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RESUMO 
 
A Educação Física faz parte da educação integral do indivíduo, portanto, entre 
tantos outros objetivos, deve desenvolver a aptidão física dos indivíduos, 
através de exercícios físicos orientados. Nos últimos anos, o treinamento 
funcional vem sendo uma opção muito utilizado na melhora do 
desenvolvimento das pessoas em geral, além de beneficiá-los nas capacidades 
utilizadas no cotidiano. O objetivo geral do estudo é analisar as possibilidades 
do treinamento funcional para a Educação Física. Como metodologia realizou-
se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes secundárias. Diante das 
discussões nas pesquisas literárias, a essência do treinamento funcional está 
baseada na melhora dos aspectos neurológicos que afetam a capacidade 
funcional do corpo humano, através de exercícios que desafiam os diversos 
componentes do sistema nervoso e por isso estimulam sua adaptação e o seu 
desenvolvimento corporal. Os movimentos funcionais referem-se a 
movimentos integrados, multi-planares de estabilização e produção de 
força, ideais para pessoas em crescimento que utilizam diversos planos e 
eixos para se deslocarem com eficiência. Esse método também aderi a 
prevenção de lesões envolvendo diferentes ações musculares. Somando 
que, o treinamento funcional implica maior complexidade do movimento e 
envolvimento de várias capacidades físicas. Isso faz o organismo ter um 
gasto energético muito maior, além de trazer grandes contribuições, como: 
melhora da flexibilidade, emagrecimento, otimização da coordenação 
motora, equilíbrio e condicionamento cardiorrespiratório; além de motivação 
e do aumento da autoestima. Portanto, o treinamento funcional tem sido 
muito difundido na área do condicionamento físico. Muitos profissionais de 
Educação Física têm aderido a esse treinamento, associando instabilidade 
na execução dos exercícios, sejam eles voltados ao desempenho esportivo 
ou à melhora da qualidade de vida. Dessa forma, o treinamento funcional 
tem importante papel na Educação Física diante do desenvolvimento motor 
das pessoas, auxiliando-os, tanto em fundamentos para o desenvolvimento 
de habilidades desportivas, quanto na execução das atividades da vida 
diária, melhorando a funcionalidade, contribuindo para melhorar e manter a 
qualidade de vida e saúde dos indivíduos. Em adição, a ideia deste estudo 
é mostrar a essência do treinamento funcional para qualquer indivíduo, na 
qual deve ser estimulado na Educação Física, pois consequentemente 
mediará as pessoas na sua qualidade de saúde e vida, possibilitando ser 
um atleta diferenciado (se for a escolha do indivíduo) quando for para um 
esporte de alto rendimento diante dos estímulos funcionais obtidos nas 
vivências práticas e rotineiras da Educação Física. 
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