
 

DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DE TREINAMENTO APLICADO 

A FUTEBOLISTAS E SUA RELAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DA POTÊNCIA DE SALTO 

EM DIFERENTES MOMENTOS DO MACROCICLO 
Grupo de Estudos em Teoria e Metodologia do Treinamento Desportivo 

Eduardo Henrique Frazilli Pascoal; Ricardo Paradella Silva, Mirella de Sena Cagliari João Paulo 

Borin 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PIBIC/CNPq 

Palavras-chave: treinamento desportivo – futebol – capacidades biomotoras 

 Introdução 

 No âmbito do treinamento desportivo, entende-se por 
conteúdo de treinamento o tipo de atividade executada por meio da 
qual se pretende atingir determinados objetivos (Martin, Carl e 
Lehnertz, 2008).  Desta forma, classificar e entender como a 
organização do conteúdo de treinamento influencia no desempenho 
das capacidades biomotoras ao longo da temporada, possibilitando 
atingir objetivos predeterminados, torna-se essencial para 
acompanhamento e o controle das adaptações ao treinamento. 
 Gomes e Souza (2008), sugeriram classificar o conteúdo de 
treinamento por meio da capacidade biomotora predominante, 
considerando os sistemas orgânicos a que estão atreladas. Desta 
forma, classificaram os conteúdos como neuromuscular com ênfase na 
força e velocidade e funcional, para ênfase nas capacidades 
relacionadas à resistência. Em particular, a potência de membros 
inferiores é uma variável importante para o desempenho do jogador 
numa partida de futebol, principalmente em movimentos acíclicos 
como paradas bruscas, saltos, acelerações, mudanças de direção 
(Wong et al., 2010), e ela é afetada pela distribuição e aplicação dos 
conteúdos de treinamento. Assim, o objetivo deste trabalho foi  
classificar os conteúdos de treinamento ministrados para futebolistas, 
buscando verificar a influência sobre a potência de salto. 

Metodologia 

 Participaram deste estudo 11 jogadores de futebol,  16,24 ± 
0,58 anos, 70,54 ± 6,12 kg, 179,49 ± 7,73 cm pertencentes a um Clube 
Filiado à Federação Paulista de Futebol. O projeto de pesquisa foi 
aprovado no comitê de ética em pesquisa, sob o protocolo 596/2011.  
 A potência de membros inferiores foi avaliada em dois 
momentos: M1 (início da temporada) e M2 (após 16 semanas, final da 
temporada) utilizando-se o teste de salto vertical, por meio da técnica 
de contramovimento com auxílio dos braços (CMJ), de acordo com os 
procedimentos descritos por Bosco et al. (1983). 
 Todo conteúdo de treinamento aplicado aos atletas foi 
registrado e a seguir, classificados em neuromuscular, para os 
conteúdos relacionados à capacidade de força, velocidade e 
coordenação e funcional, para os conteúdos relacionados às variáveis 
de resistência (aeróbia, anaeróbia, especial, de velocidade e de força), 
seguindo os procedimentos descritos por Gomes e Souza (2008).  
 Para análise estatística, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para 
testar a normalidade da amostra (W = 0,9578; p = 0,7153; W = 0,9002; 
p = 0,2515, para M1 e M2 respectivamente) e a seguir, o Teste-t de 
Student para amostras pareadas, a fim de verificar as diferenças entre 
M1 e M2. 

Resultados 

M1 M2 ∆% 
p (teste 

estatístico) 

CMJ (cm) 49,13±4,55 49,83±5,81 1,42 ± 7,03 0,2540 

Tabela 1 – Média e desvio padrão dos valores da altura de salto nos 
diferentes momentos, variação percentual  e resultado do Teste-T de 
Student 

Conclusões 
Em categorias de formação a utilização de conteúdo de treinamento 
com predominância funcional (66,67%), em 16 semanas, parece não 
ocasionar alteração significativa dos valores da potência de salto de 
indivíduos com idade Sub-17. 
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