimento articular, inclusive a direção, a amplitude e a velocidade, bem como a tensão relativa sobre os tendões.
Alguns neurofisiologistas também incluem os receptores vestibulares
no sistema proprioceptivo, porque os impulsos do aparelho vestibular
fornecem conhecimento consciente da orientação e dos movimentos da
cabeça (Hauer et al., 2002). O treinamento do core e da propriocepção
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podem ser encaixados no morfociclo, visando prevenir futuras lesões.
Obviamente, os atletas convivem com lesões em sua carreira e, mesmo
com esse trabalho, elas não sumirão de vez das suas vidas, mas, com isso,
é possível minimizá-las e ter sempre à disposição do treinador grande
quantidade de atletas no grupo.
Quando um atleta chega numa equipe, pode-se, com o departamento médico, avaliá-lo e verificar seu histórico de lesões, se ele já fez
alguma cirurgia, se esta foi bem recuperada, entre outras questões. Com
isso, consegue-se trabalhar os atletas de forma individual e específica, de
acordo com a necessidade de cada um, com trabalhos que minimizem os
riscos de uma lesão antiga voltar a acontecer.
Nessa metodologia, o trabalho da coordenação como prevenção de
lesões é um dos focos no processo. Sempre se introduzem nas semanas de
treinamento, nos aquecimentos, trabalhos com foco preventivo, seja com
jogo no meio ou somente no final da semana. Assim, a coordenação passa a ser uma das capacidades mais trabalhadas no programa, buscando
que o atleta aprimore sua parte tática de acordo com o sistema imposto
pelo treinador e, por meio disso, consiga cumprir bem sua função dentro
de campo, com um bom trabalho preventivo, e estar sempre à disposição
do comandante para realização de treinos e de jogos.

2.2.5 Flexibilidade
Flexibilidade é a capacidade e a característica de um atleta de executar movimentos de grande amplitude, sob forças externas, ou, ainda,
que requeiram a movimentação de muitas articulações (Weineck, 2003).
Nas duas últimas décadas, treinadores e cientistas do esporte
vêm compreendendo cada vez mais o benefício do alongamento para
atletas. Antes, utilizavam o alongamento como parte do programa de
aquecimento para vários esportes; hoje, reconhece-se mais o seu valor no
desenvolvimento de uma técnica específica e no aumento da potência do
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movimento. O aumento da amplitude de vários movimentos possibilita
economia energética ao atleta (Elliot e Mester, 2000).
A flexibilidade manifesta-se na modalidade em ações que exigem
alongamento do músculo independentemente da amplitude, ou seja,
quase sempre a musculatura dos atletas sofre alongamento durante a
disputa. Surge, por exemplo, em movimentos nos quais o atleta precisa
interceptar um passe pelo alto; usar os pés, elevando lateralmente a
perna; tomar a bola à frente do adversário apenas com a perna para
desarmar uma jogada; entre outras situações.
Pode-se afirmar que a flexibilidade no futebol contribui favoravelmente para os seguintes aspectos (Machado, 1997):
 prevenção do risco de lesões e dores musculares;
 preparação para o esforço físico a ser realizado;
 recuperação ativa após o esforço;
 modelar e influenciar os processos de reparação tendicular
após a lesão;
 complementar as outras formas de trabalho físico;
 melhorar a capacidade de descontração muscular;
 melhorar a mobilidade articular;
 possibilitar a execução dos gestos técnicos do Futebol de forma mais elegante, eficaz e precisa.
A flexibilidade pode ser trabalhada de forma específica, sendo esta
funcional para a modalidade. Com finalidade profilática, esta capacidade
pode ter os mesmos procedimentos do trabalho da coordenação. Ao chegar ao clube, o departamento médico ou o próprio preparador físico podem avaliar a flexibilidade do atleta, detectando possíveis encurtamentos
musculares. Após isso, podem ser prescritos individualmente exercícios
para que o atleta evolua nesta capacidade, sempre tomando certo cuidado quando ele praticar uma sessão de flexibilidade. Trabalhando duas
vezes na semana, normalmente em períodos em que não houver sessão
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de treinamento para o grupo todo, ou obedecendo a certo tempo entre
a sessão de treino principal e a de flexibilidade, o atleta consegue, num
determinado período de tempo, obter resultados benéficos e sentir uma
transferência positiva para as atividades específicas da modalidade. Obviamente, isso dependerá muito de sua dedicação e da intensidade da
sessão imposta pelo preparador físico ou pelo fisioterapeuta.
Como o treinamento tático e o programa conjugado de treinamento físico, o treino individualizado da flexibilidade pode e deve ser periodizado para que haja um maior controle do atleta e de sua evolução. Para
esta, podem ser realizados exercícios explorando os diferentes métodos
de desenvolvimento da capacidade, priorizando a região dos membros
inferiores nos atletas de linha e fazendo um trabalho geral nos goleiros. É
sempre bom lembrar que é indispensável o trabalho de alongamento dinâmico realizado nos aquecimentos para os treinamentos, porém o treino individualizado da flexibilidade é uma forma de se trabalhar o alongamento de forma específica, preparando a musculatura que realmente
será solicitada com exercícios que se aproximem do gesto utilizado na
disputa num treinamento ou num jogo.
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3.1 Conhecendo a periodização tática

Atualmente, são poucos os treinadores que utilizam
este método de trabalho no Brasil; porém, a tendência é que
aumente cada vez mais o número de estudiosos e de profissionais que utilizam e sustentam sua aplicação.
Nessa metodologia, o foco do trabalho passa a ser a
parte tática e o cuidado na montagem das sessões de treinamento; volume, intensidade e desgaste emocional passam
a ser as prioridades. Muitos profissionais acreditam em seu
método de trabalho e parecem não entender que, mesmo
que não a utilizem totalmente, é importante que conheçam
a periodização tática e utilizem, talvez, algumas situações
que atenderão a sua forma de trabalhar.
O treinador deve fazer uma introspecção acerca das
suas ideias de Futebol. Nessa autorreflexão, devem ficar
claras as ideias de como se quer que a equipe jogue, tanto
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nos aspectos mais gerais como nos aspectos mais particulares (Oliveira, 2003). Mudar completamente a metodologia, deixando de lado
sessões de treinamentos físicos isolados, rotineiros treinamentos em
período integral, entre outros pontos, realmente, não é fácil; leva-se
bastante tempo para se redefinir um método de trabalho, uma vez
que se levou um tempo considerável para construir e formar uma comissão técnica que pensa da mesma forma que o treinador. Porém, os
melhores treinadores de Futebol da atualidade sustentaram há alguns
anos essa forma de se trabalhar e, hoje, existem vários seguidores
desse método.
Considerando a cultura do Futebol brasileiro, com jogadores
acostumados a treinamentos das capacidades físicas de forma isolada, a treinos coletivos, entre outros, torna-se um pouco complicada
a utilização desse método de trabalho. Segundo Casarin e Oliveira
(2010, s.p.),
o futebol é considerado como uma modalidade
desportiva eminentemente táctica (Teodorescu,
1984; Meinel e Scnabell, 1988; Deleplace, 1994
apud Oliveira, 2006). Considerando que o futebol
pode apresentar alguma regularidade, dentro da
sua extrema complexidade e aleatoriedade próprias de um jogo, ao treinador exige-se que modelize um tipo de jogo (Fernandes, 2003).

Os próprios atletas sentem desconfiança no início, já que ainda
não estão adaptados completamente, mas, com o tempo, encaixam-se no treinamento e percebem que treinar em todas as sessões o que
realmente farão no jogo será melhor para sua evolução e conquista
do objetivo na competição, deixando-os cada vez mais próximos da
realidade.
A exclusão de sessões inteiramente físicas causa certa dúvida em
relação ao futuro rendimento do atleta. Assim, a primeira medida a se
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tomar quando se utiliza periodização tática é fazer a equipe entender
que, treinando o que fará no jogo desde o primeiro dia e em todas as
sessões, conseguirá alcançar melhores resultados.
Um ponto que é difícil de entender, especialmente por parte dos
atletas, é que todos os treinamentos são físicos, pois, neles, existe
movimentação, sejam elas mais ou menos intensas. Porém, se essa
movimentação for específica, ou seja, se utilizar as ações de competição para montagem das sessões, a chance de evolução será bem maior.
Deve-se atentar também ao chamado treinamento com bola. Atualmente, muitos preparadores físicos utilizam esse termo para dizer que
seu treinamento é específico, porém, uma coisa é “treinar com bola”,
outra é “treinar o Futebol” (Losa, Moreno e Penas, 2006). Contudo, a
periodização tática, hoje em dia, é o real sinônimo para o treinamento
específico no Futebol.
Nesse método, trabalha-se por meio de sessões de treino, para
que o atleta se adapte ao sistema de jogo imposto pelo treinador e
para que cumpra as tarefas que o jogo pode lhe proporcionar. Com
isso, pode-se definir ações de caráter físico e técnico, sempre variando
intensidades nos treinamentos e nunca deixando de trabalhar, seja
num treino mais ou menos intenso, a parte tática. Os treinos recuperativos são realizados com base no sistema, com baixo volume, intensidade e desgaste emocional, porém, exigindo as repetições de uma
movimentação que será utilizada no jogo.
No jogo de Futebol, encontram-se as chamadas transições, que
são responsáveis pelo desgaste do atleta durante a partida. Perder a
bola e posicionar-se rapidamente pode ser um diferencial, se for bem
trabalhado quando houver oportunidade. Assim, treinar as transições
ofensivas e defensivas torna-se item necessário na utilização desse método. Tudo o que acontece no jogo pode ser previsto num planejamento e treinado durante a semana.
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3.2 A relação da periodização tática
com o treinamento específico
Dentro do macrociclo, encontra-se o período preparatório, competitivo e de transição (Gomes, 2002), porém, na metodologia da periodização tática, o trabalho é feito seguindo um padrão semanal. No
período preparatório, em que, normalmente, tem-se um tempo maior
de trabalho para destinar aos treinamentos, pelo fato de não haver
um jogo oficial como objetivo, podem ser realizadas algumas sessões
com a utilização de alguns meios diferentes para evolução da força,
como cintos de tração, barreiras para saltos etc. Obviamente, pode-se
padronizar essas semanas com jogos-treinos no final, iniciando com
equipes inferiores, até o grupo incorporar o sistema e evoluir gradativamente. Entretanto, é necessário considerar que não é sempre que se
conseguem adversários.
Considerando que o trabalho físico moderno tem seu grande
foco no treinamento de força, mais precisamente nos subtipos específicos resistência de força explosiva e força explosiva, é possível
trabalhar a velocidade e a resistência. Com o auxílio da resistência
específica e da grande importância do trabalho preventivo, consegue-se montar sessões de treinamento, das quais todos os atletas possam
participar, dentro das ações e exigências do jogo e com movimentações específicas em relação ao sistema tático adotado. Ou seja, com
a implementação da parte tática no treinamento, o jogador estará
desenvolvendo a parte física de acordo com as suas funções e desafios do jogo, e, consequentemente, trabalhando em especificidade. O
treinador deve estar sempre presente na montagem das sessões, para
que o trabalho tenha relação com o sistema, fato que, muitas vezes,
não ocorre. Separam-se períodos no macrociclo, sendo um destinado
ao preparador físico e outros ao treinador; eles montam seus trabalhos isoladamente, com baixo nível de especificidade, perdendo tempo
para a evolução no processo. O planejamento de cada sessão é de
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suma importância no processo e deve ser realizado de forma conjunta
com toda a comissão técnica.
Analisando um treinamento nessa modalidade, pode-se enxergar
a possibilidade de se realizar um trabalho no qual se consiga unir ações
de força a gestos técnicos do jogo, sob controle da comissão técnica em
relação às fontes energéticas utilizadas na sessão e os tempos de pausa e
de recuperação para o treinamento posterior.
Um sistema tático bem apurado pela equipe fará que o atleta
movimente-se de forma correta dentro de campo, tendo, consequentemente, um menor desgaste físico. Para isso, as repetições no dia a dia
por meio dos treinamentos têm de ser aplicadas para sistematização por
parte do atleta, buscando o melhor rendimento possível no jogo.
A preparação física atual, embora tenha sofrido uma grande
evolução, não pode ser considerada como o principal motivo das conquistas. Os atletas de alto nível, geralmente, vêm de uma base muito
boa ou muito extensa, em que, ao longo dos tempos, adquiriram suporte de treinamento e excelente formação física, seja ela com relação
à hipertrofia e ao desenvolvimento das capacidades ou simplesmente à
predisposição física para participação na modalidade.
Normalmente, após o período de férias, os atletas têm certa perda,
muitas vezes insignificante, das capacidades físicas pelo destreinamento. Com o retorno aos treinos, eles readquirem o condicionamento,
inerente ao próprio atleta.
Pouca informação existe sobre o período de destreinamento; porém, um estudo de Häkkinen e Komi
(1983), relata que, durante um período de oito semanas sem o estímulo do treinamento, o decréscimo na
força em adultos é, inicialmente, à custa de desadaptações neurais causadas pela inatividade. (Fontoura,
Schneider e Meyer, 2004, p. 281)
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Sessões de treinamento físico não deixarão atletas muito mais
rápidos ou mais fortes do que já são, mas, sim, irão condicioná-los
para jogar uma competição. Nesse caso, a parte tática é uma das mais
importantes no processo, porque o atleta, por mais bem condicionado
fisicamente que esteja, se não conseguir entender o sistema e cumprir
suas funções dentro de campo, correrá de forma errada e se desgastará com ações que não necessitaria ter realizado.
O trabalho tático, então, torna-se muito importante, visando à
adaptação do atleta ao sistema de jogo.
Se a técnica do atleta não for bem apurada (e isso também está relacionado à formação de base), ele pode cumprir as funções do sistema,
mas não conseguirá realizar o gesto final com perfeição e, consequentemente, não obterá sucesso no final da jogada. Cabe ao treinador saber
escolher apuradamente seus atletas na montagem do elenco.
A parte emocional do atleta deve estar bem trabalhada, descansada e voltada completamente para o jogo, pois qualquer desvio
externo que tire o foco do atleta na partida pode atrapalhar seu rendimento em campo e prejudicar sua equipe; sendo assim, essa também
se torna um dos itens mais importantes a se trabalhar numa equipe.
A parte nutricional deve ser cuidada por especialistas para que
as perdas das fontes de energia sejam supridas e as reservas bem-feitas
para utilização no jogo.
Concluindo, todos esses pontos devem ser trabalhados e fazem
muita diferença no processo. Com isso, todos os membros da comissão
técnica devem estar atentos a tudo o que pode definir um resultado.

3.3 O padrão semanal
Na periodização tática, elaboram-se trabalhos semana a semana, já que o objetivo é o trabalho tendo como base o próximo jogo.
Os microciclos são chamados de morfociclos padrão e são progra-
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mados para que os atletas se recuperem do jogo anterior e vençam o
posterior. Sendo assim, a comissão técnica se reúne e verifica o que
é mais importante para que o atleta renda o seu máximo dentro de
campo. Silva (2010) cita que todas as capacidades físicas podem ser
contextualizadas com o jogo, devendo ser trabalhadas de forma específica e em interação com o modelo de jogo. Dessa maneira, cada
dia do morfociclo padrão utilizado na periodização táctica é também
caracterizado por um determinado padrão de contrações musculares
e de desgaste.
Normalmente, analisam-se e julgam-se derrotas pelo rendimento físico abaixo do esperado e pelos jogadores terem passado uma
imagem de cansaço durante o jogo. Na maioria das vezes, fazem essa
associação e focam o trabalho físico durante a semana, sem considerar os erros táticos e a necessidade de descanso por parte de alguns
atletas, podendo ter uma equipe mais cansada e com menos chances
ainda de vencer o próximo jogo. É imprescindível considerar o cansaço do atleta no jogo: se ele está cansado precisa descansar, e não
treinar ainda mais. Com isso, pode-se perder um atleta importante
na partida pelo fato dele ter se desgastado demais inespecificamente
durante a preparação para o jogo. Nessa situação, cabe o feeling da
comissão técnica em conhecer o atleta e respeitá-lo.
Explicar derrotas em esporte coletivo é praticamente impossível,
especialmente no Futebol, por causa do grande número de atletas em
campo e do longo tempo de jogo, o que proporciona vários erros durante a partida. Por exemplo, um goleiro falhou nos últimos minutos
do jogo e a equipe perdeu por causa dele, porém, minutos antes um
atacante desperdiçou uma chance clara de gol e o treinador fez uma
substituição que não surtiu efeito; tudo isso se torna complicado na
análise de uma partida, principalmente na derrota, considerando que,
se a equipe vence, foi, na maioria das vezes, porque jogou bem e, consequentemente, os erros acabam sendo escondidos.
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Sabendo disso, pode-se padronizar a semana e analisar bem o
que a equipe realmente precisa, dentro de um padrão de trabalho,
com um sistema determinado, no qual os atletas já estarão aptos a
corrigir os erros e a trabalhar em busca da vitória. Podem-se encontrar dois tipos de microciclo no Futebol: com jogo no fim de semana
e com jogo no meio e no final da semana. Para cada tipo, pode-se
montar um padrão de morfociclo. De acordo com Oliveira (2003), o
padrão semanal é fundamental para a organização do processo, uma
vez que, após o jogo, analisa-se e define-se um conjunto de objetivos
a incidir ao longo da semana. Dessa forma, o padrão semanal seguinte visa preparar o próximo jogo, levando em consideração o que se
passou no jogo anterior e o que se perspectiva para o jogo seguinte. A
partir desse ponto, direciona-se o processo de treino para a competição seguinte (Gomes, 2006).
Um dos processos mais importantes, para o qual muitas pessoas
não se atentam, é a recuperação dos atletas do jogo anterior para as
sessões posteriores e, consequentemente, para o próximo jogo. Com
jogo no meio da semana, torna-se impossível a realização de trabalhos
intensos, tanto na parte física quanto na tática e emocional. Assim,
o trabalho recuperativo/específico, a alimentação e a suplementação
tornam-se diferenciais no processo.
Outro ponto a se destacar são os atletas que não jogaram ou jogaram menos tempo. Eles devem fazer um trabalho um pouco mais intenso
e específico para que, se solicitados no jogo, estejam adaptados ao sistema e consigam realizar as tarefas; porém, se trabalham de forma muito
intensa para jogar na quarta-feira, por exemplo, no momento do jogo
ainda estará se recuperando daquele trabalho (treino) e não renderá o
esperado no jogo. Descanso é primordial e os atletas têm de entrar em
campo descansados para conseguir o máximo de rendimento.
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Em semanas com jogo apenas em seu final, há mais tempo para
se trabalhar, porém, não é porque o tempo é longo que se deve aumentar as cargas e os volumes de treino para buscar o máximo de ganho
possível, já que isso pode acarretar lesões e prejudicar a equipe.
Após o jogo, os atletas entram em processo de recuperação e
levam alguns dias para estar aptos a suportar altas cargas de treino.
Normalmente, quando se depara com uma semana em que só se joga
em seu final, há três dias nos quais é possível intensificar um pouco as
sessões e visar ao rendimento, com supercompensação nos dias que
antecedem o jogo; esse período é chamado de operacionalização aqui‑
sitiva da organização de jogo, de acordo com o morfociclo padrão desenvolvido por Mourinho (apud Oliveira et al., 2006). Por exemplo:
joga-se no domingo e volta-se a jogar no outro domingo; assim, os
trabalhos de segunda e terça-feira devem ser leves, de caráter recuperativo, uma vez que, no dia após o jogo, o melhor a se fazer é dar
folga, para que o atleta recarregue suas “baterias”, principalmente na
parte emocional (Oliveira et al., 2006).
Quarta, quinta e sexta-feira são os dias em que se pode trabalhar com um desgaste físico maior. As cargas devem ser diminuídas de
acordo com a aproximação do dia do jogo, ou seja, na quarta-feira,
um trabalho mais forte, com caráter anaeróbio láctico, que terá um
tempo maior de recuperação; na quinta-feira, um trabalho aeróbio
que não interferirá muito na recuperação do trabalho anterior e terá
uma recuperação mais rápida em relação ao de antes; e, na sexta-feira, um trabalho anaeróbio aláctico, com recuperação ainda mais
rápida, pelas curtas distâncias a serem percorridas e pelo longo tempo
de pausa entre uma ação e outra. Obviamente, como citado, esses
trabalhos devem ser elaborados de forma específica, obedecendo às
movimentações táticas da equipe. A seguir, consta o modelo de José
Mourinho (apud Oliveira et al., 2006).
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Recuperação

Operacionalização aquisitiva da organização de jogo

Recuperação

JOGO
Inteireza inquebrantável do jogar
Redução sem empobrecimento
(Des)integração dos princípios
Articulação de sentido
Domingo

JOGO

Segunda-feira

Quarta-feira

Terça-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Propósitos
tático-estratégicos;
regime de:

Propósitos
tático-estratégicos;
regime de:

Propósitos
tático-estratégicos;
regime de:

Propósitos
tático-estratégicos;
regime de:

Propósitos
tático-estratégicos;
regime de:

- tensão
- duração
- velocidade

+++ tensão
- duração
+ velocidade

++ tensão
+ duração
- velocidade

+ tensão
- duração
++ velocidade

-/+ tensão
- duração
-/+ velocidade

Desgaste
emocional Descontinuo +

Desgaste
emocional +
Descontinuo ++

Desgaste
emocional ++
Descontinuo +

Desgaste
emocional Descontínuo +

Desgaste
emocional - / +
Desconhecido ++

JOGO
Contrações
musculares

Subprincípios,
subprincípios dos
subprincípios...

Contrações
musculares

Subprincípios,
subprincípios dos
subprincípios...

Contrações
musculares

Subprincípios,
subprincípios dos
subprincípios...

Contrações
musculares

Subprincípios,
subprincípios dos
subprincípios...

Contrações
musculares

Subprincípios,
subprincípios dos
subprincipios...

Domingo

Princípios metodológicos

Princípio da alternância horizontal em especificidade
Princípio da progressão complexa
Principio das propensões
Pragmatização? Princípios metodológicos inter e intraconectados! Problematização da fracionação

Um padrão de conexões
Adaptação - Adaptabilidade
Hábito que se adquire na ação em regime do entendimento de uma determinada relação mente-hábito

Figura 3.1 – Morfociclo de acordo com o modelo de José Mourinho.

Resumindo, a periodização tática é um método em que se trabalham quatro momentos cruciais no jogo com alguns exemplos de
características desses momentos:
 Organização ofensiva: manutenção e circulação da bola,
mobilidade ofensiva e finalização.
 Organização defensiva: pressão à bola.
 Transição defensiva (ataque-defesa): compactação.

62

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 62

17/01/14 14:22

A periodização tática como melhor método de treinamento específico

 Transição ofensiva (defesa-ataque): abertura, saída de bola,
valorização da posse de bola.
É importante lembrar que os modelos de jogo são infinitos e
únicos, porém, todos possuem os quatro momentos.
Dentro dos momentos existem princípios que, de acordo com
Brito (2003 apud Casarin e Oliveira, 2010, s.p.), “são linhas orientadoras básicas que coordenam as atitudes e comportamentos táticos
dos jogadores quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo,
bem como nas transições”, subprincípios e subprincípios dos subprincípios, que são resultado da interação concreta dos princípios com
os subprincípios (Casarin e Oliveira, 2010) a serem trabalhados de
forma hierarquizada. Os princípios assentam-se em pilares fundamentais; deve-se relacioná-los detalhadamente, conforme a complexidade
do exercício que se cria.
A seguir, explicam-se os princípios e subprincípios de acordo
com Casarin e Oliveira (2010).
 Princípio da desmontagem e hierarquização dos princípios
de jogo: treinar as particularidades do modo como a equipe
jogará. Foco no modelo de jogo adotado.
 Princípio da especificidade: treinar sempre tendo como base
o modelo do jogo, fazendo que o jogador vivencie as ideias,
realizando várias vezes as ações que ocorrerão no jogo.
 Princípio da alternância horizontal em especificidade: alternar as cargas de treinamento para que haja um equilíbrio
nas intensidades e para que os jogadores consigam cumprir
as propostas das sessões. Assim, a semana fica bem organizada e se escapa do sobretreino.
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Quarta-feira

Elevada tensão muscular.
Espaços reduzidos.
Curta duração.
Intensidade alta.

Alto
Moderado
Baixo

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Tensão muscular média-baixa.
Espaços maiores.
Duração maior.
Intensidade média-alto.

Reduzida tensão muscular.
Intensidade baixa.

Tensão muscular média.
Espaços menores.
Curta duração.
Intensidade alta.

JOGO

Segunda-feira Terça- feira

Muito Alto

JOGO

ESFORÇO GLOBAL

Domingo

Recuperação
Recuperação ativa

Velocidade de reação/Recuperação ativa

Força específica

Resistência específica

Velocidade específica

Figura 3.2 – Modelo de morfociclo com um jogo por semana.
Fonte: Aroso (2006 apud Casarin e Oliveira, 2010).

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Muito Alto

Baixo

JOGO

Moderado

JOGO

Alto

JOGO

ESFORÇO GLOBAL

Domingo

Recuperação
Recuperação ativa

Velocidade de Reação/Recuperação ativa

Força específica

Resistência específica

Velocidade específica

Figura 3.3 – Modelo de morfociclo com dois jogos na semana.
Fonte: Aroso (2006 apud Casarin e Oliveira, 2010).
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 Princípio da progressão complexa: utilizar estratégias de aquisição, partindo de uma menor para uma maior quantidade;
durante a semana, ocorre uma evolução e um aumento da
complexidade, partindo das informações macrotáticas para
microtáticas.
 Princípio das propensões: repetir várias vezes qualquer ação
ocorrida, para que os atletas entendam e se adaptem ao sistema ao máximo.
 Subprincípio da intensidade e da concentração decisional:
oferecer treinamentos com exercícios que gerem competições, aproximando-se da cobrança a ser enfrentada no jogo.
 Subprincípio da descoberta guiada: os problemas do jogo
são passados em forma de exercícios aos atletas, e cabe a
estes encontrar as soluções.
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Exigências específicas em função das posições
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em função
das posições
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4.1 Entendendo a análise quantitativa

Este capítulo terá grande importância na análise do jogo
para montagem das sessões de treinamento. Talvez, seja a parte do livro que melhor caracteriza o treinamento específico de
acordo com o Futebol. Quando se pensa em montagem ou em
prescrição de treinamento, levantam-se dúvidas com relação,
principalmente, à quantificação das ações. Normalmente, os
trabalhos de caráter aeróbio, que, dependendo da forma de
aplicação, não são específicos, são montados com base na distância média percorrida pelo atleta de determinada posição
durante o jogo, levantada mediante pesquisas. Esse é um dado
fácil de se conseguir atualmente; por exemplo, na última Copa
do Mundo, a distância percorrida era fornecida por veículos
de imprensa após os jogos.
No Futebol, ocorrem muitas variações, tanto em relação
à quantificação e à qualificação das ações durante a partida,
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em decorrência do sistema de jogo imposto pelo treinador, da situação,
do momento, do resultado, quanto em relação a outros pontos, que tornam complicado afirmar quantas ações diferentes e de determinadas características cada atleta realiza nos, aproximadamente, 90 minutos de
jogo. Isso reforça a importância da periodização tática e sua relação com
a preparação física, relacionando o melhor condicionamento físico ao
bom cumprimento das funções de cada atleta dentro de campo, evitando
desgastes desnecessários no processo de jogo. Todavia, a dificuldade em
responder essas questões ainda é grande.

4.2 Como programar um treinamento
com base nas quantificações do jogo?
Primeiramente, a comissão técnica deve conhecer o jogo e como cada
posição é acionada em seu decorrer. Saber o que o zagueiro faz, como o
faz e, aproximadamente, quantas vezes o faz, também é uma ferramenta
importante no processo de treinamento. Exemplifica-se da seguinte forma:
quando a bola sai de campo no tiro de meta e o goleiro está parado, um
lateral-direito recebe a bola, faz um passe e trota em direção à linha do
meio-campo, um volante dá um passe próximo à linha de fundo para esse
lateral, que tem de usar sua aceleração e sua velocidade para chegar à bola
e cruzá-la para área. No entanto, quantas vezes ele faz isso no jogo? Quanto tempo ele fica parado após cada ação? É somente esse tipo de ação que
ele realiza? Quanto tempo ele trota no jogo? Quanto tempo fica parado?
Quantos saltos são realizados com ou necessitam de uma ação proveniente
de força explosiva? Isso não é difícil quantificar, mas é difícil afirmar que
sempre se terá a mesma quantidade de ações, já que a modificação pode
vir de alas e de laterais, jogando com três ou dois zagueiros, um, dois ou
três atacantes, dois ou três volantes, entre outras situações, reforçando a
importância de se utilizar a periodização tática no contexto de jogo. É
importante frisar, ainda, que essas variações de jogo que podem alterar as
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médias dos números de ações, aumentando-as ou diminuindo-as, sofrem
alterações durante a partida, ficando mais difícil afirmar o tempo exato
que elas ocorrem, principalmente quando ocorre a expulsão de jogadores,
a favor ou contra o time. O certo é que se sabe o que pode vir a acontecer
no jogo e isso é treinável, cabendo à comissão técnica elaborar sessões que
preparem o atleta para as dificuldades do jogo.

4.3 Análise
Para se clarearem os pensamentos em relação à análise das ações
específicas, realizou-se, no ano de 2006, uma pesquisa, tentando auxiliar
na montagem das sessões de treino do Futebol. Durante algumas partidas
do Campeonato Paulista da Série A2, categoria Profissional, cinco analisadores compareciam a uma partida, cada um escolhia uma posição e acompanhava o atleta durante toda sua trajetória no jogo, considerando que
aquele atleta poderia ser substituído e/ou expulso de campo. As planilhas
eram trocadas a cada 15 minutos e se iniciava uma nova análise, na qual,
em caso de substituição ou de expulsão, no momento da análise dos dados,
eram repetidos os escores dos últimos 15 minutos que o atleta participou,
visando não abaixar demais a média com relação aos outros atletas. O
grupo de analisadores era composto por estudantes e professores de Educação Física, que, ao chegarem ao estádio, recebiam uma prancheta, um
lápis, uma caneta, uma borracha, um cronômetro manual e seis planilhas
grampeadas, nas quais anotariam as ações, conforme a Tabela 4.1, a seguir:
Tabela 4.1 – Divisão de minutos analisados no primeiro e no segundo
tempos

Minutos analisados

Primeiro tempo

Segundo tempo

0 a 15

0 a 15

16 a 30

16 a 30

31 até ao final

31 até o final
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Os analisadores acompanharam no campo quadriculado (campograma) as ações e as trajetórias dos atletas na partida; cada quadrado
correspondia a aproximadamente 5 m² do campo; os analisadores tentavam acompanhar os atletas e marcá-los nas planilhas.
Foram avaliados de cinco a seis atletas para cada posição. As ações
demarcadas foram as seguintes:
 Sprint curto: ações de aceleração até 20 metros.


Sprint longo: ações de aceleração e velocidade acima de 20 metros.

 Deslocamento lateral.
 Deslocamento costas.
 Saltos.
 Cabeceios.
 Toques na bola.
 Número de ações e pausas: após cada ação, anotava-se o tempo que o atleta ficou inativo e quantificava-se o número de
ações com relação ao número de pausas.
 Tempo de pausa: era considerado tempo de pausa quando o
atleta estava parado ou caminhando.
 Tempo parado: a soma dos tempos de pausa nos forneceu o
tempo total que cada atleta ficava inativo durante o jogo.
A seguir, na Figura 4.1, encontra-se o modelo da planilha que foi
utilizada para coletar os dados:
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AÇÕES REALIZADAS NUMA PARTIDA DE FUTEBOL POR ATLETAS DE DIFERENTES POSIÇÕES
PLANILHA PARA COLETA DE DADOS COMPETIÇÃO: Campeonato Paulista Série A2-2006-FPF
x

Rodada:
Atleta:

Horário:
Período:
Avaliador:

Data:
Clima:
Equipe:

Fase:
Posição:

Local:

Acompanhamento da trajetória do atleta no período:
Legenda:
Sprint curto: linha reta
Sprint longo: linha torta
Deslocamento costas: linha pontilhada
Deslocamento lateral: linha espiral

Coleta do número de ações individuais:
Sprint curto

Tempo de pausa em segundos

Sprint longo
Desl. lateral
Desl. costas
Saltos
Cabeceios
Toques na bola
Observações:

Figura 4.1 – Campograma.

A seguir, serão demonstrados e discutidos os resultados das ações
em cada posição de acordo com o estudo.

4.3.1 Laterais/Alas
Tabela 4.2 – Ações dos laterais/alas
Laterais/alas (cinco avaliados)
Ação

Média

Máximo

Mínimo

Sprint curto

31,2

49

12

Sprint longo

5

11

0

Deslocamento
lateral

5,6

13

0

Deslocamento costas

16

31

2
Continua
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Continuação

Laterais/alas (cinco avaliados)
Ação
Saltos
Cabeceios

Média

Máximo

Mínimo

3,8

9

0

3

5

0

Toques na bola

52,2

75

32

Ações e pausas

82,6

104

59

Tempo parado

39min16s

43min55s

30min36s

48 s

1min07s

35 s

Tempo das pausas

Como citado anteriormente, não só nesta posição, mas também
nas outras, o sistema tático imposto pelo treinador pode acarretar num
maior ou menor número de ações específicas. Neste estudo, foram analisados os jogadores que compunham as beiradas do campo, sem determinar se eles eram alas ou laterais.
Embora nesta posição os atletas movimentem-se de uma linha
de fundo à outra do campo, ou de uma área à outra, foram poucos os
considerados sprints longos, uma vez que, em alguns casos, não ocorreu
nenhuma ação desse tipo; mesmo assim, é importante que se trabalhem
sprints longos com os laterais/alas, principalmente na recomposição da
defesa após uma jogada de ataque. É fundamental que o preparador físico analise bem a partida e coloque nas sessões de treinamento os sprints
longos nos momentos corretos. Por exemplo: fazer que o lateral realize
rapidamente a recomposição após um ataque, que ocasiona fadiga, pelo
alto volume e intensidade do jogo; porém, se a parte tática estiver bem
apurada, essa volta pode ser recompensada com o posicionamento de um
companheiro de equipe, obviamente, caso isso seja devidamente treinado.
Quanto aos saltos, aos deslocamentos (costas e lateral) e aos cabeceios, confirma-se a grande diferença em relação às outras ações, assim,
a musculatura dessas regiões deve estar bem trabalhada para quando
forem solicitadas; cabe ao preparador físico ter uma boa leitura de como
essas regiões são exigidas durante a partida.
Em relação às outras posições, os sprints curtos dos laterais/alas tiveram a segunda maior média, perdendo apenas para os meio-campistas,
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porém, quanto ao número máximo dessas ações, os laterais ficam abaixo
da maioria das outras posições. Como se sabe, as ações de curtíssimo
tempo e altíssima intensidade têm relevada importância com relação à
preparação física, podendo determinar o resultado, estando, assim, ligada ao trabalho de força explosiva.
Discutindo sobre o tempo que o atleta desta posição fica parado,
podemos planejar os volumes das sessões específicas dentro de 45 a 60
minutos, aproximadamente, de acordo com os valores máximos e mínimos de tempo parado, considerando que um tempo ideal para a duração de uma sessão de treino em período de aquisição de forma seja de,
no máximo, 90 minutos, contando com o aquecimento. Em períodos
de recuperação para o jogo posterior, o trabalho deve ser planejado em
relação à parte tática, sem que os desgastes dessa sessão interfiram no
rendimento do atleta no jogo. Os tempos das pausas variam de 35 s a
1min07s, com média de 48 s; sendo assim, verifica-se uma predominância do sistema anaeróbio aláctico nesta posição. Entretanto, deve haver
um tempo mínimo de pausa alerta pela importância dos trabalhos que
envolvam o sistema glicolítico.
Pode-se montar sessões de treinamento físico somente para os laterais/alas, com maior exigência física, por ser mais analítico, ou conjugar
com o treino de atacantes, por exemplo, em caso de cruzamentos para
finalizações etc. Pode-se, também, trabalhar de forma específica todas as
posições ao mesmo tempo num trabalho físico com grande exigência da
parte tática, reforçando a importância da periodização tática, trazendo
ainda mais o treinamento para a realidade do jogo. Em caso de treinamento concorrente, como são difíceis as formas de controle direto do treino,
é preciso contar com o feeling e o feedback dos atletas em relação ao preparador físico, para saber se aquele treino deve ser interrompido, de modo
que o desgaste não atrapalhe o seu rendimento durante o jogo.
Jogadas rápidas, principalmente que exijam velocidade de raciocínio, aliadas a gestos técnicos, como passes curtos, médios e longos, e
a cruzamentos, conjugados a sprints curtos e longos, numa maior pro-
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porção dos curtos em relação aos longos, enfim, o lateral/ala deve estar
preparado para marcar e jogar, apoiando o ataque e tendo força para
chegar em boas condições físicas para realização de um cruzamento ou
de um passe quando solicitado, sendo isso treinado dentro de um sistema
de jogo determinado.

4.3.2 Zagueiros
Tabela 4.3 – Ações dos zagueiros
Zagueiros (seis avaliados)
Ação

Média

Máximo

Mínimo

Sprint curto

23,3

34

10

Sprint longo

8,6

18

2

Deslocamento lateral

11,8

21

1

Deslocamento costas

15,8

27

3

4

8

0

Saltos
Cabeceios

3,5

9

0

Toque na bola

30,2

35

19

Ações e pausas

77,7

111

36

Tempo parado

48min25s

67min05s

21 min

Tempo das pausas

1min05s

1min47s

43 s

Percebe-se, nas análises, que os números de todas as posições não
sofrem grande diferença se comparados uns aos outros. O tempo parado
sempre será em torno de 45 minutos, os tempos de pausas etc. Porém,
temos de saber como os atletas das diferentes posições se movimentam
dentro de campo, visando aplicar nas sessões de treinamento as ações específicas da forma que serão realmente solicitadas no momento do jogo.
A função de zagueiro deve ser considerada como uma posição de
defesa que, na maioria do tempo, coloca um jogador de frente para o
seu adversário, e na qual se recebe a bola numa saída ou para o recomeço de um lance objetivando, rapidamente, distribuí-la para outro
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jogador, visando iniciar uma jogada. Um ponto importante a se destacar
nesta posição são as mudanças de direção, pois, ao estar de frente a um
oponente, ele espera a definição do atacante e tem que desarmar a jogada considerando a escolha que o adversário fará para finalizá-la. Outro
ponto fundamental são os saltos; embora a média tenha sido baixa na
análise, os zagueiros costumam ser muito exigidos em bolas aéreas, em
cruzamentos laterais ou frontais e, neste caso, o treinamento pliométrico
e o de coordenação e posicionamento são de grande funcionalidade. Em
conformidade aos laterais, esta posição também pode variar, com dois ou
três atletas, dependendo do sistema imposto pelo treinador, além da situação do jogo. Por exemplo: uma equipe que é pressionada durante maior
parte do jogo sofrerá com um desgaste maior por parte dos zagueiros,
que serão muito acionados. Assim, preparar sempre o atleta de forma
específica para cumprir os desafios do jogo e focar a semana de treinamento no desenvolvimento dos quatro momentos torna-se necessário.
Neste estudo, os zagueiros tiveram uma média de 23,3 sprints curtos, não constando se os atletas foram avaliados jogando no sistema com
dois ou três na posição. Seus sprints curtos são realizados, em sua maioria, próximos à área de defesa e, muitas vezes, vêm após uma mudança
brusca de direção, principalmente em uma jogada decisiva, que pode determinar o resultado. Normalmente, para uma situação de compactação,
eles saem numa corrida mais lenta.
Os deslocamentos laterais e de costas obtiveram o maior número
com relação às médias em comparação às outras posições e isso, certamente, deve-se às mudanças de direção citadas anteriormente. Mesmo não
tendo um resultado muito expressivo quanto aos cabeceios, essa técnica,
juntamente a do salto, deve ser aprimorada nesta posição, pois é uma
situação que normalmente ocorre e os atletas devem estar bem preparados para enfrentá-la. Os tempos das pausas são um pouco maiores e isso
reforça a importância e a predominância do sistema anaeróbio aláctico,
exceto quando a equipe é muito pressionada, como citado anteriormente.
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Os sprints longos são importantes também nesta posição e devem ser
bem inseridos nas sessões de treinamento. Por exemplo: durante o jogo, o
atleta realiza uma ação desse tipo na volta de um escanteio ou de uma falta
lateral cobrada na área adversária. Geralmente, os zagueiros possuem uma
estatura avantajada e fazem a diferença numa jogada aérea de bola parada, necessitando subir para a área de ataque nessas situações, mas, após o
ataque, devem retornar rapidamente às suas posições; essas situações não
ocorrem com frequência no jogo, mas os zagueiros devem estar prontos.
Relacionando-se ao volume na montagem das sessões, o tempo
pode ser padronizado como na posição anterior, contudo, ações mais
curtas e de alta intensidade, com pausas maiores, são mais específicas
para esta posição. O trabalho técnico deve ser focado em passes curtos e
longos, em domínio e em cabeceio, trabalhados em situações específicas
do jogo. As sessões específicas desta posição podem ser trabalhadas envolvendo sprints curtos após saltos, com ou sem a realização de cabeceio,
cruzamentos na área, confronto contra atacantes etc.

4.3.3 Volantes
Tabela 4.4 – Ações dos volantes
Volantes (seis avaliados)
Ação

Média

Máximo

Mínimo

Sprint curto

28,3

57

18

Sprint longo

6,7

16

1

Deslocamento lateral

9,5

28

0

Deslocamento costas

12,2

28

0

Saltos

6,3

18

0

Cabeceios

5,17

12

1

Toque na bola

34,5

66

21

Ações e pausas

61,16

91

41

Tempo parado

45 min

84 min

21min18s

1min15s

2min05s

26 s

Tempo das pausas
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Esta posição, assim como a dos meias, é, talvez, a que mais se movimenta e se desgasta na partida; com relação aos goleiros, aos zagueiros
e aos atacantes, existe uma diferença, principalmente na fonte energética
predominante. O tempo mínimo que os volantes ficam parados pode
comprovar a grande movimentação na partida. Como as outras posições,
também varia de acordo com o jogo, podendo-se jogar com dois ou três
atletas na posição de acordo com o sistema, devendo-se levar em consideração as diferentes características do primeiro e segundo volantes,
além das características individuais e formas de jogar de cada um.
Normalmente, os volantes são encarregados de marcar os meias e,
com isso, são acionados em sprints curtos e longos, responsáveis por passes rápidos e pelo congestionamento da região do meio-campo, exigindo,
também, grande mobilidade e rapidez nas mudanças de direção. Dependendo da forma de jogo, os volantes podem tocar mais ou menos vezes na
bola e devem ter a técnica do passe bem apurada, pois uma bola perdida
no meio de campo pode acarretar um gol para a equipe adversária. Essa
grande movimentação na região central do campo pode levar o atleta a
certo desgaste e, para se preparar especificamente para esta posição, os
trabalhos de resistência específica, principalmente os realizados em espaços reduzidos, traduzem bem o que o volante deve realizar na partida.
É importante atentar-se ao volume e à intensidade desse trabalho
pelo fato da presença da fadiga, uma vez que o atleta, além de se movimentar muito, toca, ainda, várias vezes na bola, trabalhando o passe,
principalmente, em situação de fadiga, o que caracteriza a posição. Porém, cargas excessivas podem resultar em lesões; com isso, tem-se que
caracterizar o tipo de trabalho com a situação do jogo de se quer trabalhar, com dimensões maiores ou menores, em tempos mais curtos ou
mais longos, mais ou menos descontínuos.
Como nas outras posições, os dados de cabeceio e de deslocamentos
também mostraram-se relativamente baixos, demonstrando que os sprints
são as ações que mais ocorrem não só nessa, mas nas outras posições. Assim, consegue-se relacionar volume e intensidade nos treinamentos.
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Observando os dados, nota-se que ocorreu uma variação muito
grande no tempo de pausa em relação ao valor máximo e mínimo, o que
preocupa no treinamento quanto ao desenvolvimento de trabalhos das
três capacidades mais específicas da modalidade: resistência específica,
resistência de força explosiva e força explosiva, completamente ligada às
três fontes energéticas.

4.3.4 Meias
Tabela 4.5 – Ações dos meias
Meio-campistas (seis avaliados)
Ação
Sprint curto

Média

Máximo

Mínimo

36,8

49

29

Sprint longo

5,17

10

1

Deslocamento lateral

2,17

5

0

Deslocamento costas

6,83

13

0

Saltos

1,17

5

0

Cabeceios

1,33

5

0

Toque na bola

49,5

58

40

Ações e pausas

61,16

90

29

Tempo parado

45 min

1min03s

28min13s

1min30s

3min36s

39 s

Tempo das pausas

Os meio-campistas também definem suas movimentações de acordo com as funções desempenhadas dentro de campo, diferenciando-se
por meio do número de meias em campo, ou se o atleta se trata de um
meia-atacante ou de um armador. São responsáveis, neste estudo, pela
maior média dos sprints curtos, talvez por serem muito solicitados nos
jogos e por, várias vezes, jogarem como atacantes. Porém, os trabalhos
físicos específicos desta posição devem ter uma combinação das três fontes energéticas bem divididas e com uma enorme importância de um bom
aprimoramento tático, para que os atletas marquem quando solicitados,
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compactem corretamente, joguem ofensivamente ou auxiliem na valorização da posse da bola.
Podemos observar na Tabela 4.5 um baixo número de sprints longos, deslocamentos de costas e laterais, saltos e cabeceios, porém eles
não podem ser deixados de lado na preparação e devem ser considerados na montagem das sessões como pontos mais importantes e específicos do jogo.
Esta posição é muito acionada principalmente na parte ofensiva,
mas, juntamente dos atacantes, os meias podem auxiliar muito no sistema defensivo, se a proposta de jogo do treinador for marcar no campo
adversário ou iniciar com competência um esquema de marcação. Os
meio-campistas tocam muito na bola, possuindo a segunda maior média,
ficando abaixo apenas dos laterais, considerando que, em algumas situações de ataque, eles podem exercer funções parecidas às do lateral, que
avança por dentro, ou outros aspectos táticos importantes, possuindo
valor comparado ou até igualado ao dos laterais.
O tempo parado fica dentro dos valores das outras posições. As
sessões devem ser montadas com base no tempo de jogo, considerando
o período semanal de aquisição de forma e que um atleta desgastado,
nesta posição, não renderá o esperado e não conseguirá, na maioria das
ocasiões, comandar com perfeição as jogadas de ataque.
A posição possui pausas longas e pode ter sua preparação semelhante à dos atacantes, priorizando finalizações e cruzamentos por meio
de movimentações que visem à finalização de jogadas com gols.
As ações possuem uma grande distância com relação aos números
e, como nas outras posições, têm grande ligação ao sistema tático e às
funções a serem exercidas no jogo. Para montagem dos treinamentos
desta posição, os meias podem ser inseridos com os atacantes e os volantes, não necessitando colocá-los para trabalhar isoladamente, porque essa é uma posição que sempre dependerá de outra na partida. O
trabalho físico dependerá da característica do jogador e ele será sempre
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exigido quando a equipe estiver com a bola ou em outras situações, além
da importância de saber fazer uma rápida compactação.

4.3.5 Atacantes
Tabela 4.6 – Ações dos atacantes
Atacantes (seis avaliados)
Ação
Sprint curto

Média

Máximo

Mínimo

27,3

38

12

Sprint longo

10

24

0

Deslocamento lateral

4,5

12

0

Deslocamento costas

4,17

8

0

6

16

0

2,33

5

0

Saltos
Cabeceios
Toque na bola

26

38

14

Ações e pausas

68,7

102

48

Tempo parado

54 min

77 min

40min53s

1min20s

1min40s

54 s

Tempo das pausas

A diferença entre os atacantes está em jogar com um, dois ou três
atletas na posição, dividindo-se em jogadores de maior velocidade, que
se movimentam mais, e em jogadores de melhor posicionamento, os
chamados atacantes de área. Esta posição, uma das que mais define ou
participa da definição de uma jogada ofensiva, finalizando ou não em
gol, pode ser determinante no resultado de um jogo. Assim, um trabalho
sistematizado, principalmente da parte técnica, no fundamento “chute”,
trabalhando em cima da característica do jogador (de velocidade ou de
posicionamento) um pouco a cada dia, pode fazer a diferença no resultado de uma partida.
Sabe-se que os atacantes de velocidade, principalmente, realizam
um maior número de sprints curtos pela sua característica, o que, normalmente, incomoda os defensores, pois as equipes passam a jogar em
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função dos atacantes velozes, explorando um passe curto bem-feito ou
uma bola longa. Outro fato comum nas equipes é deixar um atacante de
velocidade no banco de reservas para entrar na segunda etapa e pegar a
defesa adversária mais desgastada, obtendo, assim, maiores chances de
alcançar o objetivo. Os atacantes de área jogam explorando um bom posicionamento e aguardando o momento exato para finalizar em gol; com
isso, efetuam, geralmente, um menor número de ações de velocidade.
Embora o atacante seja a posição mais dependente das ações de
velocidade, para a definição das jogadas e determinação do resultado,
pode-se notar na Tabela 4.6 um baixo número, em relação às outras posições, de sprints curtos, ficando acima apenas dos zagueiros. Assim, pode-se considerar que as ações de velocidade curta dos defensores dependem das movimentações dos atacantes, na maioria das situações. Porém,
vale ressaltar, após a análise da Tabela 4.6, que o tempo de participação
na partida por parte dos atacantes é menor; verifica-se que, em aproximadamente 50% do jogo, os atletas desta posição se encontram parados.
Como se sabe, nesta posição, predomina a fonte anaeróbia aláctica, que
tem grande importância nos trabalhos de força explosiva. Trata-se de
uma posição com longos tempos de pausas e muitas ações de velocidade,
seja esta cíclica ou acíclica durante o jogo.
Existem ocasiões no jogo nas quais os atacantes necessitam ajudar na marcação e até na defesa; nesse ponto, encontram-se os valores
para sprints longos: numa volta rápida atrás da linha da bola; num
auxílio à defesa; num escanteio contra o time; num contra-ataque rápido saindo do seu próprio campo de defesa, entre outras situações que
podem e devem ser treinadas, visando preparar a equipe para o jogo.
Pode-se, também, verificar se foi feita uma análise mais prática, já que
os atacantes podem ou não sair dos jogos completamente desgastados,
e afirmar se isso foi devido ao excessivo número de ações de veloci
dade ou se ocorreu certo esgotamento de ATP. Porém, como citado nas
outras posições, isso pode ser devido a fatores como hidratação, suplementação, alimentação, clima, posicionamento, número alto de jogadas
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de ataque e marcação excessiva aos defensores adversários, visando
ajudar o sistema defensivo.
Quando solicitados, os atacantes devolvem a bola rapidamente ao
companheiro ou finalizam a jogada com um passe, um cruzamento ou
um chute, exceto quando recebem a bola se posicionando de frente para
o defensor e conduzem-na em velocidade para finalizar uma jogada; mesmo assim, essa ação ocorre em curtíssimo tempo. As movimentações são
curtas e, principalmente, na região da área de ataque. Os saltos também
ocorrem em baixo número, mas têm sua importância numa disputa de
bola aérea, na finalização de uma jogada ou no treinamento pliométrico,
principalmente para o aumento da velocidade.
Pode-se planejar treinamentos para esta posição envolvendo sempre uma jogada ofensiva, em que os atacantes participem das jogadas
com velocidade para realizar um passe ou finalização, atentando ao
momento no qual serão realizados os exercícios. Treinamentos de finalização de fora da área, exigindo muita potência de uma musculatura já
desgastada pelo trabalho que realizou no treino principal, podem ocasionar lesões, exceto em finalizações de curta distância, com longos tempos de pausa, visando apenas trabalhar o fundamento em situações de
desgaste. Os trabalhos que exigem sprints longos podem ser feitos nos
treinamentos táticos, que cobrarão, naturalmente, essa ação do atacante. Mudar rapidamente a direção, trabalhar rapidamente com ou sem a
bola em curtas distâncias, sem exceder muito o tempo total de trabalho,
podem ser boas formas de condicionar e adaptar um atacante a fazer o
que será exigido no jogo.

4.4 Relação das ações com as prescrições
dos treinamentos
Na verdade, é complicado descrever qual posição se desgasta mais,
ou é mais acionada. O Futebol é uma modalidade cujas posições sofrem

84

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 84

17/01/14 14:22

Exigências específicas em função das posições

variações devido ao sistema tático, forma de jogar do adversário, situação do jogo etc. A formação tática, em decorrência do despreparo nas
transições do jogo, pode ser o principal fator de desgaste, pois se o atleta
não conseguir cumprir bem suas funções no campo com relação ao posicionamento e à marcação, com certeza, irá se movimentar mais que o
necessário e, talvez, não resista à partida inteira; ele pode até resistir, mas
sem conseguir cumprir seu papel com perfeição quando solicitado.
As ações expostas nas tabelas deste capítulo podem ajudar na montagem das sessões de treino, porém, de nada adiantará se os treinos não
forem planejados conforme o jogo, o momento ideal de aplicação na
semana, a recuperação de um treino para o outro etc. Existem pontos
a ser discutidos, como o treinamento específico da força explosiva: sua
realização é melhor sem a presença de fadiga, porém, no jogo, os atletas
serão solicitados a realizar uma ação desse tipo com a presença da fadiga; sendo assim, qual a melhor forma de aplicação desse tipo de treinamento? Várias podem ser as explicações para isso.
Analisando as tabelas e o jogo, relacionando as posições como parte ou todo, verifica-se que os atletas são acionados, movimentam-se em
função de um esquema de jogo e, na maioria das vezes, correm sem a
bola. Para isso, cabe aos treinadores e preparadores físicos a montagem
de treinamentos que movimentem os atletas em função de um sistema
tático, com a presença da bola e visando cumprir as exigências e obrigações do jogo, elaborando trabalhos em forma de desafio, para que os
jogadores desenvolvam vários pontos importantes, além de apenas se
condicionar fisicamente.
No Capítulo 5, demonstrar-se-ão modelos de exercícios específicos
às posições, de forma analítica e global.
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5.1 Aquecimento específico

De acordo com Zakharov (2003), também se pode
chamar esta parte do treinamento de parte preparatória da
sessão, destacando-se como fase de organização e de aquecimento. O aquecimento assegura a passagem do estado de
repouso relativo ao estado de trabalho, para permitir resolver as tarefas que serão propostas durante a parte principal
da sessão.
Contudo, muito se discute sobre o aquecimento hoje
em dia; em primeiro lugar, pela individualidade biológica, já que cada atleta leva um tempo para se aquecer e,
no Futebol, o trabalho de aquecimento é feito em grupo,
com todos realizando o mesmo exercício, principalmente
nos jogos, sendo bastante raro ver um preparador físico no
Futebol deixar o aquecimento livre, a critério de cada atleta; em segundo lugar, com relação à carga do aquecimento,
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pois um aquecimento muito intenso e volumoso pode acarretar em
queda de rendimento durante a partida, pela empolgação do jogador
com o clima do jogo, ele pode querer sempre mostrar o seu melhor,
desgastando-se no momento errado do processo; em terceiro lugar,
normalmente, em jogos e em treinamentos, os exercícios passados pelos preparadores não são específicos, como quando os exercícios são
solicitados para resolver algum problema do modelo de jogo etc.
Pergunta-se: se os exercícios feitos no aquecimento, em sua
maior parte, não tiverem semelhança nenhuma com a modalidade e
os gestos que serão realizados, será que o atleta se aquecerá em especificidade? Se for montado um exercício que faça o atleta relembrar
alguma situação semelhante ao que ele deverá fazer em campo, obviamente com volume e intensidade menores, ele não estará se aquecendo e evitando algum problema durante a parte principal? O esporte
tem evoluído, especialmente o Futebol, sendo importante refletir sobre alguns pontos como esses na montagem e na planificação de um
treinamento.
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5.2 Opções de formas de aplicação
Conforme exposto no Capítulo 3, a melhor forma de se especificar o treinamento é por meio da periodização tática. Os exemplos
de exercícios que serão demonstrados a seguir podem, e devem, ser
inseridos e montados de acordo com o sistema de jogo da equipe, explorando os quatro momentos a se trabalhar na periodização tática.
A seguir, encontram-se vários tipos de exercícios que demonstram
trabalhos específicos contendo todos os atletas ao mesmo tempo. Estes
exemplos podem ser usados como variações e tornam possível montar
outros tipos de trabalho que se encaixem no sistema de jogo proposto e
busquem que os atletas superem as dificuldades nas patidas.
É importante ressaltar que os exercícios correspondem a modelos que podem ser alterados ou aprimorados com base no que está
sendo demonstrado. As orientações de carga devem ser definidas na
preparação do treino, considerando o momento de sua aplicação (de
acordo com o dia da semana) e se está perto ou longe do jogo posterior ou anterior.
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5.2.1 Global: apoio
Número de jogadores: 24,
divididos em três equipes
(caso a equipe tenha um
número ímpar de jogadores, podem ser introduzidos
um ou mais coringas).
Opção de orientação de carga: 3×15 min/2 min
Desenvolvimento: a equipe que tem a posse de bola
pode usar os jogadores de
fora como apoio, podendo
variar o número de toques
de acordo com o objetivo
do treinador. A troca dos
Figura 5.1 – Exercício global com utilização de apoio.

jogadores de apoio pode
ser determinada por tem-

po. Um apoio não pode passar a bola para outro apoio.
Observação: para valer o gol, a bola tem de passar por um apoio.
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5.2.2 Global: “casal 20”
Número de jogadores: 22, divididos em duas equipes de 11.
Opção de orientação de carga: 4×8 min/1 min
Desenvolvimento: serão formadas dez duplas, contendo
nelas um jogador de cada
equipe. Cada atleta só poderá roubar a bola numa transição de passe, ou do pé do
companheiro da dupla. O
número de toques é livre.
Observação: este trabalho
reforça a marcação individual. Se um atleta recebe a
bola quando estiver distante de seu parceiro, ele sairá
em situação de finalização,
complicando o restante da

Figura 5.2 – Exercício de organização defensiva: marcação individual.

equipe.
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5.2.3 Global: cruzamento
Número de jogadores: 22,
divididos em duas equipes
de 11.
Opção de orientação de carga: 4×10 min/2 min
Desenvolvimento: dentro do
espaço demarcado, os atletas jogam com dois toques
na bola; só valerá o gol em
caso de um cruzamento vindo de um passe entre os dois
cones de cor laranja, e com
a saída de um jogador pelo
mesmo local; ao sair, ele
pode dominar e realizar o
Figura 5.3 – Exercício global de cruzamento.

cruzamento.
Observação: o gol é válido

até a resolução da jogada, valendo gol de rebote.
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5.2.4 Global: ganhar a condição de ataque
Número de jogadores: 22,
divididos em duas equipes
de 11.
Opção de orientação de carga: 2×20 min/3 min
Desenvolvimento: jogada li
mitada a dois toques na
bola. Uma equipe ataca ao
gol, e a outra visa ganhar
a condição de ataque. Para a
equipe que está defendendo
ganhar a condição de ataque, é preciso realizar um
passe para o goleiro, que
está no círculo central; ele
deve receber a bola e continuar o jogo, em situação de

Figura 5.4 – Exercício global de transição defensiva e
ofensiva.

ataque.
Observação: este treino trabalha muito a circulação de bola pela equipe
que está defendendo e quer ganhar a condição de ataque, e pela que
está atacando, que quer, além de finalizar, manter a posse de bola.
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5.2.5 Global: compactação
Número de jogadores: 22,
divididos em duas equipes
de 11.
Opção de orientação de carga: 5×7 min/1 min
Desenvolvimento: com dois
toques na bola e muita circulação, após a finalização,
os atacantes têm de sair da
linha da área, com os zagueiros, enquanto os meias,
os laterais e os volantes têm
de voltar, passando pela linha do meio.
Figura 5.5 – Exercício global de compactação.
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5.2.6 Global: pivô
Número de jogadores: 22,
divididos em duas equipes
de 11.
Opção de orientação de carga: 4×8 min/2 min
Desenvolvimento: com dois
toques na bola e muita circulação, só valerá o gol se a
bola vier de um passe feito
pelo pivô, que jogará sem
marcação dentro da área demarcada.
Observação: a cada finalização, troca-se o pivô. Este
trabalho é importante para
a criação de linhas de passe.

Figura 5.6 – Exercício global de organização ofensiva
com utilização do pivô.
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5.2.7 Global: superioridade numérica 6 × 2
Número de jogadores: 8.
Opção de orientação de carga: 2×10×1min30s/1 min
Desenvolvimento: 6 contra
2, com dois toques dentro
do espaço demarcado. O
objetivo do jogo é fechar a
linha do passe e tentar recuperar a bola o mais rápido possível, automaticamente tra
balhando acelerações curtas
e intensas, frenagens e mudanças bruscas de direção.
Apenas tocar na bola dá
direito ao atleta sair da situFigura 5.7 – Exercício global de marcação em desvantagem numérica.

ação de roubar a bola para
circulação, e sempre que a

bola é roubada sai da marcação o jogador que está há mais tempo nessa
situação. Variação e aumento na complexidade deste exercício é fazer
permanecer uma dupla após uma sequência de um determinado número
de toques, explorando ainda mais a circulação.
Observação: bom exercício para ser utilizado no aquecimento.
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5.2.8 Global: dobra
Número de jogadores: 8.
Opção de orientação de carga: 2×8×2 min/1 min
Desenvolvimento: é montado um campo separado ao
meio, com quatro duplas.
Definem-se os dois primeiros marcadores e, numa
metade do campo, jogam
4 contra 2. Após a troca de
cinco passes, deve-se fazer
um passe para a outra me
tade do campo e deixar a
atividade uma das duplas
pré-determinadas para iniciar uma nova circulação.
Caso a dupla marcadora in-

Figura 5.8 – Exercício global de marcação em desvantagem numérica.

tercepte a sequência de cinco passes, a contagem se iniciará novamente.
Observação: pode ser jogado com um número maior de atletas por equipe.
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5.2.9 Global: finalização (duas opções)
Número de jogadores: 22,
divididos em duas equipes
de 11.
Opção de orientação de carga: 2×20 min/5 min
Desenvolvimento:

jogado

num espaço reduzido, podendo ou não o número de
toques ser limitado, assemelha-se ao tradicional treino
coletivo, porém, com espaço
reduzido e duas opões de finalização para cada equipe.
Observação: os gols podem
ser posicionados em locais
Figura 5.9 – Exercício global de finalização.

diferentes.
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5.2.10 Global: ataque × defesa 1
Número de jogadores: 21,
sendo duas equipes de 10 jogadores de linha e 1 goleiro.
Opção de orientação de carga: 4×8 min/2 min
Desenvolvimento: semelhan
te ao exercício do item 5.2.4,
a equipe que está defendendo passa a ter a condição de
ataque se passar, com a bola
dominada pelos três espaços
delimitados por cones de cor
laranja.
Observação: uma variação
deste exercício é o tradicional “treinamento alemão”,

Figura 5.10 – Exercício global de organização ofensiva.

no qual se utiliza todo o
campo e, ao passar com a bola dominada, outra equipe já está do outro
lado do campo aguardando o ataque. Se a equipe fizer o gol, ela retorna atacando à outra metade do campo e se 2 minutos, ou outro tempo
determinado, passarem-se, ou se os marcadores atravessarem os cones,
ganha-se a condição de ataque.
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5.2.11 Misto: circuito × minijogo
Número de jogadores: 27.
Opção de orientação de carga: 9 a 12×2min30s/1 min
Desenvolvimento: no minicampo demarcado, jogam
duas equipes obedecendo às
regras expressas pelo treinador. Uma equipe fica fora do
espaço delimitado, realizando ações com e sem a bola,
trocando de estação a cada
ação.
Observação: deve-se trabalhar em duplas nas estações.
Figura 5.11 – Exercício misto: físico x técnico.
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5.2.12 Analítico: específico 1
Número de jogadores: todos os zagueiros (também podem participar volantes e laterais).
Opção de orientação de carga: 3×5×1/Todos
Desenvolvimento: trabalhan
do em duplas, realizando o
mesmo exercício dos dois
lados e, depois, trocando os
lados, fechando uma série.
Após realizar os quatro cabeceios, dá-se lugar a outra
dupla. Após totalizar-se 5×
ou 20 cabeceios, fecha-se
uma série. O atleta sai da linha da pequena área, precisamente em direção ao meio
do gol, onde realiza um salto sobre a barreira e um cabeceio de uma bola cruzada

Figura 5.12 – Exercício analítico para defensores integrado à parte física.

na primeira trave. Após esse cabeceio, ele gira rapidamente, realiza outro salto, voltando ao meio da pequena área, e sai em velocidade para
cabecear outra bola na marca do pênalti. Troca-se o lado após os dois
cabeceios.
Observação: se o treino estiver causando muita fadiga, ele pode ser trocado após a dupla realizar os dois cabeceios, alternando os lados.
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5.2.13 Analítico: específico 2
Número de jogadores: todos os zagueiros (também
podem participar volantes e
laterais).
Opção de orientação de carga: 2×10/Todos
Desenvolvimento: realizado
por um atleta de cada vez,
este exercício se inicia com
um coordenativo transferido para um desarme do
atleta que vem com a bola
em direção à área. Após a
saída, volta-se rapidamente
para cabecear uma bola na
Figura 5.13 – Exercício analítico para defensores integrado à parte física.

primeira trave, passando à
frente da estaca e finalizan-

do o exercício; passa-se por trás da outra estaca, cabeceando uma bola
originada de um cruzamento aberto.
Observação: realizar dos dois lados.
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5.2.14 Global: circuito de minijogos
Número de jogadores: 24 de
linha, mais os goleiros.
Opção de orientação de car1 contra 1 com apoio

ga: 2×8×2 min/1 min
Desenvolvimento: este exercício é composto por quatro

Passe com 2
dentro do
quadrado
Finalização 3 contra 3

grupos de 6 jogadores de
linha, cada grupo se posicionará em uma estação.
Na primeira estação, jogam
1 contra 1 dentro do quadrado, com 4 no apoio. Na

Finalização 2 contra 1

segunda, rodando no sentido horário, jogam 3 contra
3 num minicampo, com o

Figura 5.14 – Exercício global em circuito de passe e finalização.

objetivo de finalizar o maior
número de vezes possível.

Na terceira estação, é obrigatória a realização de trocas entre as duplas,
tendo, cada dupla, a chance de finalizar em 2 contra 1 uma vez. Finalizando o circuito, na quarta estação, jogam 4 contra 2, cada um com
a posse de bola ocupa um lado do quadrado e os passes só podem ser
realizados por dentro do quadrado, com a obrigatoriedade de apenas
um toque.
Observação: os exercícios podem ser realizados e adaptados para se trabalhar com mais jogadores em cada estação.
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5.2.15 Analítico: circulação
Número de jogadores: 6.
Opção de orientação de carga: 10×2 min/1 min
Desenvolvimento: com os
passes feitos com, no máximo, dois toques por jogador
e alta velocidade de deslocamento, a bola deverá sair da
diagonal, num passe rasteiro e um pouco mais longo;
sempre um atleta ocupará
o lugar do outro, de acordo
com as setas indicadas na
Figura 5.15. É um trabalho
que estimula a alta circulação, velocidade coletiva e

Figura 5.15 – Exercício analítico de circulação de bola.

deslocamentos curtos, intensos e, consequentemente, específicos.
Observação: podem ser aplicadas variações, aumentando a complexidade, para que o exercício não se torne enjoativo.
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5.2.16 Global: passe e marcação
Número de jogadores: 15 a
24, divididos em trios.
Opção de orientação de carga: 8×6
Desenvolvimento: rapidamente, o atleta do meio
2 contra 1, finalizando
no gol pequeno.

posiciona-se numa situação
de marcação dos outros dois
componentes do exercício,
que tentarão, com dois toques, finalizar a jogada no
gol pequeno, anulando a
marcação e acertando ponto
futuro. Ao término, o trio se
posicionará no final das co-

Figura 5.16 – Exercício global de passe e marcação.

lunas em posições trocadas;
quando cada atleta comple-

tar duas marcações, termina-se uma série.
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5.2.17 Analítico: passe longo
Número de jogadores: 15 a
24, divididos em trios.
Opção de orientação de carga: 10×12
Desenvolvimento: o passe deverá ser iniciado pelo atleta
Dominar
antes da bola
cair e lançar
para o outro
lado.

do meio. Ele escolherá o lado
para o qual será dado o passe
e o atleta que receber a bola
fará um pivô para o atleta
que iniciou a jogada, o qual
ajeitará a bola e executará um
passe longo no ponto futuro,

Pisa e avança.

Passa e vai, na
bola pisada, fazer
um passe longo
no outro lado.
Avança em
linha reta
para receber
um passe
longo.

para o companheiro do lado
oposto. Os jogadores das beiradas deverão executar suas
ações sempre em velocidade:

Figura 5.17 – Exercício analítico de passe longo em ponto
futuro.

quem iniciou a jogada após o pivô e o outro, que receberá o passe longo, após o passe inicial. Após o recebimento do primeiro passe longo, o
receptor deverá dominar a bola, sem deixar que ela quique no chão, e
realizar um passe longo para o outro lado, para o atleta que fez o pivô no
primeiro passe, considerando que ele já deverá estar esperando no final
da área demarcada. Ao terminar, o trio posiciona-se no final das colunas
em posições trocadas; quando cada atleta passar quatro vezes pelo meio,
termina-se uma série.
Observação: deve ser cobrada, durante todo o tempo, a importância do
bom passe longo, no ponto futuro, bom domínio de bola e boa realização
das jogadas em velocidade.
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5.2.18 Analítico: transferência com cruzamento e
finalização 1
Número de jogadores: todos.
Opção de orientação de carga: pedir para cada atleta
computar seu número de
ações (alguns provavelmente se esquecerão), sempre
Tração: estática ou dinâmica

controlando se entraram em
fadiga ou se o trabalho técnico está tendo muita queda
no rendimento. Pode variar
em torno de trinta ações por
atleta.
Desenvolvimento: como podemos observar na Figura
5.18, saem três atletas do

Figura 5.18 – Exercício analítico integrado de cruzamento
e finalização.

meio, meias e atacantes, um
lateral, e dois defensores; la-

terais, volantes e zagueiros revezam, ficando dentro da área dentro das
situação de 3 contra 2. É importante que os jogadores revezem em posições que atuam no jogo, tanto em posição específica como de acordo
com as situações da partida. Após aproximadamente 5 segundos de tração
em corrida estacionada, ou em movimento, todos se soltam da tração e
executam a ação de ataque contra defesa, com bola vinda de cruzamento.
É importante lembrar que a bola será passada no fundo por um dos três
jogadores do meio, para que o lateral execute o cruzamento ao finalizar a
ação de velocidade.
Observação: após a ação, retoma-se a posição no trote, aproveitando o
trabalho para melhorar a capacidade de recomposição, evitando desgastes nas transições.

109

ph1595_Treino_e_jogo_Emenda5.indb 109

17/01/14 14:22

Treino é jogo! Jogo é treino!

5.2.19 Analítico: transferência com cruzamento e
finalização 2
Número de jogadores: todos, divididos em 3 para atacar e 2 para defender.
Opção de orientação de carga: 3×12

Após os deslocamentos, atacam, utilizando
a bola tirada por um dos zagueiros.

Desenvolvimento: os defensores realizam, ao lado da
trave, na parte de fora do

2 saltos verticais e
zigue-zague nas
estacas

campo, dois saltos sobre a
barreira e, imediatamente
após isso, um cabeceio de
uma bola jogada à sua fren-

Outro cabeceio e, após o segundo, aguardam o ataque.
2 saltos e cabeceio.

2 saltos e cabeceio.

te com as mãos pelo companheiro, e de outra lançada,
por algum auxilia, na marca
do pênalti. Os três responsá-

Figura 5.19 – Exercício analítico integrado de cruzamento
e finalização.

veis pela ação ofensiva utilizarão a bola cabeceada na marca do pênalti
e, após dois saltos e o zigue-zague nas estacas, atacarão com apenas uma
chance contra os dois defensores. Lembrando: dois zagueiros realizam
os saltos e o cabeceio na parte de fora do campo ao mesmo tempo, porém o cabeceio da marca do pênalti deverá caber ao melhor posicionado
para a bola alçada. Após o lance, os dois defensores aguardam todos os
outros defensores realizarem o exercício, e os atacantes voltam para o
final da coluna aguardando também a execução por parte de todos os
outros atacantes.
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5.2.20 Analítico: finalização
Número de jogadores: 12 a 24.
Opção de orientação de
carga: determinar um número de finalizações para
cada atleta, dependendo do
momento em que o exercício será aplicado no treinamento; ou seja, se realizado
O jogador que faz o passe pelo alto troca de
lugar com o finalizador e vai rodando naturalmente,
trabalhando os 2 lados.
Domínio e finalização.

Passe pelo alto.

no aquecimento, pode ser
trabalhado num número
elevado, porém não muito,
para que a primeira parte
do trabalho não se estenda
demasiadamente; na parte
principal, pode-se elevar

Figura 5.20 – Exercício analítico de finalização.

o número de finalizações

mais ainda e, em caso de complemento de treino, realizar um número
menor visando evitar lesões.
Desenvolvimento: dividem-se os jogadores em três grupos iguais, com
um na meia-lua, e os outros dois no ângulo da linha da grande área com
a linha de fundo. A bola é cavada pelo jogador da linha de fundo e o atleta que está na meia-lua domina e finaliza com, no máximo, dois toques.
Após a finalização, ocorre a troca em velocidade do chutador pelo atleta
que fez o passe em direção à meia-lua. É preciso alternar os lados dos
passes, já que todos os jogadores passarão por todas as bases.
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5.2.21 Global: passe
Número de jogadores: 12,
divididos em quatro equipes
de 3.
Opção de orientação de carga: 10×3/1 min
Desenvolvimento: os trios
jogam com variações nas regras dentro do minicampo.
A cada 20 segundos, o treinador apita e o jogador que

Troca de passes curtos
em 2 toques no quadrado.
Após o apito, trocar a bola de
quadrado com um passe longo.

está com a bola deve realizar
um passe longo para o outro
campo, continuando o jogo
após o domínio de bola.
Observação: cobrar velocidade, principalmente na

Figura 5.21 – Exercício global de passe.

execução do passe longo.
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5.2.22 Analítico: circulação
Número de jogadores: mínimo de 8.
Opção de orientação de carga: 2×10×1min30s/30 s
Desenvolvimento: sempre
realizar o passe para o próximo cone e buscar o lugar
do companheiro, fazendo
Utilizando 2 bolas,
os jogadores devem fazer
passes com, no máximo, 2
toques. Após o passe, o atleta
ocupa o próximo cone. No ultimo
cone (azul), realiza um passe
mais longo para reiniciar.

as trocas em velocidade. Ao
chegar à bola no cone azul,
realiza-se um passe mais
longo e o receptor domina
a bela e já a leva para um
novo início.
Observação: trabalhar os

Figura 5.22 – Exercício analítico de circulação de bola.

dois lados.
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5.2.23 Global: superioridade numérica 16 × 8
Número de jogadores: 24, divididos em três equipes de 8.
Opção de orientação de carga: 8×4 min/1 min
Amarelo e vermelho contra azul, sendo obrigatórios
realizar um passe longo após o quinto passe seguido.
Quando o azul ganhar a posse da bola, a equipe
que perdeu a posse passa a marcar.

Desenvolvimento: os atletas jogam dentro do espaço
demarcado, duas equipes
contra uma. As equipes que
estão com a posse da bola
trabalham a circulação em
velocidade, evitando que a
equipe sem a posse roube
a bola, o que causaria a troca de posições. Após a troca

Figura 5.23 – Exercício global de passe curto, longo e
marcação.

de cinco passes, é obrigatória a execução de um passe
longo. A movimentação in-

tensa da equipe que busca recuperar a bola caracterizará o objetivo do
treino.
Observação: para sair da marcação, deve-se ter o domínio total da bola.
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5.2.24 Global: ataque × defesa 2
Número de jogadores: 18,
sendo dois goleiros.
Opção de orientação de carga: 6×6 min/1 min

A equipe que ataca tem os toques livres e a que
defende, apenas 1 toque. Após o ataque,
a equipe que atacou passa a defender, entrando uma
equipe de fora para atacar no lugar da que defendeu.

Desenvolvimento: duas equipes enfrentam-se no espaço
demarcado e duas aguardam atrás do gol. As equipes
que estão no ataque têm os
toques livres, e os defensores, um toque. Após a finalização da equipe atacante,
esta se torna defensora e a
equipe que estava de fora
entra como atacante, reali-

Figura 5.24 – Exercício global de ataque contra defesa.

zando-se esse rodízio sucessivamente.
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5.2.25 Analítico: circuito de passes
Número de jogadores: todos, divididos em três grupos (podem ser compostos
Passe longo para o outro lado, que repete a ação.

por mais jogadores fazendo
revezamento na estação).

Passe.

Pisa.

Opção de orientação de carga: 6×3 min/1 min
Desenvolvimento: observando a Figura 5.25, de cima

Trocar passes longos no triângulo.

para baixo, há três estações
de exercícios de passe lon-

Um domina e o outro passa.

go. Na primeira, o atleta faz
um passe da extremidade ao
meio, realizando-se um pivô

Figura 5.25 – Exercício analítico de passe curto e longo.

a outro jogador, que passará
a bola por cima do que fez o
pivô; o domínio de bola do

jogador da outra ponta deverá servir como passe ao do meio, que fará
outro pivô, e assim sucessivamente. Troca-se o pivô a cada 1 minuto.
Na segunda, de forma estática, o jogador realiza um passe longo, outro
domina a bola e realiza a virada para o primeiro. A cada 1 minuto, os
atletas devem mudar de posição. Na última estação, os jogadores posicionam-se dentro dos quadrados demarcados, de onde realizam passes
longos para o outro lado, um domina e o outro lança.
Observação: trata-se de um bom exercício para ser aplicado na primeira
parte do treinamento.
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5.2.26 Analítico: transferência com cruzamento e
finalização 3
Número de jogadores: 18,
divididos em trios (exceto
goleiros).
Opção de orientação de carga: 2×12
Desenvolvimento: os atletas realizam a trança (8) no
espaço demarcado; quando
estiver prestes a sair, quem
estiver com a bola faz o
passe no fundo, para a rea
lização de um cruzamento,

Trança até sair do espaço demarcado.

Após a finalização,
os 3 jogadores
retornam rapidamente
para suas posições.

Quem parar com
a bola faz o passe ao
fundo para o ataque
dos outros dois.

para os dois que aguardarão
dentro da área. Após a finalização, os atletas retomam
rapidamente as suas posi-

Figura 5.26 – Exercício analítico de passe, cruzamento e
finalização.

ções e aguardam todos os
trios realizarem o exercício para uma nova ação ser executada.
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5.2.27 Misto: ataque × defesa 3
Número de jogadores: todos, divididos pelas posições.
Realizam as ações técnicas por 1 minuto. Após o apito, a
equipe tem duas situações de ataque contra defesa.

Volantes jogam em mini-campo.

Laterais trocando
passes longos por
cima do minicampo
como obstáculo.

Opção de orientação de carga: 30 a 50 minutos.
Desenvolvimento: os laterais trocam passes longos
em revezamento, fazendo
que a bola passe por cima
do campo reduzido, ocupado pelos volantes. No cam-

Atacantes e meias enfrentam zagueiros 1 contra 1, um de cada vez.

po reduzido, os volantes
realizam algum minijogo
orientado

pelo

treinador.

Os atacantes e os meias enFigura 5.27 – Analítico misto específico na posição de ataque contra defesa.

frentam os zagueiros. Após
1 minuto, o comandante

apita e o trabalho analítico torna-se global, virando um jogo de ataque
contra defesa, com limite do número de ações ou do tempo.
Observação: é importante que laterais trabalhem um pouco no lugar dos
zagueiros, e os meias como volantes, pelo fato de serem solicitados nessas
funções durante o jogo.
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5.2.28 Analítico: específico por posição
Número de jogadores: todos.
Opção de orientação de carga: dependerá das posições.
Desenvolvimento: cada po-

Após as 3 ações trocar de lado

sição realizará ações físico-técnicas

conjugadas.

3. Desarmar

Os

Volantes e laterais

zagueiros coordenarão ra2. Velocidade
e passe

pidamente os movimentos
na escadinha, cabecearão à
frente de uma estaca, vol-

Atacantes e meias
Drible e
finalização

becearão à frente da outra

Zagueiros

Velocidade sem
bola após o chute

estaca, voltarão para a esda até o meio. Os volantes

Pivô
Cabeceio

tarão para a escadinha, ca-

cadinha e abrirão a passa-

1. Cabeceio

Voltar e
abrir até
o meio

Figura 5.28 – Exercício analítico integrado específico por
posição.

e laterais farão movimentações nos cones com passes, cabeceios, desarmes e rápidas mudanças
de direção. Os meias e os atacantes realizarão dois pivôs à frente das
estacas, mudarão rapidamente de direção, coordenarão os movimentos
na escadinha, pegarão uma bola e, em velocidade, driblarão o marcador
(boneco) e finalizarão em gol. Após a finalização, caminharão até a linha
de fundo no cone cinza e acelerarão até o outro cone, finalizando a ação.
Observação: este trabalho pode se tornar muito intenso, por isso, os responsáveis pelo treino devem ter o feeling do momento correto de se terminar o treino, evitando lesões.
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