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 Treino Funcional: Benefícios, Métodos e Adaptações 
 

Introdução 

   O Treino funcional vem conquistando seu espaço dentro dos ginásios e de 

forma personalizada devido a sua forma de aplicação e por auxiliar as pessoas 

nas suas funções quotidianas. No entanto, esta metodologia de treino não é 

recente, pois, de acordo com Dias (2011) o treino funcional originou-se com os 

profissionais da área de fisioterapia, já que estes foram os pioneiros no uso de 

exercícios que simulavam o que os pacientes faziam no seu dia-a-dia no 

decorrer da terapia, permitindo, assim, um breve retorno à sua vida normal e 

as suas funções habituais após uma lesão ou cirurgia. Dessa forma, foi 

fundamentado no sucesso obtido na sua aplicação na reabilitação que o 

programa de refinamento funcional passou a ser empregado em programas de 

condicionamento físico, desempenho atlético, bem como para minimizar 

possíveis lesões (PRANDI, 2011). 

    Sabe-se que o treino funcional está amparado na proposta de melhoria de 

aspectos neurológicos que conduzem a capacidade funcional do corpo humano, 

empregando exercícios que estimulem os diferentes componentes do sistema 

nervoso, gerando, dessa forma, sua adaptação (SILVA, 2011; CAMPOS e 

CORAUCCI NETO, 2004). 

    De acordo com Clark (2001 apud DIAS, 2011), os movimentos funcionais 

referem-se a movimentos associados, multi-planares e que abrangem redução, 

estabilização e produção de força; ou seja, os exercícios funcionais referem-se 

a movimentos que empregam mais de uma fração corporal simultaneamente, 

podendo ser realizado em diversos planos e envolvendo diversas ações 

musculares (excêntrica, concêntrica e isométrica). Em outras palavras, o treino 

funcional trabalha movimentos, e não músculos isoladamente, envolvendo, 

dessa forma, todas as capacidades físicas – equilíbrio, força, velocidade, 

coordenação, flexibilidade e resistência - de forma integrada por meio de 

movimentos multi-articulares e multi-planares e no envolvimento do sistema 

proprioceptivo, este último, de acordo com Ribeiro (2006 apud SILVA, 2011) 

relacionado com a sensação de movimento (sinestesia) e posição articular, 
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sendo que, dentre as principais funções deste sistema, estão a manutenção do 

equilíbrio, a orientação do corpo e a prevenção de lesões. 

    Desta forma, percebe-se que o treinamento funcional envolve movimentos 

específicos para o desenvolvimento das atividades da vida diária do indivíduo. 

Sendo assim, esta metodologia de treino possibilita a todos os públicos o bom 

condicionamento das capacidades físicas, tornando-se possível, assim, atingir a 

excelência no desempenho. 

Objetivos do treino funcional 

    Como já foi dito anteriormente, o treino funcional explora não somente os 

músculos, mas também os movimentos, este último, com maior enfoque, para 

que a produção de movimento pelo indivíduo seja de forma eficiente. 

    O principal objetivo do treino funcional é promover um resgate da aptidão 

pessoal do indivíduo utilizando-se de um planeamento individualizado e 

personalizado, independente do seu grau de condição física e das atividades 

que ele desenvolva, usando exercícios que incluem atividades específicas do 

indivíduo e que transferem seus ganhos de forma eficaz para o seu quotidiano. 

Portanto, o trabalho com o treino funcional propõe utilizar-se de todas as 

capacidades físicas do indivíduo e aprimorá-las, sendo que este treino ocorre 

de forma integrada, pois o treino funcional vê o corpo humano de forma 

complexa (SILVA, 2011; D’ELIA; D’ELIA, 2005 apud RIBEIRO, 2006, p. 17). 

    Para Dias (2011), o treino isolado proporciona resultados em termos de 

ganho de massa muscular e força, pois admite, em sua forma de treino, que 

ocorra fadiga muscular; contudo a metodologia do treino funcional aproxima-se 

mais dos movimentos reais, ou seja, dos movimentos realizados de forma 

habitual e que abrangem a conexão entre os movimentos. Deste modo, esse 

aspecto atende ao princípio da especificidade, um dos mais importantes 

princípios do treino. 

    Desta forma, nota-se como característica do treino funcional um maior grau 

de liberdade de execução dos movimentos, já que é admissível realizar 

movimentos em diversas magnitudes, sobretudo se comparados aos exercícios 

da musculação tradicional. Segundo a literatura é possível apontar o treino 

funcional como flexível e ilimitado, pois apresenta infinitas adaptações. A 

realização de movimentos múltiplos planos também é apontada como uma das 

características deste método de treino, já que as atividades funcionais 
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acontecem geralmente em três planos e demandam da aceleração, 

desaceleração e estabilização dinâmica (DIAS, 2011). 

Metodologias do treino funcional (TF) 

    Dentro do TF podemos verificar as diversas abordagens no que se refere a 

metodologias. Sumiu (2011) aponta que existem três linhas metodológicas que 

são utilizadas dentro de um TF, que são: TF para a especificidade desportiva; 

TF baseado no pilates, possuindo como foco o treino do CORE e, por ultimo, TF 

baseado em exercícios integrados para melhoria das capacidades funcionais. 

Desta forma, cabe ao professor de Educação Física que for prescrever os 

treinos saber qual das três linhas de trabalho são a mais adequada para as 

necessidades, funcionalidades e objetivos de seu aluno. 

    Neste trabalho abordaremos as metodologias propostas por D’Elia e D’Elia 

(2005) e Monteiro e Evangelista (2010). 

    A seguir, apontamos a metodologia de D’Elia e D’Elia (2005): 

1. Transferência de treino: Onde o grau de similaridade e equiparação 

entre os exercícios utilizados no treino físico funcional sejam próximos 

aos movimentos utilizados no quotidiano, pois, quanto maior for este 

grau, maior será a permuta dos resultados obtidos para a atividade em 

questão. 

2. Estabilização: Com o treino funcional o atleta recruta mais a 

musculatura estabilizadora, na qual o indivíduo aproveita da 

estabilidade para conservar o exercício em prática através do equilíbrio. 

3. Desenvolvimento dos padrões de movimentos primários: No 

treino funcional, sete movimentos são considerados como movimentos-

chave, sendo também considerados como movimentos necessários 

para a sobrevivência humana e para a performance desportiva, que 

são: agachar, avançar, abaixar, puxar, empurrar, girar e levantar. 

4. Desenvolvimento dos fundamentos de movimentos básicos: 

existem quatro tipos principais de movimentos básicos dentro do TF, 

que são, habilidades locomotoras (como andar, correr...), habilidades 

não-locomotoras ou de estabilidade (como virar-se, torcer, balançar...), 

habilidades de manipulação (como arremessar, chutar, agarrar...), 

consciência de movimento (que corresponde a percepção e resposta às 

informações sensoriais necessárias para executar uma tarefa). Estes 
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quatro movimentos básicos podem ser empregados em quaisquer 

modalidades desportivas e atividades quotidianas. 

5. Desenvolvimento da consciência corporal: O treino funcional 

desenvolve diversos aspectos desta consciência, pois provoca o 

indivíduo em diferentes posições e tarefas, as quais fazem com que o 

mesmo se compreenda com mais seriedade. 

6. Desenvolvimento das habilidades biomotoras fundamentais: O 

desenvolvimento da força, do equilíbrio, da resistência, da 

coordenação, da velocidade e da flexibilidade é indispensável, sendo 

que uma habilidade raramente domina um exercício. Sendo assim, na 

maioria das vezes, o movimento se origina de uma combinação de uma 

ou mais habilidades. Dessa forma, o treino funcional desenvolve as 

habilidades de acordo com a seriedade de cada uma delas no desporto 

ou na atividade específica, abrangendo também a fase de treino no 

qual o indivíduo se encontra 

7. Aprimoramento da postura: A postura influencia muito na 

capacidade e qualidade de movimento e equilíbrio. Sendo assim, o 

treino funcional pratica tanto a postura estática (que corresponde a 

posição em que o movimento começa e termina) quanto a postura 

dinâmica (capacidade do corpo de alimentar o eixo de rotação durante 

todo o movimento). 

    Outra metodologia aqui estudada é a apontada por Monteiro e Evangelista 

(2010), onde, para os autores, uma metodologia de treino só pode ser 

considerada como funcional se o aluno apresentar as seguintes características: 

 Desenvolvimento de capacidades biomotoras ressaltantes - que 

são: força, resistência, potência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, 

agilidade e velocidade; 

 Padrão de movimento comparável a reflexos, ou seja, quando o 

corpo gera um conjunto de ações reflexas para manutenção da postura 

quando em superfícies estáveis e/ou instáveis; 

 Sustentação do centro de gravidade sobre sua base de suporte 

como componente postural estático e dinâmico; 

 Compatibilidade com um programa motor generalizado, ou 

seja, os exercícios considerados como funcionais utilizam movimentos 

que têm alta transferência para o trabalho ou desporto; 

 Compatibilidade de cadeia aberta/fechada - a seleção do 

exercício pelo treinador deve ser em função do tipo de cadeia cinética, 
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para que o recrutamento dos músculos e o movimento das articulações 

sejam específicos em relação a tarefa desempenhada; 

 Isolamento para integração, ou seja, treinar a musculatura para 

que ela colabore na realização de um movimento funcional. 

    Podemos perceber que ambas metodologias apresentadas acima são 

semelhantes no que se refere a desenvolvimento de capacidades biomotoras 

importantes nesta metodologia de treino, bem como no centro de gravidade do 

corpo (CORE) e no recrutamento sincronizado dos músculos para o bom 

desenvolvimento da função desempenhada na vida diária do indivíduo. 

 (…) 

Referências bibliográficas 

 AABERG, Everett. Conceitos e Técnicas para o Treinamento Resistido. 1° edição, São 
Paulo: Manole, 2002. 

 CAMPOS, Maurício de Arruda; CORAUCCI NETO, Bruno. Treinamento Funcional Resistido. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

 DIAS, Kalysson Araujo. Treinamento funcional: Um novo conceito de treino físico para 
Idosos. Cooperativa do Fitness. 

 D’ELIA, Rodrigo; D’ELIA, Leandro. Treinamento funcional: 7º treino de professores e 
instrutores. São Paulo: SESC - Serviço Social do Comércio, 2005. 

 FARIAS, Ivan Gabriel da Silva Rodrigues; RODRIGUES, Teresa da Silva. Exercício 
resistido: Na saúde, na doença e no envelhecimento. Tese (Especialização), Lins, 2009. 

 LEAL, Silvania M. de O.; BORGES, Eliane G. da S.; FONSECA, Marília A.; ALVES JUNIOR, 
Edmundo D.; CADER, Samaria; DANTAS, Estélio H. M. Efeitos do treino funcional na 
autonomia funcional, equilíbrio e qualidade de vida de idosas. Revista Brasileira de 

Ciência e Movimento, Vol. 17. Num 3, p. 61-69. 2009. 

 LEETUN, Darin T.; IRELAND, Marry Lloyd; WILSON, John T.; BALLANTYNE, Bryon T.; 
DAVIS, Irene Mc Clay. Core Stability Measures as Risk Factors for Lower Extremity Injury 
in Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 36, Num. 6, p. 926-934, 2004. 

 LONGMAN, Dicionário Escolar. Inglês – Português / Português – Inglês. 2° edição. 
Pearson Longman, 2009. 

 MONTEIRO, Artur Guerrini; EVAGELISTA, Alexandre Lopes. Treinamento Funcional: Uma 
abordagem prática. São Paulo: Phorte, 2010. 

 OSTI, Leandro. Treinar em cima de superfícies instáveis não melhora a força muscular. 
Disponível em: http://acidolatico.wordpress.com/2011/09/18/treinar-em-cima-de-

superficies-instaveis-nao-melhora-a-forca-muscular/ Acesso em 15/08/2012. 

 PRANDI, Fernanda Rafaela. Treinamento Funcional e CORE TRAINING: Uma Revisão de 
Literatura. Tese (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2011. 

 PORTELA, Tiago Resende. O Efeito de um treino em superfícies instáveis. Tese 
(Mestrado) – Universidade do Porto, Porto, 2010. 

 RIBEIRO, Ana Paula de Freitas. A eficiência da especificidade do treino funcional 
resistido. Tese (Pós graduação) - UNIFMU, São Paulo, 2006. 

 SILVA, Larissa Xavier Neves. Revisão de literatura acerca do treino funcional resistido e 
seus aspectos motivacionais em alunos de Personal Training. Disponível em: 

 http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/32289/000785233.pdf?sequeseq=1. 
Acesso em 22/02/2012. 

 TAGLIARI, Mônica. Alterações Morfo-funcionais decorrentes de 
diferentes Treinamentos com Ginástica Localizada na faixa etária de 

20-35 anos. Tese (Pós-Graduação), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.  

Fonte:  EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 178, Marzo de 2013. 
http://www.efdeportes.com/ 


