
Introdução  

Após 2 textos onde explicamos e justificamos a utilização de novas abordagens no 

treinamento de força do futebol moderno, é importante ressaltarmos que alguns 

momentos o treinamento de força tradicional pode ser utilizado como método de 

treinamento. Diante deste contexto, mais importante é sabermos o porquê e como 

usarmos, para que não tenha efeito negativo na performance dos atletas , aumentando 

assim, significativamente a chance de lesões do sistema osteomioarticular no 

treinamento de futebol. Neste sentido, sugerimos nesse texto algumas situações 

pertinentes a pratica do treino de força. 

FORÇA!!! ONDE, COMO E POR QUE? 

A maioria das modalidades esportivas não desenvolvem todos os grupamentos 

musculares do corpo de modo harmônico. Com o futebol não é diferente, pois para 

chegar ao alto nível os atletas são submetidos a anos de treinamento nas categorias de 

formação, causando assim adaptações musculares específicas, sendo em maior 

proporção nos músculos flexores de quadril e extensores de joelho. Estas adaptações 

podem gerar desequilíbrios musculares que por sua vez acabam levando a distúrbios 

/lesões, em sua maioria por alterações da interação intermuscular e do padrão de 

contração muscular, resultando em prejuízos para o desempenho esportivo.  

Para prevenir o desequilíbrio muscular gerado pelo treinamento, torna-se fundamental 

a adoção de medidas profiláticas dentro do trabalho de compensação muscular. Neste 

sentido, os programas de treinamento de força aparecem como importante aliado, 

porém devem ser direcionados e aplicados em função do seu quadro de desequilíbrio 

muscular, é de suma importância que sejam enfatizados os movimentos e não músculos 

e principalmente em cadeia cinética fechada. 

Muitos estudos têm indicado que as lesões em tecidos moles, como estiramentos e 

contraturas, têm a sua maior incidência nos músculos isquiotibiais no futebol. , isto 

ocorre devido a um desequilíbrio na relação entre a musculatura anterior e posterior da 

coxa, causado, provavelmente, por uma maior ativação e encurtamento dos músculos 

flexores de quadril e extensores de joelho, e um enfraquecimento dos flexores de joelho 

e extensores de quadril.  



Essa conclusão indica que analisando a relação Antero posterior, os desequilíbrios 

quadríceps/isquiotibiais são responsáveis pelo maior número de lesões musculares de 

isquiotibiais, assim como uma relação entre membros inferiores dominante e não 

dominante também pode ser considerado como outro forte causador de lesões.  

Porém, efetivamente, a frequente realização de alguns fundamentos técnicos 

específicos do futebol, como por exemplo o passe, o remate, contrariamente ao que 

seria de esperar, não induzem incrementos pronunciados da força no membro 

dominante e, consequentemente, diferenças bilaterais acentuadas. Estes resultados 

realçam a importância da intensidade do trabalho desenvolvido pelo membro inferior 

não dominante, como perna de apoio, na realização de algumas ações motoras 

características do futebol e, consequentemente, refletem a influência destas ações nos 

ganhos de força do membro contralateral. 

 

Força para o corpo todo. 

Por muito tempo o treinamento de estabilidade foi focado nos músculos do CORE, pela 

sua ação real na estabilidade e sustentação do corpo na maioria dos gestos motores. 

Porém com o passar do tempo, temos visto que não só o CORE, mas o corpo como um 

todo pode ajudar a sustentar todos os movimentos desportivos. Neste sentido é 

importante que a força se inicie e mantenha-se dentro do sistema, OMBRO, TRONCO e 

QUADRIL, e toda interação possível entre as mesmas, levando em conta a MOLIBILADE 

e a ESTABILIDADE do sistema, sendo então um conceito integrado que engloba todos 

movimentos do corpo. 

Este conceito (ombro, tronco e quadril) tem sido negligenciado por muitos preparadores 

físicos nos programas de força, dando ênfase somente ao core. Nessa abordagem 

prezamos pela melhora harmônica no desenvolvimento muscular, com foco no 

movimento, na ação e na importância de cada musculo ou grupo muscular na execução 

do mesmo. Como por exemplo o glúteo pouco ativado ocasionado assim sobrecarga nos 

isquiotibiais nos movimentos de extensão de quadril, desencadeando vários problemas, 

desde perda energética e pouco aproveitamento de força a possíveis lesões por 

sobrecarga. 



Em seu livro, Michael Boyle cita uma relação ideal entre as articulações, começando de 

baixo para cima, sendo assim, define como prioridade para cada articulação, a melhora 

da estabilidade ou mobilidade, e qualquer alteração quanto a essa prioridade funcional 

pode influenciar negativamente na próxima ou na anterior, causando fuga energética, 

mal aproveitamento da força e possíveis lesões por compensação. Nesse raciocínio, 

podemos afirmar que a região lesionada provavelmente não deve ser o foco da 

intervenção, e sim apenas um reflexo de compensação. 

Necessidades articulares 

 

 

 

 

 

 

Alguns exemplos das interações entre as articulações e da analise articulação por 

articulação. Se o atleta tem pouca mobilidade de quadril acaba tendo que flexionar a 

lombar, gerando assim, uma compensação com um movimento ante funcional, 

aumentando a probabilidade de lesão nesta região. Outro exemplo, o encurtamento do 

músculo psoas, leva a inibição dos glúteos, somando isso dificultamos a extensão do 

quadril que por sua vez é substituída pela extensão de lombar de forma compensatória. 

Assim como a perda de mobilidade de tornozelo, pode gerar dor no joelho. Poderiam 

ser vários os exemplos, porém o mais importante é entendermos o conceito, qualidade 

de movimento em primeiro lugar, depois pensamos em carga!!!! 

Para isso definir mobilidade e estabilidade, pode ajudar a entender os fatores que 

influenciam diretamente o movimento como visto nos exemplos acima. Mobilidade tem 

que ser apropriada a atividade foco, definimos como a liberdade de movimentos dos 

segmentos moveis, e falamos tanto de restrição articular como flexibilidade tecidual e 

muscular. Já a estabilidade ocorre em dois níveis, estático quando é isométrico sob carga 

Articulações Prioridade
Tornozelo Mobilidade

Joelho Estabilidade
Quadril Mobilidade
Lombar Estabilidade
Torax Mobilidade

Escapula Estabilidade
Ombros Mobilidade



ou tensão; e dinâmico, que é o controle e alinhamento articular, durante o movimento 

com sobrecarga em sentido contrário. Neste contexto, existe uma ordem lógica, 

primeiro precisa-se de mobilidade, pois só conseguimos gerar controle (estabilidade) 

com liberdade de movimento, e não se deve confundir rigidez com estabilidade.  

A qualidade dos movimentos, e mesmo que sejam movimentos básicos como saltar, 

agachar, andar, correr, empurrar, puxar, devem estar presentes em qualquer desporto, 

e quanto maior a qualidade desses movimentos, melhor será a forma harmônica de 

desenvolvimento do movimento e equilíbrio entre musculaturas, gerando economia de 

energia, otimização das valências física, e menor risco de lesão. Assim, para 

identificarmos nossas deficiências, são necessárias avaliações da qualidade do 

movimento, como pôr exemplo o FMS. Esta avaliação aponta determinados erros ou 

disfunções, que então devem ser interpretados e avaliada a necessidade de uma 

intervenção. Contudo, existem diversas avaliações, em diversos planos e eixos que 

podem ser utilizadas como triagem do movimento no futebol, o mais importante é saber 

como analisar e depois intervir para melhorar os padrões de movimentos. 

Para inserirmos esse conceito ao treinamento de força vamos ter que deixar de lado a 

preocupação com a carga e passar a priorizar o movimento, não adianta mobilizar muita 

carga sem qualidade no movimento. 

E relembrando o conceito de força através da melhora dos padrões de movimentos, 

temos que nos fundamentar na questão neural do treinamento de força, melhoraremos 

os sincronismos das unidades motoras, dos músculos ou grupamentos musculares assim 

como a relação co-ativaçao e inibição reciproca, mas lembrem marcas neurais se 

especificas geram adaptações especificas, e marcas inespecíficas atrapalham mais que 

ajudam na melhora da performance.  

E o mais importante, força para o futebol deve ser adquirida através de movimentos 

específicos no campo, logo esse conceito passa a ser um trabalho para otimizar 

qualidades físicas, através da economia de energia e qualidade dos movimentos básicos, 

melhorar o aproveitamento da energia gerada, evitando fuga, e assim diminuindo os 

riscos de lesão. 


