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Introdução

Devido às exigências do desporto de competição de alto nível, os jovens atletas são cada vez mais 
sujeitos, a regimes de treino que implicam cargas de trabalho mais elevadas. 

O Treino da Força, praticado pelos jovens das maiores potências desportivas mundiais, com cargas 
exteriores ou/e com o peso do próprio corpo é cada vez mais uma realidade à qual os treinadores 
portugueses de Basquetebol não podem fugir, correndo assim sérios riscos de cada vez mais nos 
situarmos na cauda dos rankings continental e mundial. 

A bibliografia internacional mais recente, prova-nos que existe uma correlação direta entre os níveis 
de Força Muscular e o nível da performance desportiva alcançada. 

Por isso, numerosas entidades que se dedicam ao estudo da Medicina Desportiva e à formação e  
de treinadores, na área do treino da Preparação Física, propõem uma série de recomendações para 
a efectivação do Treino da Força Muscular, 
tentando reduzir ao máximo o risco de lesões 
entre os jovens. Assim, as renomadas American 
College of Sports Medicine, British  Association  
of  Exercise and  Sports Sciences , American 
Academy of Pedriatrics Council on Sports 
Medicine and Fitness e a  National Strength  and 
Conditioning  Association, têm elaborado e 
proposto nos ú l t imos anos, as l inhas 
orientadoras de protocolos de treino com jovens 
atletas, fazendo cair velhos mitos e tabus, que 
durante décadas proibiram  o treino da Força com jovens antes destes perfazerem os dezoito anos. 
Entre outros males dizia-se que o treino da força impedia o crescimento saudável dos jovens , o que 
viria de uma forma directa a comprometer o futuro desportivo do atleta. 

Generalidades


Os benefícios do reforço muscular nos jovens estão na actualidade largamente demonstrados. 

Assim, Faigenbaum et al. (1993) provaram que um programa de treino aplicado a jovens, à razão de 
duas sessões por semana, levou a ganhos significativos na qualidade da Força. 
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Rattel (2011) mostra-nos progressões de força na ordem dos 43% em relação à força inicial após 
nove semanas de treino. 

Em 2007, Faigenbaum demonstrou que para se alcançar o estimulo muscular mais eficaz, é 
necessário que os exercícios sejam realizados a diferentes velocidades de execução (introdução dos 
movimentos que concernem à Halterofilia). 

Todos os exercícios e as cargas utilizadas devem ser criteriosamente adaptadas às crianças e 
jovens, não havendo qualquer tipo de restrição ou interdição ao treino de alta intensidade com o 
objectivo de desenvolver a Força. Pelo contrário, os ganhos de força desde tenra idade, irão 
beneficiar o desenvolvimento atlético do indivíduo  a longo prazo. 

Para além dos ganhos de força que se observam, facilmente verifica-se também uma ligeira 
hipertrofia dos músculos solicitados e talvez o mais relevante, adaptações muito importantes do 
sistema nervoso. 

Nestes escalões etários, os aspectos posturais 
deverão ser constantemente corrigidos pelo 
treinador. 

Com este t rabalho, i remos observar o 
desenvolvimento da coordenação motora geral, o 
que será extremamente benéfico à aquisição e 
desenvo lv imento dos padrões motores 
estruturantes de um basquetebolista de eleição 
(técnica especifica à modalidade). 

Quando se fala de treino de força com jovens, devemos de uma forma clara identificar os diferentes 
públicos – alvo, com os quais iremos trabalhar, pois não é a mesma coisa treinar crianças dos 6 aos 
8 anos ou treinar jovens que se situam entre os 8 e os 12 anos. Com efeito, a idade, o género e o 
nível de maturidade psicofisiológica vão ter um forte impacto na organização e escolha dos 
conteúdos que serão abordados, assim como no volume e na intensidade utilizados na prescrição 
das sessões de treino. 
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A iniciação ao Treino com 
Cargas

A considerar 

Segundo Cometti (S.D.), o trabalho com cargas coloca-nos três desafios: 

1-Iniciação ao agachamento (carga sobre os ombros). 

2-Apredizagem do trabalho com a barra de musculação (movimentos gerais). 

3-A musculação do trem superior do corpo. 

Para o agachamento devemos começar pela isometria progredindo depois para os regimes 
concêntrico, excêntrico e mistos. 

No trabalho com barra devemos numa primeira fase, aprender a técnica dos exercícios com a barra 
vazia, insistindo mais nos aspectos coordenativos do que nos aspectos da força. 

A musculação da parte alta do corpo deve ser feita através de um trabalho em amplitude dos 
ombros, graças à utilização de massas levemente lastradas, seguindo-se a utilização de bolas 
medicinais com diferentes pesos. 
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dos 6 aos 8 anos


� 


Caracterização geral 

Idade favorável à aquisição de habilidades motoras gerais, desenvolvimento e enriquecimento do 
reportório motor, melhoria da coordenação. Treino multidisciplinar, descoberta de gestos 
fundamentais, investir nas experiências motoras globais. Em relação à duração dos esforços, deve-
se favorecer o fraccionamento da actividade ou permitir à criança escolher o seu próprio ritmo. Variar 
ao máximo o material utilizado. Demonstrar sempre de forma correcta, explicações simples e 
pertinentes. Privilegiar os aspectos lúdicos do treino. Sessões curtas: 45 a 60 minutos. 

Indicações importantes: 

1-Os treinos devem decorrer num ambiente calmo e facilitador das aprendizagens. 

2-Observar sempre alternância entre esforço e repouso, evitar a fadiga física e mental. 

3-As instalações de treino devem ser acolhedoras e respeitar os mais elementares princípios de 
higiene. 

4-Dedicar muita importância ao ritmo de execução dos exercícios. 
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5-Treinar a propriocepção (treino sensório-motor). 

6-Desenvolver a atenção, o equilíbrio, a observação, a coordenação e a destreza. 

7-Suscitar a criação de diferentes padrões motores. 

8-Os exercícios não devem ser demasiadamente fáceis, pois irão proporcionar a utilização de 
habilidades já adquiridas (não se registando evolução), levando a um sucesso imediato. Assim não 
se observa progresso. 

9-Os exercícios não devem ser extremamente difíceis, pois o insucesso sistemático leva à 
desmotivação. 

10- O exercício deve ser adaptado, para que o sucesso seja alcançado após algumas repetições e 
possibilite a aquisição de novas habilidades, observando-se assim progresso. Desenvolve os níveis 
motivacionais e o gosto pelo treino. Controlar sempre o esforço despendido de forma a evitar a 
fadiga. 

11-Ter sempre bem preparadas as sessões de treino, para poder enfrentar melhor as dificuldades 
que sempre aparecem no decorrer destes processos. 

Sucesso = Motivação

Progresso = Criação de novas 

capacidades
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dos 8 aos 12 anos

 

Caracterização geral 

Este escalão etário divide-se em dois períodos: 

1-Dos 8 aos 10 anos 

2-Dos 10 aos 12 anos. 

No primeiro período os indivíduos estão mais receptivos psicofisiologicamente à aquisição de 
habilidades motoras e a aprendizagem de um grande número de técnicas de base, sendo o período 
óptimo de começar a abordagem dos exercícios Halterófilos. 

O segundo período, é a faixa etária onde se começa por abordar de forma harmoniosa os gestos 
mais complicados e a trabalhar os detalhes (ex: fixação dos músculos das costas, no Peso-Morto). 

Durante estes quatro anos dá-se um primeiro aumento significativo da Força. 

O treino proposto deverá ser variado. 
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Indicações importantes: 

1-Evitar a monotonia nos treinos. 

2-Desenvolver os factores de execução da técnica dos exercícios, sem procurar o desenvolvimento 
da foça muscular. 

3-Treinar mais em qualidade do que em quantidade, pois um número exagerado de repetições pode 
criar uma fadiga importante, numa idade em que a criança é um ser bastante frágil. 

4- Não prescrever desenvolvimento muscular excessivo e prematuro. 

5- Criar grupos de trabalho morfologicamente homogéneos. 

6- Manter a importância da demonstração das técnicas a treinar. 

7- Manter a duração dos treinos entre os 45 e os 60 minutos. 

8- As sessões de treino serão interrompidas por frequentes  períodos de repouso ou em substituição 
por  exercícios de fraca intensidade, o que permitirá à criança recuperar. 
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dos 12 aos 17 anos




Caracterização geral 

Nesta idade é necessário estar muito atento aos erros de programação e periodização do treino, 
pois é neste escalão etário que se registam o maior número de abandonos da prática do 
Basquetebol. Qualquer erro poderá ser justificação para a desmotivação e o correspondente 
abandono precoce. 

Nesta fase da vida do jovem atleta é imperativo que o treinador encontre uma ligação entre o treino 
da força e a prática do Basquetebol. 

É necessário estar atento a alguns aspectos específicos à adolescência. Assim, não é estranho 
verificar que o aumento da estatura é mais rápido do que o aumento do peso corporal, obrigando o 
treinador a ter cuidados redobrados com a atribuição e progressão das cargas. 

Haverá ainda o aparecimento de episódios de híper actividade ou de hipo actividade que se 
manifestam como instabilidade motora, apatia ou astenia, reaparição frequente de movimentos 
parasitas e pequenos sinais de descoordenação motora. 

Devido à estabilização dos factores psicofisiológicos, que se verificam na fase final deste período  de 
desenvolvimento, o individuo irá viver uma segunda idade de ouro da aprendizagem. 
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Indicações importantes: 

1-Trabalhar constantemente os aspectos correctivos, pois a musculatura dorsal ainda não é 
suficientemente forte para manter a coluna vertebral, que teve um crescimento rápido, em posição 
correta. 

2-As cargas prescritas devem ser inferiores às possibilidades físicas do praticante. As cargas serão 
determinadas e adaptadas tendo em conta os movimentos que queremos executar, o peso do 
corpo do atleta, a idade, o nível técnico do individuo e a sua evolução. 

mais de 17 anos




Esta é a quarta e definitiva etapa, caracterizada pela grande mestria da técnica dos exercícios de 
musculação com ou sem cargas e da optimização das qualidades físicas requeridas pela prática do 
Basquetebol. 

Como é lógico está fora do âmbito deste trabalho, já que abrange a idade adulta dos atletas. 
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Notas finais 
Associamos a este documento videos de treino para exemplificar 

alguns exercícios que defendemos para usar na população alvo deste 

artigo. Tivemos o cuidado de escolher os videos na sua forma natural, 

sem cortes ou filtros e realizados em ambiente de treino real. 

Pretendemos com isso demonstrar aos treinadores que é possível 

fazermos este tipo de trabalho com os nossos jovens. Estes videos 

representam ainda o primeiro contacto dos jovens com este tipo de 

treino. 

Como não poderia deixar de ser, queremos deixar aqui o nosso 

agradecimento ao Basquete Clube de Barcelos, à sua direção, direção 

técnica, seccionista e naturalmente aos jogadores e pais dos jogadores 

do escalão de Sub 14M que possibilitaram a partilha destes videos. 

links para vídeos

videos treino para parte superior do corpo 

trem superior - isometria 

trem superior - concêntrico  

trem superior - excêntrico 

videos de treino para a parte inferior do corpo 

trem inferior - isometria 

trem inferior - concêntrico 
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https://youtu.be/HBRyo5rYmrc
https://youtu.be/9964lQRbIDk
https://youtu.be/QbJrYqy9lrI
https://youtu.be/4401agTsruA
https://youtu.be/Na6Rxyuc1FM


videos de treino do “core” 

treino do “core” 
videos de treino para coordenação motora 

coordenação geral 
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Atualmente exerce funções de treinador dos Sub14M no Basquete Clube de Barcelos
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https://youtu.be/fEIL2ahCsh4
https://youtu.be/N7m4bpFOlmo
http://www.preparacaofisicaxxi.com
http://www.preparacaofisicaxxi.com

