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NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO 
TREINAMENTO FUNCIONAL APLICADO 

NO ENSINO MÉDIO 

Foi aplicado um circuito funcio-
nal com 8 estações durante 2 se-
manas com 2 aulas seguidas em 
cada turma e depois, foi aplica-
do um questionário com 4 per-
guntas sobre a aula de Treina-
mento Funcional. Os resultados 
dessa pesquisa mostraram que o 
Treinamento Funcional foi muito 
bem aceito pelos alunos do 1º e 
do 2º ano do Ensino Médio e foi 
pouco aceito pelos alunos do 3º 
ano. A maioria dos alunos disse 
que já tinha ouvido falar sobre 
treinamento funcional e a maio-

-
des em realizar este tipo de trei-
namento. Portanto, em virtude 
do nível de aceitação dos alunos 
do Ensino Médio, pode-se con-
cluir que o Treinamento Funcio-
nal pode ser uma excelente fer-
ramenta de ensino e que pode 
incorporar novos conhecimentos 
aos discentes, ou seja, incorpo-
rá-los a essa nova cultura corpo-
ral de movimento nas aulas de 
Educação Física escolar.

Palavras–chaves: Educação 
Física escolar. Treinamento Fun-
cional. Ensino Médio.

Abstract: LEVEL OF ACCEP-
TANCE OF FUNCTIONAL TRAIN-
ING APPLIED AT HIGH SCHOOL. 
Functional training refers to a set 
of exercises practiced as a physi-
cal preparation or with a purpose 

16 
Wagner Vinhas17 

Resumo: O Treinamento Fun-
cional refere-se a um conjun-
to de exercícios praticados como 

apurar habilidades, em cuja exe-
cução se procura atender à fun-

exercícios do treinamento funcio-
nal apresentam propósitos espe-

ações motoras que serão utiliza-
das pelo praticante em seu coti-
diano, além de ser, uma moda-
lidade nova na Educação Física. 
Por isso, é importante apresen-
tar essa modalidade nas aulas de 
Educação Física Escolar para que 
os alunos possam vivenciar es-
sa nova modalidade, e, para tan-
to, é fundamental aplica-lo e ter 
a opinião dos alunos do Ensino 
Médio sobre o Treinamento Fun-
cional no Ensino Médio. O objeti-

-
vel de aceitação do treinamento 
funcional entre os alunos do 1°, 
2° e 3° anos do Ensino Médio. 
Foi feita uma pesquisa de cam-
po com 67 alunos do Ensino Mé-
dio, de ambos os sexos. A amos-
tra foi escolhida aleatoriamente. 

16 Discente do curso Educação Física Licenciatura – 
UNINCOR/MG – alison201106@hotmail.com

17 Mestre – Docente do curso Educação Física da 
UNINCOR/MG e do UNIS/MG –prof.wagner.vinhas@
unincor.edu.br



REBESCOLAR 77

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 2 – Nov. 2018

of improving abilities, whose exe-
cution seeks to meet the function 
and the practical purpose, better 
saying, the functional training 

-
poses, usually displaying moving 
actions that will be used by the 
learner in his daily life, besides 
being a new modality in Physical 
Education. Therefore, it is impor-
tante to presente this modality in 
the classes of Physical Education 
School so that the students can 
experience this new modality, 
and, for that, it is fundamental 
to apply it and to have the opin-
ion of the students on the Func-
tional Training at High School. 
The objective of this study was 
to verify the level of acceptance 
of functional training among 1st, 
2nd and 3rd high school stu-
dents. A survey was conducted 
with 67 high school students of 
both sexes. The sample was cho-
sen at random. A functional cir-
cuit was applied with 8 stations 
for 2 weeks with 2 classes fol-
lowed in each class and then a 
questionnaire was applied with 
4 questions about the Functional 
Training class. The results of this 
research showed that the Func-
tional Training was very well ac-
cepted by the students of the 1st 
and 2nd year of High School and 
was little accepted by the stu-
dents of the 3rd year. Most of 
the students said they had heard 
about functional training and 
most of them said they had no 

of training. Therefore, due to the 
level of acceptance of the stu-
dents of High School, it can be 

concluded that Functional Train-
ing can be na excelente teach-
ing tool and that can incorporate 
new knowledge to the students, 
that is, to incorporate them in 
this new body culture of physical 
education classes.

Key words: Physical Education. 
Functional Training. High school.

Introdução

Segundo Monteiro (2015), o 
treinamento funcional teve sua 

-
que estes foram pioneiros na uti-
lização de exercícios que imita-
vam o que os pacientes faziam 
em casa ou no trabalho duran-
te a terapia, possibilitando, as-
sim, um breve retorno à sua vida 
normal e as suas funções labo-
rais após uma lesão ou cirurgia. 
Ainda segundo Monteiro (2015), 
utilizar o treinamento funcional 
como estratégia de treino refere-
-se a uma quebra de paradigma, 
e, portanto, torna-se necessário 

que o método possui em relação 
aos treinamentos tradicionais, 
tais como musculação.

programa de treinamento fun-
cional tem como objetivo criar 
uma base sólida para a utiliza-
ção dos mais variados estímu-
los, com o objetivo de elevar o 
nível de condicionamento físico e 
a capacidade funcional do indiví-
duo, preservando a integridade 
do sistema locomotor.
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O Treinamento Funcional visa 
obter o fortalecimento da muscu-

-
de, da resistência, do equilíbrio, 
da agilidade, desenvolvendo ha-

-
cante e melhorando a sua qua-
lidade de vida. 

Pensando-se em uma práti-
ca educativa dentro do ambiente 
escolar como algo pedagógico e 
inovador, o Treinamento Funcio-
nal, que nas diretrizes curricu-
lares do Ministério da Educação 
(MEC), está ligado diretamen-
te ao esporte e a ginástica, po-
de ser a ponte de equilíbrio para 
os educandos, onde todos pos-
sam participar da aula, inclusive 
incluindo aqueles alunos que não 
participam das aulas de Educa-
ção Física por não terem aptidão 
física para participarem de ou-
tras atividades, tais como os es-
portes coletivos. Além do mais, 
a ginástica sempre esteve pre-
sente no contexto da Educa-
ção Física Escolar, de diversas 
maneiras, tais como ginásti-
ca artística, ginástica acrobáti-
ca, ginástica localizada, e, neste 
contexto, a “ginástica funcional” 
pode ser uma excelente ferra-
menta para que novos conteú-
dos sejam acrescentados à cul-
tura corporal de movimento dos 
alunos do Ensino Médio. 

Uma questão importante é: 
será que o Treinamento Fun-
cional seria aceito pelos alu-
nos do Ensino Médio?

Na busca de respostas à esta 
questão, o objetivo deste estu-

-
ção dos alunos do Ensino Médio 

sobre o Método de Treinamento 
Funcional aplicado nas aulas de 
Educação Física Escolar.

-
ram: apresentar e aplicar o Trei-
namento Funcional para os alu-
nos do Ensino Médio; comparar o 
nível de aceitação do Treinamen-
to Funcional entre adolescen-
tes do 1°, 2° e 3° anos do Ensi-
no Médio e comparar o nível de 
aceitação do treinamento funcio-
nal entre os adolescentes do se-
xo feminino e masculino.

sentido de apresentar o Treina-
mento Funcional para os alunos 
do Ensino Médio como uma moda-
lidade nova que esta sendo muito 
praticada nas academias de ativi-
dades físicas e que pode ser uma 
excelente ferramenta nas aulas 
de Educação Física na escola. Por 
esse motivo consideramos impor-
tante saber a opinião dos alunos 
sobre a aplicação do Treinamento 
Funcional nas aulas de Educação 
Física no Ensino Médio.

Referencial teórico

Treinamento funcional

Segundo Evangelista e Mace-
do (2015) o Treinamento Fun-
cional, hoje em dia, é um dos 
métodos de treinamento que 
mais cresceu no país e no mun-

vem se utilizando do treinamen-
to funcional para atingir os mais 
distintos objetivos com seus 
clientes, desde a melhora da 
qualidade de vida até o aumen-
to do desempenho físico.
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A utilização de movimentos do 
dia a dia é uma das caracterís-
ticas do Treinamento Funcional, 
visando melhorar o desempenho, 
diminuir o risco de lesões e au-
xiliar no condicionamento físico.

A essência do Treinamento Fun-
cional está baseada na melhora 
dos aspectos neurológicos que 
afetam a capacidade funcional do 
corpo humano, através de exer-

componentes do sistema ner-
voso, e por isso estimulam sua 
adaptação. Isso resulta numa 
melhoria das principais quali-
dades físicas utilizadas tanto do 
dia-a-dia como nos gestos espor-
tivos (CAMPOS; NETO, 2004).

O Treinamento Funcional tem 
objetivos de aprimorar a pessoa, 
buscar melhorar suas capacida-
des físicas e de condicionamento 
físico como um todo, sendo as-
sim, desenvolve habilidades es-

-
do uma melhora na qualidade 
de vida. De acordo com D’elia e 
D´elia (2005) deve-se resgatar, 
através de um programa de trei-
namento individualizado, a ca-
pacidade funcional, de acordo 
com sua condição física, utilizan-

indivíduo e que transferem seus 
ganhos de forma efetiva para 
o seu cotidiano.

Segundo Monteiro (2015), 
utilizar o treinamento funcional 
como estratégia de treino refere-
-se a uma quebra de paradigma, 
e, portanto, torna-se necessário 

que o método possui em relação 

aos treinamentos tradicionais, 
tais como musculação. 

A seguir, se apresenta um 
quadro com as diferenças entre 
o treinamento funcional e o trei-
namento tradicional.

Quadro 1 – Treinamento 
tradicional e treinamento 

funcional

Treinamento Tradicional Treinamento Funcional

Isolado
Rígido

Limitado
Uniplanar

Integrado
Flexível
Ilimitado

Multiplanar

Fonte: Monteiro (2015).

Como mostrado no quadro 
acima, no treinamento funcio-
nal, o condicionamento físico é 
conduzido por meio de exercícios 
que são integrados para que se-
jam alcançados padrões de mo-

O Treinamento Funcional é 
uma atividade que muito das ve-
zes utiliza seu próprio peso cor-
poral e está baseado na melho-
ria do aspecto neurológico do 
indivíduo que afeta sua capaci-
dade funcional gerando adap-
tação, melhorando condicio-
namento físico, promovendo 

ou até mesmo na esportiva me-
lhorando a aptidão física.

Força, resistência, agilidade, 
-

nação motora, são habilidades 
que compõe o complexo siste-
ma motor humano. A constru-
ção dessa habilidade é dinâmi-
ca tem que ser bem trabalhada 
principalmente desde o ensi-
no infantil porque caso não seja 
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trabalhada tem grandes possibi-

-
mun (2005) abaixo:

Crianças mais velhas, adolescen-
tes e adultos devem ser capazes 
de desempenhar movimentos 
fundamentais no estágio madu-
ro. O fracasso em desenvolver 
formas maduras de movimentos 
fundamentais tem consequências 
diretas na habilidade de um indi-
víduo em desempenhar habilida-

motora especializada. 

A ideia de fazer uma pesqui-
sa de campo aplicando o Treina-
mento Funcional (TF) no Ensino 
Médio é para mostrar a impor-
tância do TF para o seu cotidia-
no e os benefícios que acarretará 
para sua vida e saúde. Visamos 
apresentar e levar os alunos e 
alunas a praticarem essa mo-
dalidade nas aulas de Educação 
Física, de modo a vivenciarem 
movimentos que possivelmente 
melhoram a força, a coordenação 
motora, a resistência, a agilida-

Treinamento Funcional refere-se 
a um conjunto de exercícios pra-
ticados como preparo físico ou 

cuja execução se procura aten-

seja, os exercícios de Treinamen-
to Funcional apresentam propósi-

-
duzindo ações motoras que serão 
utilizadas pelo praticante em seu 
cotidiano (MONTEIRO; EVANGE-
LISTA, 2012).

As atividades funcionais são 
movimentos que fazemos no 
nosso cotidiano, já o Treina-
mento Funcional utiliza os mo-
vimentos do cotidiano em seu 
treinamento de uma forma obje-

de acordo com as habilidades 
e condição do praticante, e no 
treino, são realizados movimen-
tos integrados que englobam so-
bre ele, três tipos de contração 
musculares: excêntrica, concên-
trica e isométrica.

Se referem a movimentos inte-
grados, multiplanar e que en-
volvem redução, estabilização e 
produção de força. Em outras pa-
lavras os exercícios funcionais re-
ferem-se a movimentos que mo-
bilizam mais de um segmento ao 
mesmo tempo, que podem ser 
realizados em diferentes planos 
envolvem diferentes ações mus-
culares excêntrica, concêntrica 
e isométrica (MONTEIRO; EVAN-
GELISTA, 2012).  

O Treinamento Funcional é a 
maneira mais recente de se me-
lhorar o condicionamento físico 
e a saúde em geral com ênfase 
no aprimoramento da capacida-
de funcional do corpo humano 
(CAMPOS; NETO, 2004).

Para a melhora de uma capaci-
-

mordial que o exercício em si 
seja praticado nos mesmos pla-
nos que são praticados no coti-
diano. Para um aluno em que o 
Treinamento Funcional é uma es-
tratégia para o desenvolvimen-
to de aptidões relativas ao de-
sempenho, a variação dos planos 
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pode contribuir para aumentar a 
demanda de controle, equilíbrio 
e coordenação motora (MONTEI-
RO; EVANGELISTA, 2012).

Um argumento a favor do 
Treinamento Funcional é o fato 
de que há melhora no desempe-
nho obtido nas tarefas funcionais 
e até nas esportivas (EVANGE-
LISTA; MONTEIRO, 2010).

O Professor de Educação Físi-
ca na escola deve gerar estímu-
los aos alunos encorajando-os e 
gerando curiosidade e interes-
se nas aulas Educação Física, fa-
zendo com que a atividade física 
se torne hábito, desenvolven-
do as habilidades motoras, ge-
rando melhor qualidade de vida 

-
mente ativo, contribuindo pa-
ra sua formação.

Postulam que muitos adolescen-
tes têm sua capacidade motora 
atrasada em função das limitadas 
oportunidades de prática regular, 

pouco ou nenhum encorajamento 
(GALLAHUE; OZMUN, 2005).

O Treinamento Funcional res-
peita a individualidade biológica 
do aluno, é um exercício seguro 
que melhora o condicionamento 
físico e habilidade de movimento 

e fortalecendo a musculatura de 
todo o corpo.

O Treinamento funcional é basea-
do em uma prescrição coerente e 
segura de exercícios que, respei-
tam a individualidade biológica, 
permitindo que o corpo huma-

no seja estimulado de um modo 
que melhore todas as habilidades 
do sistema músculo esquelético 
e sistemas independentes (CAM-
POS; NETO; BERTANI 2010).

A ideia de se utilizar um cir-
cuito funcional nesta pesquisa 
está fundamentada no concei-
to de “circuito em treinamento 
funcional” de Bossi (2011), em 
que o autor cita que esse circui-
to consiste numa série de exercí-
cios (base, estações) realizados 
sequencialmente, com ou sem 
intervalos e pode ser elaborado 
individualmente ou em grupos, 
observando uma homogeneida-
de. O autor cita ainda as vanta-
gens do circuito que se adaptam 
perfeitamente à realidade esco-
lar, tais como: grande economia 
de tempo de treinamento; pos-
sibilidade de treinamento indivi-
dualizado ou de grupos de clien-
tes (alunos) ao mesmo tempo; 
resultado a curto prazo; facilida-
de para o treinador (professor) 
organizar, aplicar e controlar o 
treinamento e; pela variedade 
de estímulos e pelo componente 
competitivo, é um trabalho alta-
mente motivador. O circuito fun-
cional pode ser facilmente incor-
porado ao contexto escolar.

Em um estudo feito por Batis-
ta, Silva e Santos (2013), em que 
foi aplicado o treinamento fun-
cional numa Escola Estadual da 
cidade do Rio de Janeiro, duran-
te uma aula de Educação Física 
para os alunos do 1º ano do En-
sino Médio e após a aula, os au-
tores aplicaram um questionário 
aos alunos. A primeira questão 
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abordou a percepção dos alunos 
quanto a aplicação do treinamen-
to funcional na questão da saúde 
a partir das qualidades físicas. A 
maioria, com 94,4%, reconheceu 
que ela é muito boa. A segun-
da questão abordou se os alunos 
já tinham tido alguma aula de 
Educação Física relacionada ao 
treinamento funcional e o resul-
tado foi de 52,77% dizendo que 
sim e 47,33% dizendo que não. 
Na questão a respeito se eles ti-
nham ideia acerca do treina-
mento funcional, a maioria, com 
72,22% disse que não. Quan-
to a pergunta se eles aprende-
ram novos conhecimentos com a 
aula de treinamento funcional, a 
maioria, com 80,55%, disse que 

sobre a percepção deles sobre a 
importância do treinamento fun-
cional para a saúde e qualidade 
de vida, a maioria, com 86,11% 
disse que sim.

Estes dados nos permitem in-
ferir que o treinamento funcio-
nal pode ser aplicado na escola e 
com excelentes resultados para 
a melhora do conhecimento dos 
alunos sobre a importância dele 
para a saúde e qualidade de vida.

Um outro estudo envolven-
do Treinamento Funcional e ado-
lescentes, foi realizado por Orte-
ga et al. (2016) com 14 jovens 
do sexo feminino, entre 13 e 16 
anos, praticantes de voleibol, 
sendo divididos em 2 grupos, o 
grupo que teve a intervenção de 
8 semanas de Treinamento Fun-
cional e o grupo controle. Foram 
avaliadas a força de membros 

inferiores, de membros supe-
riores e velocidade. Houve uma 
comparação entre os grupos, 
sendo que no grupo de Treina-
mento Funcional houve melhoras 

-
ção ao grupo controle, porém a 
velocidade não apresentou me-

que, mesmo os adolescentes po-
-

to Funcional para a melhoria das 
capacidades de força de mem-
bros inferiores e superiores. 

De acordo com Campos e Ne-
to (2004) o respeito à indivi-
dualidade biológica é o primeiro 
passo para a prescrição de um 
programa de exercícios seguro e 
coerente de acordo com a condi-
ção física de cada indivíduo.

A realização de esforço físico 
adequado na infância e na ado-
lescência desenvolve os aspectos 
motores e apontam experiên-
cias positivas para o pratican-
te que pode se tornar futura-
mente um habito de uma vida 

Além dos benefícios imediatos 
atribuídos a realização de esfor-
ços físicos adequados na infân-
cia e na adolescência, evidências 
apontam que as experiências po-
sitivas associadas à prática de 
atividades física vivenciada nes-
sas idades se caracterizam como 
importantes atributos no desen-
volvimento de atitudes, habilida-
des e hábitos que podem auxiliar 
futuramente na adoção de um 

na idade adulta (GUEDES; GUE-
DES, 1997).
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-
tá relacionada com os objetivos 
do Ensino Médio, segundo Bra-
sil (1999) que cita que uma das 
competências e habilidades a se-
rem desenvolvidas em Educação 
Física é “assumir uma postura 
ativa, na prática das atividades 
físicas, e consciente da impor-
tância delas na vida do cidadão. 

-
namento funcional e a consciên-
cia da importância dele na vi-
da de cada um. 

Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) (1999) ainda 
citam que “raras vezes as esco-
las se preocupam em desenvol-
ver ações educativas para levar 
os jovens a adquirirem hábitos 
de vida que favoreçam a práti-
ca de atividades físicas de forma 
continuada. Neste caso, o trei-
namento funcional pode ser es-
sa ação educativa que vai levar o 
jovem a adquirir hábitos de vida 
que favoreçam a prática de ativi-
dades de forma continuada, pois 
tendo consciência da importân-
cia do Treinamento Funcional, os 
jovens podem querer fazer es-
se tipo de treino, mesmo quan-
do na idade adulta.

Educação Física na escola

Segundo Mattos e Neira 
(2000), de acordo com os Parâ-
metros Curriculares Nacionais, 
no bloco de conteúdos conheci-
dos como ginásticas, uma das 
competências da Educação Física 
no Ensino Médio é aprofundar-se 
no conhecimento e compreensão 
das diferentes manifestações 

da cultura corporal, reconhe-
cendo e valorizando as diferen-
ças de desempenho, linguagem 
e expressividade. Baseado nisso, 
o treinamento funcional é uma 
manifestação da cultura corporal 
de movimento atual e que pode 
e deve ser inserido no contexto 
escolar, para que os alunos pos-
sam conhecê-lo e desfrutar dos 
benefícios dele para a saúde e 
qualidade de vida, o que pode 
tornar o adolescente consciente 
da importância de se fazer exer-
cícios físicos regularmente e du-
rante toda sua vida.

A princípio, a Educação Física, 
quando inserida no currículo es-
colar, era tida como um momen-
to para a prática da ginástica, 

-
po saudável. Após muitas refor-
mas na própria ideia de Educa-
ção Física, atualmente ela é uma 
disciplina complexa que deve, 
ao mesmo tempo, trabalhar as 

se inter-relacionar com os outros 
componentes curriculares.

No cenário Escolar o professor 
de Educação Física deve cumprir 
seu papel de mediador e tentar 
de alguma forma mostrar para o 
aluno que a aula de Educação Fí-
sica é um espaço essencial para 
aprenderem diversos conteúdos 
teóricos e práticos.

Professor deve cumprir o seu 
papel de mediador, adotando a 
postura de interlocutor de men-

-
xível no tocante às mudanças do 
planejamento e do programa de 
curso; mostrando aos alunos que 
aquele é um espaço de apren-
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dizagem e procurando entender 
e aceitar as relações corporais 
existentes no mundo humano 
para o bom desempenho do seu 
papel de educador (PCN, ENSINO 
MÉDIO, 1999).

Ainda, de acordo com o con-
texto escolar, segundo Evange-
lista e Macedo (2015), os exer-
cícios livres são indicados para 

-
bilidade e a propriocepção do 
aluno. Eles também são úteis 
quando se dispõe de poucos 
equipamentos funcionais, po-
dendo ser utilizados em combi-
nação com os exercícios de mus-
culação tradicionais. 

Em virtude disso, os exercí-
cios escolhidos nesta pesquisa, 
tem fundamentação em Evange-
lista e Macedo (2015), que citam 
como exercícios livres, a pran-
cha, a passada à frente (avan-

braços e elevação de joelhos. 
De acordo com Ministério da 

Educação (MEC), a Orientação 
Curricular para o Ensino Médio 
ilustra o mecanismo de articu-
lação pedagógica das aulas de 
Educação Física que tem os te-
mas como provocadores de todo 
o processo que se desencadeia a 
partir das intenções educativas.

A seguir, apresenta-se um 
quadro com as orientações curri-
culares para o Ensino Médio.

Quadro 2 – Orientações curriculares para o Ensino Médio

Temas da comunidade Escolar

Conteúdos:
Esporte, Danças, Lutas, Jogos, Brincadeiras, Ginástica etc. 

espaços públicos, mostras de práticas, debates e eventos.

Acúmulo e produção de conhecimentos acerca das práticas corporais; domínio 
crítico sobre os grandes temas relativos à produção cultural do corpo; capacidade 
de organização e planejamento individual e coletivo de práticas corporais.

Domínio de conhecimentos acerca dos princípios biológicos, socioculturais e políticos que norteiam 
as práticas corporais construção de tempos e espaços de autonomia sobre as práticas corporais.

Capacidade de intervenção, de proposição e decisão política.

Fonte – Brasil, MEC.

Este quadro acima mostra que 
o Treinamento Funcional, que 
está ligado diretamente ao con-
teúdo esporte e ginástica, está 
no norteamento do MEC para a 
Orientação Curricular no Ensino 
Médio, ou seja, este conteúdo é 
importante e fundamental para a 
formação dos alunos.

Material e métodos

Foi feita uma pesquisa de 
campo, quantitativa e qualitativa 
com 67 alunos do Ensino Médio, 
de ambos os sexos. A amostra 
foi composta por 9 adolescentes 
do 1º ano, 11 adolescentes do 2º 
ano e 8 adolescentes do 3°ano 
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do sexo feminino e 13 adoles-
centes do 1º ano, 20 adolescen-
tes do 2º ano e 6 adolescentes 
do 3º ano do sexo masculino. A 
escolha da amostra foi aleatória 
e a participação dos alunos na 
pesquisa foi voluntária.

Foi aplicado um circuito fun-
cional com oito estações. Os 
exercícios foram realizados du-
rante 30 segundos de execução 
com intervalo de 30 segundos de 
descanso entre cada estação, e 
as estações foram às seguintes:

1 – Prancha
2 – Agachamento 90°
3 – Flexões de braço
4 – Avanço
5 – Abdominal.
6 – Elevação do joelho
7 – Elevação do calcanhar
8 – Treino na escadinha

As aulas de Treinamento Fun-
cional foram aplicadas durante 2 

semanas com 2 aulas por sema-
na, totalizando 4 aulas. As aulas 
foram ministradas pelo Professor 
de Educação Física da escola e o 
pesquisador apenas auxiliou.

Depois da aplicação das au-
las de Treinamento Funcional, 
foi aplicado um questionário com 

-
vel de aceitação dos alunos do 
Ensino Médio sobre o Treina-
mento Funcional.

Esta pesquisa foi enviada para 
a Plataforma Brasil e foi aprova-
da pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade Vale do Rio Verde, MG, 
pelo Parecer número 2.260.199, 
de 5 de setembro de 2017.

Resultados

Após a coleta dos dados, os 
resultados estão apresenta-
dos a seguir. 

Figura 1 – Você gostou da aula de Treinamento Funcional?
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Fonte: autores.
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-
dos da seguinte pergunta para 
o sexo masculino: você gostou 
da aula de Treinamento Funcio-
nal? A maioria dos adolescentes 
do 1°ano (85%) respondeu que 
sim, a maioria dos meninos do 2° 
ano (45%) respondeu que sim, e 

a maioria dos adolescentes do 3° 
ano respondeu que gostou pou-
co, com 50% e apenas 33% dos 
alunos do 3º ano responderam 
que gostaram muito. Esse resul-
tado mostra que, a maioria dos 
meninos do 1º e 2º gostaram da 
aula de Treinamento Funcional.

 Figura 2 – Você gostou da aula de Treinamento Funcional?
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Fonte: autores.

-
dos que obteve nessa pesquisa 
sobre a seguinte pergunta para 
as meninas: você gostou da au-
la de Treinamento Funcional? A 
maioria das adolescentes do 1° 
ano respondeu que gostou com 
78%, a maioria das adolescentes 
do 2° ano respondeu que gostou 
com 64% e a maioria das ado-
lescentes do 3° ano respondeu 
que gostou pouco com 75%.

Com esses resultados, pode-
-se ver claramente que a maio-
ria dos alunos, tanto do sexo 
masculino quanto do sexo femi-
nino, do 1º e 2º ano gostaram 
do treinamento funcional e que 
a maioria dos alunos do 3º ano 
gostaram pouco do treinamen-
to funcional. Pouquíssimos dis-
seram que não gostaram do trei-
namento funcional.
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Figura 3 – Quanto você gostou da aula Treinamento Funcional?

85%

78%

45%

64%

33%

12%
15%

22%

30%
27%

50%

75%

0% 0%

25%

9%

17%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1º Masculino 1º Feminino 2º Masculino 2º Feminino 3º Masculino 3º Feminino

Gostou Pouco Não

Fonte: autores.

-
dos do nível aceitação do Méto-
do Treinamento Funcional com 
a pergunta, quanto você gos-
tou da aula Treinamento Fun-
cional? A maioria dos alunos do 
1° ano respondeu que gostou 
muito, com 85% dos meninos e 
78% das meninas. Em relação 
ao 2º ano, a maioria dos me-
ninos do 2º ano disse que gos-
tou muito, com 45% e a maioria 
das meninas disseram que gos-
taram muito, com 64%. Em re-
lação ao 3° ano, a maioria res-
pondeu que gostou pouco, com 
50% do sexo masculino e 75% 
do sexo feminino.

Quanto à diferença entre me-
ninos e meninas, quanto a gos-
tar ou não do Treinamento Fun-
cional, os resultados foram 
semelhantes, pois 54,3 % dos 

adolescentes do sexo masculi-
no disseram que gostaram muito 
do Treinamento Funcional e 51,3 
% das adolescentes do sexo fe-
minino disseram que gostaram 
muito do Treinamento Funcio-
nal. Quanto ao resultado de que 
gostaram pouco do Treinamento 
Funcional, os adolescentes res-
ponderam que 31,6% gostaram 
pouco e as adolescentes res-
ponderam que 41,3% gostaram 
pouco do Treinamento Funcional. 

Esse resultado mostra um 
equilíbrio entre adolescentes do 
sexo masculino (54,3%) e do se-
xo feminino (51,3%), quando da 
pergunta se gostaram muito do 
Treinamento Funcional.
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Figura 4 – Você achou difícil alguma determinada execução do 
Treinamento Funcional?
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Fonte: autores.

-
tados à seguinte pergunta: vo-
cê achou difícil alguma determi-
nada execução do Treinamento 
Funcional? A maioria respondeu 
que não achou difícil, exceto 
o 1° ano feminino, onde 34% 
das adolescentes responderam 

que sim, que achou difícil, e 
com 33% respondendo que não 
acharam difícil. Os índices ele-
vados das respostas “não acha-
ram difícil”, demonstra a facili-
dade de executar o Treinamento 
Funcional entre os adolescen-
tes do Ensino Médio.

Figura 5 – Você já tinha ouvido falar do Treinamento Funcional? 
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-
dos da pergunta você já tinha 
ouvido falar do Treinamento Fun-
cional? A maioria disse que sim, 
sendo que o 1°ano masculino 
respondeu sim com 85%, o 1° 
ano feminino respondeu sim com 
67%, o 2° masculino respondeu 
sim com 65%, o 2° ano feminino 
respondeu sim com 64%, em re-
lação ao 3° masculino respondeu 
sim com 50% e respondeu gos-
tou pouco com 50%, o 3° ano fe-
minino respondeu sim com 62%.

Resumindo, o nível de acei-
tação do Método de Treinamen-
to Funcional teve um alto índi-
ce de aceitação entre os alunos 
do 1°ano, com resultados do se-
xo masculino e feminino de 78% 
a 85%, respectivamente, de que 
gostaram muito da aula. Entre 
os alunos do 2° ano, obtiveram-
-se resultados do sexo masculino 
e feminino de 45% a 64%, res-
pectivamente, nas respostas que 
gostaram muito da aula.

Já entre os alunos do 3°ano, 
obtiveram resultados do sexo 
masculino e feminino de 12% e 
33%, respectivamente, em res-
postas de que gostaram mui-
to da aula, porém a maioria, de 
50% dos alunos do sexo mas-
culino e 75% das alunas do se-
xo feminino, foi de respostas de 
que gostaram pouco da aula. No 
3º ano, somente 13% das meni-
nas e 17% dos meninos respon-
deram que não gostaram da aula 
de treinamento funcional.

Discussão dos resultados

Os resultados desta pesqui-
sa vão ao encontro de um es-
tudo feito por Batista, Silva e 

Santos (2013), sobre a aplicação 
do treinamento funcional nas au-
las de Educação Física no Ensi-
no Médio, onde a maioria (80%) 
disse que aprendeu novos con-
teúdos com o treinamento fun-
cional sobre a conscientização 
da importância dele para a saú-
de e qualidade de vida, o mes-
mo acontecendo nesta pesquisa. 
Ainda, no estudo de Camila, Sil-
va e Santos (2013) a maioria re-
conheceu a relação entre a aula 
e as atividades cotidianas, sendo 
colocado este conteúdo como re-
levante para a vida.

Porém, quanto ao conheci-
mento acerca do treinamento 
funcional, no estudo de Camila, 
Silva e Santos (2013), a maio-
ria não conhecia o treinamento 
funcional, o que vai contra o re-
sultado desta pesquisa, onde a 
maioria respondeu que conhecia 
sim o treinamento funcional.

Os resultados que se obteve 
nesta pesquisa mostram que o 
Treinamento Funcional pode ser 
uma ferramenta essencial para 
as aulas de Educação Física Es-
colar e para o professor utilizar 
como uma nova metodologia de 
inclusão da cultura corporal de 
movimento, além de poder pro-
porcionar novos conhecimentos 
aos alunos, no sentido de res-
peitar as diferenças e direcionar 
os alunos a uma conscientização 
sobre a importância de ser sau-

Outra relação do Treinamen-
to Funcional e a Educação Física 
escolar, é que o TF está direta-
mente ligado ao conteúdo espor-
te e ginástica e está presente 
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no norteamento do MEC para a 
Orientação Curricular para o En-
sino Médio, ou seja, este con-
teúdo é importante e fundamen-
tal para a formação dos alunos. 
Apresenta-se abaixo os temas es-

-
colar, segundo o MEC, e nele po-
de ser visto a ginástica como um 
conhecimento pertinente à área.

Temas da comunidade 

da Educação Física

Conteúdos:

Esporte, Dança, Lutas, Jogos, 
Brincadeiras, Ginástica, etc. 

-
-laboratórios, exploração e aná-
lise de espaços públicos, mostras 
de práticas, debates e eventos.

Acúmulo e produção de conheci-
mentos acerca das práticas cor-
porais; domínio crítico sobre os 
grandes temas relativos à pro-
dução cultural do corpo; capa-
cidade de organização e plane-
jamento individual e coletivo de 
práticas corporais.

Domínio de conhecimentos acer-
ca dos princípios biológicos, so-
cioculturais e políticos que nor-
teiam as práticas corporais 
construção de tempos e espaços 
de autonomia sobre as práticas 
corporais (PCN, BRASIL, 1999).

O Treinamento Funcional, se-

do Treinamento Esportivo, res-
peita a individualidade biológica 
do aluno e é um exercício seguro, 

que melhora o condicionamento 
físico e habilidade de movimen-

-
ca, trabalhando e fortalecendo a 
musculatura de todo o corpo, de 

O Treinamento funcional é baseado 
em uma prescrição coerente e se-
gura de exercícios que, respeitam 
a individualidade biológica, permi-
tindo que o corpo humano seja es-
timulado de um modo que melho-
re todas as habilidades do sistema 
músculo esqueléticos e sistemas 
independentes (CAMPOS; NETO; 
BERTANI, 2010, p. 25).

A realização de esforço físico 
adequado na infância e na ado-
lescência desenvolve os aspectos 
motores e apontam experiên-
cias positivas para o praticante 
e que pode se tornar futuramen-
te um habito de uma vida ativa 

-
tra a conscientização dos alunos 
quanto a importância do treina-
mento funcional, assim como ci-
tam os autores abaixo.

Além dos benefícios imediatos 
atribuídos a realização de esfor-
ços físicos adequados na infân-
cia e na adolescência, evidências 
apontam que as experiências po-
sitivas associadas à prática de 
atividades física vivenciada nes-
sas idades se caracterizam como 
importantes atributos no desen-
volvimento de atitudes, habilida-
des e hábitos que podem auxiliar 
futuramente na adoção de um 

na idade adulta (GUEDES; GUE-
DES, 1997).
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A ideia de fazer uma pesqui-
sa de campo aplicando o Treina-
mento Funcional no Ensino Médio 
visa mostrar a importância que 
esta atividade física tem para o 
cotidiano dos alunos e os benefí-
cios que acarretará para sua vida 
e saúde. Praticar essa modalida-
de nas aulas de Educação Física, 
de modo a vivenciar movimen-
tos que possivelmente melho-
ram força, coordenação motora, 
resistência, agilidade, equilíbrio 

-
ra inseri-lo na cultura corporal 

Treinamento Funcional refere-se 
a um conjunto de exercícios pra-
ticados como preparo físico ou 

cuja execução se procura aten-

seja, os exercícios de Treinamen-
to Funcional apresentam propósi-

-
duzindo ações motoras que serão 
utilizadas pelo praticante em seu 
cotidiano (MONTEIRO; EVANGE-
LISTA, 2012).

Portanto, essa pesquisa apre-
senta resultados positivos em 
relação ao Treinamento Fun-
cional na escola e em relação 
à incorporação dessa nova me-
todologia de ensino para o En-
sino Médio em relação às au-
las de Educação Física.

Conclusão

Os resultados desta pesquisa 
nos permite concluir que os alu-
nos e alunas do 1º e 2º ano do 

Ensino Médio gostaram muito do 
Método de Treinamento Funcio-
nal. Já os alunos e alunas do 3º 
ano gostaram pouco das aulas 
de Treinamento Funcional. Pou-
quíssimos alunos do Ensino Mé-
dio (em média, somente 10,6%) 
disseram que não gostaram das 
aulas de Treinamento Funcional. 

Pode-se concluir também que 
a maioria dos alunos do En-
sino Médio não achou difícil a 
execução do Treinamento Fun-
cional, assim como a maioria 
já tinha ouvido falar deste ti-
po de treinamento.

Sendo assim, pode-se con-
cluir com esta pesquisa, que o 
Treinamento Funcional se mostra 
um excelente meio de se traba-
lhar novos conteúdos na Educa-
ção Física Escolar, proporcionan-
do novos conhecimentos e uma 

-
logias de ensino para os alunos 
do Ensino Médio. Além disso, o 
Treinamento Funcional pode ser 
uma forma de despertar o inte-
resse dos alunos em novas me-
todologias de ensino para as 
aulas de Educação Física e incor-
porá-los nessa nova cultura cor-
poral de movimento.
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