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RESUMO

O futebol é um esporte que tem passado por uma série de modernizações e atualizações
nos últimos tempos e grande parte desta evolução vem pelo investimento em novas
formas  de  treinar  uma equipe,  seja  no  aspecto  físico,  tático,  técnico,  psicológico  ou
nutricional. Sabendo disso, o objetivo deste estudo é analisar três capacidades físicas
muito comuns no futebol: agilidade, potência e resistência aeróbica tendo em vista as
capacidades supra citadas. O estudo vai avaliar fisicamente jogadores de uma equipe
sub- 17, por posição, por meio de testes protocolares, e então verificar a aplicação da
especificidade do treinamento de acordo com os resultados obtidos, confrontando com o
que  se  estudou  na  literatura  referente  ao  treinamento  específico  por  posição  e  a
periodização  do  treinamento  no  futebol.  Para  desenvolver  o  presente  artigo  foram
utilizados  os  seguintes  autores:  Bompa  (2002  e  2005),  Barbanti  (1996),  Carraveta
(2001) e Matsudo (1995), além de artigos publicados em revistas específicas.

Palavras  Chave:  agilidade,  potência,  resistência  aeróbica,  periodização  tática,

periodização física.

ABSTRACT

 Soccer is a sport which has been passing for series of modernizations and updates in the
last times, and big part of this evolution comes through the investments in new ways of
training  a  team,  as  well  in  physical  aspect  as  tactic,  technique,  psychological  or
nutritional. According to, the objective of the study is to analyze three physical capacities
very common in a soccer game: Agility, Power and Aerobic Endurance. The study will
evaluate in physical aspects soccer players of a Sub 17 category team, considering the
positions of the sport, using filed tests and then verify the applicability of the specific
training according to the obtained results, confronting with the referent studied literature
to the specific  training for positions and the periodization of training. To develop the
present article, the following authors were utilized: Bompa (2002 and 2005), Barbanti
(1996),  Carraveta  (2001)  and  Matsudo  (1995)  beyond publicized articles  in  specifics
magazines.  

Keywords: agility, power , aerobic endurance , tactical periodization , physical 
periodization 
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INTRODUÇÃO

O presente  artigo  tratará  sobre  a  especificidade  do  treinamento,  um dos  pilares  da

metodologia  de  treino  conhecida  como periodização  tática,  fazendo  uma análise  das

diversas posições dos jogadores de futebol, baseando-se nas ações realizadas dentro do

campo de jogo de acordo com suas funções táticas, visando à construção e análise de um

padrão físico da equipe submetida ao estudo em questão.

Sabendo-se que o futebol, atualmente, exige dos atletas maior força física e tendo se

tornado um esporte de maior contato, há mais  ênfase no condicionamento físico em

detrimento ao talento , a análise mais detalhada e o padrão físico na montagem de uma

equipe de futebol têm grande funcionalidade na construção e rendimento da equipe.

O futebol, para muitos, é apenas um jogo. Mas em debates de estudiosos da área e

narrativas  jornalísticas,  ele  aparece  como parte  integrante  da  construção  do  quadro

social. Segundo Bartholo (2010) apud Soares e Lovisolo (2003)  

“As imagens vinculadas àquilo que se denominou estilo brasileiro de futebol são as da
alegria,  da  improvisação,  dos  floreios,  dos  dribles,  do  toque  de  calcanhar,  enfim as
firulas.  Palavras  como malandragem e ginga,  funcionam como aglutinadores de seus
significados. As reclamações sobre as perdas do estilo nacional interpretam o presente
como declínio e contraposição do passado puro e positivo provocando um sentimento de
saudade”. 

A atualização dos sistemas táticos, influenciados pela forma física dos atletas, faz com

que  seja  necessária  a  renovação  dos  meios  de  treinamento  creditando-se  às  novas

formas de melhorar as qualidades físicas e não deixando as habilidades técnicas de fora

do contexto. 

Para  Leitão  (2010)  um  grande  avanço  no  modelo  do  treinamento  desportivo  está

relacionado  à  compreensão  de  que  as  manifestações  físicas,  técnicas,  táticas  e

psicológicas no jogo estão integralmente ligadas.
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De acordo com JUNIOR (2015), para que o preparador físico utilize desta metodologia,

ele  precisa  compreender  o  pensamento  do  treinador  para  que  possam trabalhar  em

conjunto nos aspectos técnico e táctico.

Com a constante informatização, renovação e aparecimento de novas tecnologias, novas

formas  de  treinamento  e  de  tratamento  de  dados  foram  nascendo.  O  nível  das

competições aumentou e a exigência por um nível perto da excelência se faz cada vez

mais  necessária.  Dessa  forma,  clubes,  comissões  técnicas  e  todos  os  envolvidos  no

esporte perceberam a necessidade de mudanças em questão à forma de treinamento.

Uma grande novidade, trazida pela Periodização Tática, foi  a união dos componentes

dentro do treinamento e a percepção de que trabalho físico, tático, técnico e psicológico

devem sempre estar atrelados. Também percebe-se aí a necessidade de tratar o físico

dos atletas de uma forma específica, verificando sua função no jogo e suas necessidades

fisiológicas dentro do modelo de jogo do treinador.

Barros  (2008)  nos  diz  que  essa  metodologia  é  caracterizada  pela  integração  dos

componentes físicos, técnicos, táticos e psicológicos, por meio de jogos, em uma única

sessão de treinamento.

Dentro da constante busca pelas mudanças nas formas de treinamento, a Periodização

Tática  passou  a  ser  aplicada  na  maioria  dos  clubes  Europeus,  mostrando  ótima

aplicabilidade  dessa  forma  de  treinar.  A  especificidade  do  treinamento,  os  jogos

reduzidos,  o  trabalho  físico,  tático  e  técnico  sendo  feito  de  forma  conjunta  visando

resolver  os problemas do jogo e principalmente aplicar  os princípios,  subprincípios  e

subprincípios dos subprincípios do modelo de jogo proposto pelo treinador.

Segundo Pivetti  apud Víctor Frade (2012)

“Muitas vezes na rádio e nos jornais, as pessoas estão a referir-se, quando muito, a
nuanças estratégicas, mas falam em tática. Quando eu falo em tática, falo em cultura de
jogo, falo de um entendimento de jogo. E cultura tem a ver com a postura, com aquilo
que fazemos espontaneamente, mas obrigados pela mesma cultura. Portanto, o tático é
a aquisição desse algo, isto é, de uma forma de jogar, como uma cultura de jogo, como
um entendimento de jogo, entendimento do jogo.”
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 A Periodização Tática é a metodologia de treino que se fundamenta na especificidade do

treinamento e na periodização. Uma metodologia que une o físico, o técnico e o tático,

trabalhando-os sempre em conjunto. É o que há de mais moderno no treinamento de

futebol. É o jogo em si, dividido em partes, em momentos e então em exercícios, sempre

visando propor a melhor forma considerada pelo treinador, dentro de seu modelo de jogo

para resolver os problemas que serão encontrados nas diferentes situações que ocorrerão

dentro da partida.

“Movimentação de finta, drible, passe simular situações de jogo reais isso possibilita que
o  atleta  tome  decisões  mais  rápidas  e  dinâmicas  durante  uma  partida  de  futebol.
Praticando o futebol ele aprende e evolui  seu futebol,  esta é a base da Periodização
Táctica”  (JUNIOR,  2015).

Para Lussac (2008) apud Dantas (1995)

“O  princípio  da  especificidade  é  aquele  que  impõe,  como  ponto  essencial,  que  o
treinamento  deve  ser  montado  sobre  os  requisitos  específicos
da performance desportiva,  em  termos  de  qualidade  física  interveniente,  sistema
energético preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizados” 

“Isto serve, cada vez mais, para firmar na consciência do treinador que o treino, 
principalmente na fase próxima à competição, deve ser estritamente específico. (ibidem, 
1995)

Assim, o artigo buscará verificar e comprovar o que a literatura e os adeptos à forma

específica de treinar afirmam, aplicando testes validados, em jogadores de categoria de

base  treinados,  além  de  formar  um  padrão,  de  maneira  específica,  por  posições

separadas, nas diversas funções do jogo e das posições, tendo assim uma forma de

verificar e comparar as capacidades físicas nas diferentes posições do jogo de futebol.

METODOLOGIA
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Foi realizada pesquisa de procedimentos experimentais, de caráter descritivo e de

análise  qualitativa  de  dados,  sobre  a  especificidade  do  treinamento,  avaliando  as

capacidades físicas das diversas posições no jogo de futebol. 

Para a realização dos testes foram consultadas fontes bibliográficas como livros, artigos,

sites específicos sobre a preparação física no futebol e demais esportes, além do auxílio

de profissionais especializados na área.

Os resultados obtidos foram analisados e discutidos entre os autores do presente artigo,

gerando uma discussão e conclusão do tema tratado.

Segundo  Barbanti  (1996)  existem  características   fisiológicas   específicas   para   o

futebol,  as  posições também  apresentam  características  e  demandas  fisiológicas

diferenciadas   que  variam  com  a  taxa  de  trabalho  de  cada  posição.  Por  isso,  as

capacidades  físicas  pesquisadas  e  encontradas  com maior  relevância  para  o  estudo,

levando-se em consideração as posições campais foram agilidade, potência de membros

inferiores e resistência aeróbica.

INTRODUÇÃO ÀS CAPACIDADES FÍSICAS ANALISADAS

Segundo Galeano (1995) o futebol profissional, cada vez mais rápido, cada vez menos

belo, tende a se transformar numa competição de velocidade e força, que tem como

combustível o pânico de perder.

Este  esporte  vem  dando  mais importância  aos  aspectos  físicos  dos  jogadores,  e

investindo  em  novas  tecnologias  para  esse  tipo  de  trabalho,  visando  especificar  os

treinamentos, fazê-los quase que de uma forma individual, de acordo com cada atleta e

posição do jogo, pois  todo organismo e indivíduo reage de uma forma diferente, assim

como  cada  posição  no  jogo  tem  uma  demanda  específica,  uma  característica  física

especial. 
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Bompa (2002) refere que

“O principal objetivo do treinamento esportivo é elevar as capacidades físicas, aperfeiçoar
a técnica e a tática e é fundamental ainda estar atento ao fator psicológico, para que
deste modo, o atleta obtenha o resultado competitivo em determinado ponto culminante
na temporada esportiva.” 

Segundo  Balikian (2002)

"O deslocamento  dos  jogadores  durante  as partidas é determinado pelo sistema  tático
da  equipe  e  posicionamento  do   jogador  em campo,  sugerindo  que  dependendo  da
função  tática que exerce no  time, cada jogador  possui  um  nível  de  solicitação
metabólica,  que  consequentemente  gera adaptações diferenciadas nos processos de
produção de energia.”

São muitas as capacidades físicas do futebol e cada posição utiliza mais de uma e menos

de  outra.  No  entanto,  segundo  a  literatura  e  através  dos  estudos  realizados  pelos

pesquisadores,  notou-se  que  as  capacidades  mais  comuns  entre  as  posições  são:

Resistência Aeróbica, Agilidade e Potência. Obviamente, as posições do jogo, o esquema

tático e as ações definidas pelo treinador é o que vai indicar de que forma o jogador vai

usufruir de todas as capacidades físicas.

Filho (2002) define que  cada  posição  possui  suas  características diferentes: físicas,

técnicas, táticas e psicológicas.
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Fonte: FILHO, J. L. A. S. Manual do Futebol. Phorte Editora. São Paulo. SP. 2002

INTRODUÇAO ÀS CAPACIDADES ANALISADAS

AGILIDADE 

Segundo Bompa (2002) 

“A agilidade se refere à capacidade do atleta de mudar de direção
de forma  rápida e eficaz, mover-se com  facilidade no campo ou
fingir  ações  que  enganem  o  adversário  a  sua   frente,
proporcionando   uma   maneira   de   sobressair   perante   seu
oponente”.

Para  Marinho  (2011)  a  agilidade  em atletas  não  profissionais  de  futebol  é  a

habilidade  para  mudar  os  movimentos  o  mais  rápido  possível  frente  às  situações

imprevisíveis, tomando rápidas decisões e executando ações de modo eficiente.

A agilidade relaciona-se, no futebol, também com a tomada de decisão, com o raciocínio

rápido para a solução do problema que o jogo propôs. Um bom nível de agilidade tem
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grande influência na excelência do movimento e da técnica e  permitirá que as ações

pensadas pelo cérebro sejam executadas de forma rápida e organizada pelos músculos. A

organização dos movimentos e suas execuções serão mais satisfatórias quanto maior o

nível de agilidade. 

POTÊNCIA 

 

Bompa  (2005)  resume como os  principais  benefícios  no  treinamento  de  potência:  a

prevenção de lesões, a melhora da velocidade, a agilidade nas trocas de direções, a

reação,  a  potência  de  impulsão  e  a  precisão  no  passe  e  no  chute.

 Segundo o autor supra citado (2005) 

“A potência é a capacidade de aplicar força no mais curto período. Ele ainda afirma que
um jogador potente, sempre conseguirá iniciar ações táticas mais rapidamente que o
adversário, sendo muito útil ao seu time e treinador”.

Acompanhando o raciocínio do autor Carravetta (2001) 

“Para o futebolista  atingir  o  elevado rendimento no cabeceio,  em contatos corporais,
mudanças de direção, potência nos chutes e arrancadas, deverão ser desenvolvidos os
pressupostos básicos para esses domínios através do treinamento de força por meio do
uso da massa muscular, enfatizando a força rápida”.

RESISTÊNCIA 

Segundo Bompa (2002) 

“A resistência é a capacidade de sustentar uma atividade física por
períodos longos e que é necessária para a maioria dos atletas, do
basquetebol ou futebol ao triatlo, pelo qual seu principal benefício
é suportar o esforço do treinamento e da competição”.
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A resistência  no futebol  tem influência  principalmente no cumprimento das ações do

modelo de jogo de forma eficaz. Um jogador resistente conseguirá cumprir  todas as

funções determinadas pelo modelo de jogo de forma satisfatória. Essa capacidade física é

uma das mais importantes para o futebol, visto que é um jogo bastante dinâmico, com

mudanças  de  mentalidade  de  ações  a  todo  o  momento,  além de  muitas  vezes  ser

praticado  em temperaturas  não  tão  favoráveis,  o  que  pode  exigir  ainda  mais  desta

capacidade física.

PARTICIPANTES

  

 Para o presente estudo foram utilizados vinte e cinco atletas treinados, das categorias de

base de um clube amador de futebol sediado na cidade de Campo Largo – PR. Os atletas

testados pertencem a categoria sub-17 do clube, com idade entre quinze e dezessete

anos.  A periodização do treinamento,  que adotou a literatura de prática específica e

metodologia da Periodização Tática foi realizada no mês de janeiro de 2015 e os treinos

práticos tiveram início em fevereiro de 2015, sendo que os atletas em questão foram

preparados para a disputa de dois campeonatos locais.

INSTRUMENTOS

Seguindo este raciocínio, embasando-se na literatura, os testes definidos para a análise

das capacidades citadas foram:

 Teste Do Yoyo Intermitente de Resistência Nível 1 (validado em 2001 por

Antônio Carlos Dourado);

 Teste Shuttle Run com bola (1993 – Adaptado por Caicedo); 

 Teste do Salto Horizontal (1995 – Matsudo).
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O local escolhido para a aplicação dos testes foi o próprio campo de futebol do clube, que

respeita as medidas da Confederação Brasileira de Futebol.

Os testes foram executados em dias de treino, tendo duração de duas semanas, sempre

respeitando 24 horas, ou mais, de recuperação entre um teste e outro. Os testes foram

aplicados no início do treino, apenas com um aquecimento prévio. O horário escolhido

para a realização foi o mesmo do treino, entre as 14 e 16 horas. Os termômetros nos

momentos dos estudos marcavam entre 25ºC e 30ºC.

Dimensões oficiais do campo de futebol

Jardas (yards) Metros (arredondado) Metros

Comprimento mínimo 100 90 91,44

Comprimento máximo 130 120 118,87

Largura mínima 50 45 45,72

Largura máxima 100 90 91,44

Fonte: https://ipemsp.wordpress.com/futebol-medidas-e-curiosidades-metrologicas
Para a prática dos testes validados, foram necessários os seguintes materiais:

 Discos (Cones Chineses) Kipsta

 Bolas oficiais de futebol de campo Kagiwa Brasil c11

 Cronometro 

 CD de Áudio

 Caixa de som

 Trena

 Planilha de anotações

PROCEDIMENTOS

TESTE DE AGILIDADE “SHUTTLE RUN COM BOLA”

Materiais:  Duas  bolas  de  futebol  tamanho  6  (68-70  cm  de  circunferência,

pesando entre 420 e 450g), 1 cronômetro, espaço livre de obstáculos (no mínimo 15
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metros), cones chineses para delimitar início e final das metragens definidas no protocolo

e a  folha protocolar. Uniforme de treino: calção, camiseta, “meião” e chuteira de futebol

de campo. 

Procedimento: Os materiais necessários para se aplicar o teste Shuttle Run com Bola

são  de  fácil  aquisição  e  baixo  custo  operacional.  Constam  de  duas  linhas  paralelas

traçadas no solo distantes 9,14 metros, medidos a partir de seus bordos externos. Duas

bolas  de  futebol  de  campo  profissional  número  6,  com dimensões  de  68-70  cm de

circunferência com peso entre 420 e 450g, são colocadas a 10 cm da linha externa e

separados entre si por um espaço de 30 cm. Estes devem ocupar uma posição simétrica

em relação à margem externa. Requer ainda espaço plano e livre de obstáculos e solo

com atrito suficiente para evitar o deslize das chuteiras do avaliado. 

O avaliado colocou-se em afastamento antero-posterior das pernas, com o pé anterior o

mais  próximo  possível  da  linha  de  saída.  Com a  voz  de  comando:  “Atenção,  Já”  o

avaliador iniciou o teste acionando concomitantemente o cronômetro. O avaliado, em

ação simultânea, correu à máxima velocidade até as bolas, pegou uma delas e retornou

ao ponto de onde partiu depositando essa bola atrás da linha de partida. Em seguida,

sem interromper a corrida, foi em busca da segunda bola, procedendo da mesma forma.

O cronômetro foi parado quando o avaliado colocou a última bola no solo e ultrapassou

com pelo menos um dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar a bola, o avaliado teve que

cumprir uma regra básica do teste, ou seja, transpor com pelo menos um dos pés as

linhas que limitam o espaço demarcado. A bola não deveria ser chutada, mas colocada

atrás da linha que delimitava o espaço. Sempre que houve erros na execução, o teste foi

repetido. 

Cada  avaliado  realizou  duas  tentativas  com  um  intervalo  mínimo  de  dois  minutos,

permitindo assim a recomposição do ATP-CP. O resultado foi o tempo de percurso na

melhor das duas tentativas. 

Precauções

 As linhas demarcadas no solo foram incluídas na distância de 9,14 m;
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 O  avaliado  deveria  colocar  (não  chutar)  a  bola  após  a  linha  delimitada,

movimentando assim a altura do centro de gravidade;

 O cronômetro só foi parado quando a segunda bola e pelo menos um dos pés

tocaram a linha de chegada;

 O avaliado foi instruído de que o teste Shuttle Run com Bola é um teste máximo e

por isso deveria ser realizado com todo o esforço possível;

 Deveriam  ser  observadas  e  anotadas  as  condições  do  tempo  (temperatura  e

umidade relativa) durante a aplicação do teste. 

Aconselhou-se a anotar também a marca e a precisão do cronômetro utilizado,

como toda e qualquer observação de fatores que pudessem ter influenciado o teste.

TESTE DE POTÊNCIA - “SALTO HORIZONTAL”

    Materiais: 4 cones chineses da marca kipsta (12 cm de diâmetro), fita métrica para a

medição dos metros saltados e planilha de anotação dos resultados.

Procedimentos: Com os pés paralelos no ponto de partida, o avaliado deve saltar, no

sentido  horizontal,  com impulsão simultânea das  pernas,  objetivando atingir  o  ponto

mais distante da fita métrica. Permite-se a movimentação dos braços e troncos. Neste

caso mediu-se o calcanhar que se posicionou após o salto, mais próximo do ponto de

partida.  Como  parte  inicial  deste  trabalho,  utilizou-se  aquecimento  específico  com

duração de aproximadamente 15 minutos. Na parte principal, o atleta realizava o salto e

descansava em torno de 5 minutos para realização de um novo salto, pelo fato de só

saltar novamente após todos os outros avaliados saltarem.

TESTE DE RESISTÊNCIA - "YOYO INTERMITENTE NIVEL 1"

Materiais: 40 cones chineses da marca kipsta (12 cm de diâmetro), caixa de som

e o CD do áudio do teste utilizado para aumentar a velocidade exigida.
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Procedimentos:  O  objetivo  do  teste  Yoyo  intermitente  de  resistência  é  estimar  o

vo2max, sendo um teste do tipo intermitente, progressivo, máximo, indireto e coletivo. A

tarefa a realizar consiste em correr, o máximo de tempo possível, em regime de ida e

volta num corredor de 20 m de comprimento. A velocidade é imposta por sinais sonoros,

provenientes de um toca fitas e/ou CD onde foi  previamente introduzida a fita e CD

gravados com o protocolo do teste. A chegada do sujeito a um ou outro lado do corredor,

em linhas demarcadas no solo, tem que coincidir com o sinal sonoro. O intervalo entre

sinais  sonoros diminui  a cada minuto que passa e o sujeito  é obrigado a aumentar,

ligeiramente, a velocidade (0.5 km/h por patamar) para continuar chegando em tempo

aos extremos do corredor. O teste termina com a desistência do sujeito ou com a sua

incapacidade para acompanhar o ritmo imposto pelo teste. 

ANÁLISE DOS DADOS

TESTE DE RESISTÊNCIA (YOYOI1)

TESTE DE AGILIDADE (SRB)

TESTE DE POTENCIA (SALTO HORIZONTAL)

DISCUSSÃO
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O objetivo do presente artigo foi testar, analisar e traçar o perfil físico da equipe em

questão, analisada em três das principais capacidades físicas do desporto. Analisando as

posições em sua função do jogo e os resultados dos testes encontrados na literatura, o

perfil das posições da equipe.

Os resultados do teste de resistência  (Yoyo Test  Intermitente  Nível  1 – validado por

Antonio  Carlos  Dourado – 2001)  tiveram números  conclusivos diferentes  dos  demais

artigos e periódicos que serviram de embasamento para o presente estudo, porém, as

posições campais foram similares e ocuparam a mesma classificação.   

Por sua vez, o teste de agilidade (Shuttle Run com Bola – Adaptado por Caicedo – 1993)

obteve resultados semelhantes com o experimento citado anteriormente. Não na questão

numérica  específica,  mas  sim  na  ordem  de  melhores  desempenhos  por  posição,

acompanhando a literatura referenciada.

Os  resultados  do  teste  de  impulsão  horizontal  (Matsudo,  1995)  aplicados  na  equipe

avaliada, tiveram resultantes acima dos artigos similares que embasaram a pesquisa,

mas mantendo a ordem classificatória entre as posições do campo de jogo.

CONCLUSÃO

 O objetivo do artigo era realizar os testes para se obter um padrão físico das posições do

campo de jogo, assim tendo números e capacidades físicas específicas para auxiliar na

continuação  do  trabalho  da  equipe  em  questão,  visando  maior  especificidade  do

treinamento físico e tático.

Com os testes realizados e as bases que a literatura trouxeram para o presente artigo,

concluiu-se  que  a  equipe  analisada  apresenta  um  padrão  similar  aos  periódicos

pesquisados  na  ordem  das  capacidades  físicas,  tendo  como  os  atletas  mais  bem

preparados fisicamente,  os laterais,  estes sendo seguidos pelos meio  campistas,  isto

devido suas funções e ações durante a partida.
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Aproximando os resultados finais dos testes aplicados pelos autores do presente artigo

comparados  com  o  da  literatura  que  serviu  de  embasamento,  constatamos  que  na

questão de padronização física da equipe, os resultados nos trazem uma positividade da

periodização  pré  programada  e  as  colocações  entre  as  posições  são  satisfatórias,

mantendo o nível muito parecido com o pesquisado.
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