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RESUMO 
 

O presente estudo buscou desenvolver uma reflexão sobre o treinamento funcional, especificamente na 
sua relação com a Abordagem articulação por articulação, já que esta reflexão se justifica como um 
excelente modelo para o desenvolvimento de sessões de treinamento funcional mais elaboradas e 
consistentes a cerca das funções e disfunções articulares. Este trabalho caracteriza-se como uma revisão 
de literatura de artigos científicos e livros, encontrados após uma busca realizada nas bases de dados 
Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed,Dedalus (Banco de dados Bibliográficos da USP), e 
Periódicos CAPES/MEC, que tratam o tema Treinamento Funcional e Abordagem articulação por 
articulação, ou que expliquem e discutam as necessidades e funções das articulações dentro das 
sessões de treinamento. Foram selecionados textos que continham dados sobre treinamento funcional, 
funções e disfunções articulares, necessidades específicas de cada articulação, além de trabalhos que 
discutiam e descreviam estabilidade e mobilidade, e a importância dessas características em cada 
articulação. Com base na pesquisa realizada, concluiu-se que é de grande valia o entendimento da 
abordagem articulação por articulação, e principalmente, das necessidades principais de cada 
articulação, dentro do treinamento funcional. No entanto, sugere-se que a discussão e a produção do 
conhecimento nessa área sejam ampliadas de modo a acrescentar à Educação Física conceitos e 
metodologias concretas e embasadas para prática do educador físico durante sessões de treinamento 
funcional.  

 
Palavras-Chaves: Treinamento funcional, estabilidade, mobilidade, articulação. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos o treinamento funcional vem ganhando popularidade, 

porém muitos atletas e treinadores confundem treinamento funcional com algo limitado 

ao uso da bola suíça, fita de suspensão, bases instáveis e exercícios com o peso 

corporal (5). No entanto, essa metodologia de treinamento baseia-se na funcionalidade, 

estando intimamente relacionada ao desenvolvimento das principais capacidades 

biomotoras: força, velocidade, resistência, coordenação, flexibilidade e equilíbrio. Esse 

método de treino inclui a seleção de atividades, preconizando a realização de 

movimentos integrados e multiplanares, que podem ter boa transferência de seus 

efeitos para as atividades de vida diária, atividades naturais ou esportivas (2).  

O treinamento funcional é uma metodologia que engloba uma variedade de 

aplicações e é descrita como um contínuo de exercícios que ensina o indivíduo, ou o 

atleta, a lidar com seu corpo em todos os planos de movimento, buscando selecionar 

exercícios que reduzem a incidência de lesões e melhorem o desempenho (1).  

O treinamento não é uma ciência exata, mas uma ciência humana e biológica, 

cheia de variantes. Sendo assim, vale ressaltar que não existem exercícios mais ou 

menos funcionais e a simples escolha de alguns exercícios não torna um treinamento 



funcional. A funcionalidade do treino não tem muito a ver com os artefatos usados pelos 

profissionais, mas sim com o conhecimento que adquirem em relação à biomecânica 

necessária para o planejamento de um programa (1,3,5). 

Não existem fórmulas prontas ou ideias preconcebidas sobre o planejamento de 

sessões de treinamento funcional. Cada indivíduo é um novo desafio em relação à 

construção do modelo de sessão de treino a ser adotada (5). Para isso o treinamento 

funcional utiliza padrões de movimento como puxar, empurrar, levantar, arremessar, 

correr, saltar, estabilizar e mobilizar, entre outros, que permitem ao individuo se 

organizar durante os exercícios, aprimorando habilidades de movimento como a força 

da região do tronco (core) e a eficiência neuromuscular. Esses padrões permitem ao 

corpo produzir movimentos eficientes em um processo de aprendizagem desafiador e 

em constante evolução (2,5). 

Para que uma sessão de treino se torne organizada deve haver uma boa 

seleção de exercícios, visando a transferência de seus efeitos para as atividades 

diárias, ou para as necessidades naturais do corpo. Tal seleção deve ser feita de forma 

a respeitar as funções articulares, sem que se perca mobilidade e estabilidade, 

prevenindo e reduzindo lesões futuras. 

Um excelente modelo de abordagem, que está sendo amplamente utilizado no 

treinamento funcional, e que permite trabalhar o corpo por meio de um processo de 

pensamento voltado para as funções articulares, é a Abordagem articulação por 

articulação. Esta abordagem é aplicada no treinamento funcional como uma vertente 

que seleciona adequadamente seus exercícios na busca da reabilitação dos padrões de 

movimentos funcionais e naturais de cada articulação (1,2). 

De acordo com essa Abordagem, cada articulação ou conjunto de articulações 

desempenha uma função específica durante o movimento, e possui disfunções 

particulares que devem ser levadas em consideração durante o planejamento das 

sessões de treinamento (1).  

A análise desta abordagem e sua relação com o treinamento funcional se 

justifica como um excelente modelo para o desenvolvimento de sessões de treinamento 

mais elaboradas e consistentes a cerca das funções e disfunções articulares. 

Justificando sua compreensão baseando-se na ampla possibilidade de aplicação do 



método e pela fácil transferência dos resultados obtidos. Além disso, se mostra uma 

ótima proposta para compreensão das funções articulares e suas relações com 

movimentos naturais ou lesões decorrentes dos exercícios no treinamento funcional. 

O propósito deste trabalho é entender a contínua relação entre o treinamento 

funcional e a Abordagem articulação por articulação, que descreve o corpo como uma 

pilha de articulações com necessidades e funções específicas. Almeja-se discutir como 

as necessidades de cada articulação devem ser trabalhadas durante as sessões de 

treinamento e como organizar o treino para reduzir lesões e disfunções articulares.  

Esta pesquisa consiste numa revisão de literatura de artigos científicos e livros 

que tratam o tema treinamento funcional e Abordagem articulação por articulação, ou 

que expliquem e discutam as necessidades e funções das articulações dentro das 

sessões de treinamento. 

Foram selecionados textos que continham dados sobre treinamento funcional, 

funções e disfunções articulares, necessidades específicas de cada articulação, além 

de trabalhos que discutiam e descreviam estabilidade e mobilidade, e a importância da 

estabilidade e da mobilidade para cada articulação específica. 

Os artigos científicos foram encontrados após uma busca realizada nas bases 

de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed,Dedalus (Banco de dados 

Bibliográficos da USP), Periódicos CAPES/MEC e livros da área, utilizando as palavras-

chave “treinamento funcional”, “articulação por articulação”, “funções articulares”, 

“estabilidade” e “mobilidade”.  

A seguir, serão abordados alguns conceitos como: Abordagem articulação por 

articulação, mobilidade, estabilidade, disfunções e prevenção de lesões. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Abordagem articulação por articulação 

 

A ideia da Abordagem articulação por articulação ganhou vida própria ao ser 

discutida com mais profundidade pelo fisioterapeuta e estudioso Gray Cook e pelo 

renomado treinador de força e condicionamento Michael Boyle. 



Estes dois estudiosos partiram de um processo de pensamento em torno das 

evidências que foram observando em seus clientes e atletas durante o treinamento. 

Observaram que, em geral, os corpos modernos começaram a desenvolver tendências. 

Tanto os sedentários, quanto os ativos, migravam para um grupo de problemas e 

disfunções semelhantes, envolvendo mobilidade e estabilidade (1). 

Diante dessas evidências e do surgimento de padrões semelhantes de 

disfunções, Gray Cook e Michael Boyle começaram e desenvolver uma forma de 

pensamento que organizasse o treino de uma forma inteligente. Começaram a buscar 

opções de programas de treinamento que fizessem sentido e que, de fato, reduzissem 

o potencial de lesão. A partir daí, desenvolveram a ideia da Abordagem articulação por 

articulação como é usada atualmente, um modelo de organização sobre movimentos e 

sobre as articulações. 

As articulações são classificadas de acordo com sua estrutura e funcionalidade. 

Temos articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, classificadas também como 

imóveis, semimóveis (esqueleto axial) e livremente móveis (membros). Estas duas 

últimas, se enquadram na maioria das articulações do corpo, e se encontram na coluna 

vertebral e nos membros (7). A abordagem articulação por articulação gira seus estudos 

e raciocínio em torno dessas articulações. 

Esta abordagem compreende que cada articulação possui uma função 

específica e está propensa a níveis previsíveis de disfunções, por isso possuem 

necessidades particulares de treinamento (1). A definição das necessidades 

particulares das articulações não foi feita de forma arbitrária, essa definição é resultado 

das análises realizadas em cada articulação, considerando sua estrutura anatômica e a 

função principal que desempenham durante os movimentos. 

Para os autores, Gray Cook e Michael Boyle, o tornozelo, por exemplo, precisa 

de mais mobilidade, e o joelho de mais estabilidade. Seguindo esse raciocínio, o quadril 

necessita de mobilidade e a lombar de estabilidade, como demonstrado no quadro 1, a 

seguir. 

 

 
 
 
 



 
 

QUADRO 1: Necessidades específicas de cada articulação. 

 
Fonte: Boyle (1). 

 

Seguindo essa premissa, cada articulação será trabalhada de acordo com sua 

necessidade. Conhecendo bem essas necessidades, as sessões de treinamento 

funcional deverão direcionar e especificar exercícios que busquem alcançar os 

objetivos de cada indivíduo de forma segura, completa e funcional.  

Dessa forma o planejamento das sessões de treino permitirá que as funções 

articulares sejam preservadas, respeitadas e melhoradas ao longo do processo de 

treinamento. Compreendendo melhor esta abordagem o trabalho realizado dentro do 

treinamento funcional torna-se mais preciso e concreto.  

Por isso, conhecer melhor as necessidades de cada articulação é o ponto 

chave para o desenvolvimento de bons programas de treino (1). Mas, para entender 

melhor essas necessidades, deve-se entender primeiramente o que é mobilidade e 

estabilidade. 

 

Mobilidade e estabilidade  

 

Conhecer bem os termos mobilidade e estabilidade é importantíssimo para que 

haja uma organização lógica do trabalho que será desenvolvido com cada articulação. 

A eficiência dos movimentos está ligada à alternância constante entre mobilidade e 

estabilidade. 

Mobilidade significa aquele ou aquilo que se pode mover, que pode se 



movimentar, é a capacidade de produzir movimento articular. O termo mobilidade inclui 

e engloba tanto amplitude articular, quanto flexibilidade tecidual e muscular (1,5). 

Amplitude de movimento articular é pré-requisito para uma boa mecânica 

corporal. A flexibilidade normal das articulações é um atributo, já a flexibilidade 

excessiva não. A amplitude de movimento articular não pode ser excessiva, pois 

quando maior a amplitude, menor a estabilidade (6).  

Estabilidade significa imobilidade, qualidade de estável, firme, imóvel. O termo 

estabilidade está relacionado a algo rígido, constante (5). Estabilidade é a habilidade de 

resistir e controlar movimento em um segmento (1). 

Dentro do treinamento físico, mobilidade representa liberdade de movimento em 

um segmento, e estabilidade, refere-se ao controle e alinhamento articular em uma 

direção ou plano de movimento particular, garantindo integridade (1). 

Quando o indivíduo está em movimento, é possível observar que cada 

articulação, ou conjunto de articulações, tem uma demanda maior de mobilidade e 

estabilidade variável de acordo com as modalidades de atividade física ou atividades de 

vida diária que executa. Essas demandas de mobilidade e estabilidade sempre atuam 

de forma conjunta, em interdependência. Quanto mais mobilidade se gera, menos 

estabilidade se tem, e vice-versa (5).  

As articulações são constantemente estiradas e comprimidas, devido a isso, 

elas devem ser estabilizadas para evitar o deslocamento incorreto e inseguro. A 

estabilidade de uma articulação depende do formato da sua superfície, do número e do 

posicionamento dos ligamentos ao seu redor, e do tônus muscular (7). 

Encaixes rasos e superficiais prejudicam a estabilidade articular, quanto mais 

profundo for o encaixe articular, mais estável é a articulação. Além do encaixe, os 

ligamentos também fornecem mais ou menos estabilidade para uma articulação. 

Quanto mais ligamentos uma articulação possui, mais forte ela é. Outro fator que 

permite boa estabilização articular é o tônus muscular. Os tendões que cruzam as 

articulações permitem uma boa geração de estabilidade, quando são constantemente 

mantidos em estiramento pelo tônus muscular (7).  

Quando um movimento ocorre em uma determinada articulação, ações 

musculares, em articulações adjacentes e outros segmentos corporais, devem ser 



realizados para que o movimento ocorra com eficiência (3). Porém, quando essas 

ações musculares ocorrem de forma desequilibrada ou compensatória, surgem as 

disfunções articulares, levando às lesões. 

 

Mobilidade e estabilidade e sua relação com as disfunções e lesões 

 

Michael Boyle e Gray Cook, ao discutirem sobre a abordagem articulação por 

articulação, observaram o surgimento de disfunções e lesões semelhantes na maioria 

de seus clientes. Observaram fraquezas, normalmente, nos músculos estabilizadores 

do quadril, da coluna e da articulação escapulotorácica. Evidenciaram que algumas 

disfunções tinham ligação direta com a fraqueza de musculaturas como transverso do 

abdome e obliquo interno, glúteo médio e quadrado lombar, trapézio inferior e 

rombóides (1). 

Geralmente os clientes que se queixavam de lombalgia apresentavam fraqueza 

nos músculos abdominais profundos. Esses músculos desempenham um papel 

importante na proteção das estruturas passivas da coluna vertebral. A hipotonicidade 

proveniente do desuso, da permanência prolongada em determinadas posições, ou 

mesmo da fadiga, causam transferência excessiva de carga para as estruturas da 

coluna, discos intervertebrais, provocando dor (8). 

Disfunções lombares, também são desenvolvidas devido à dificuldade na 

conservação da estabilidade da coluna. A instabilidade do segmento lombar representa 

um dos fatores de maior incidência em pacientes com dor lombar (9). 

Além de problemas como lombalgia, alguns clientes desenvolveram problemas 

no ombro ou no manguito rotador. Esses problemas geralmente se desenvolvem 

porque os músculos escapulotorácicos apresentavam-se rotineiramente fracos (1,6,10). 

Os músculos escapulotorácicos (trapézio, serrátil anterior, peitoral menor e 

rombóides) são responsáveis pela estabilização da escápula no tórax. A estabilidade 

escapular é altamente dependente da musculatura escapulotorácica. Fraqueza nesses 

músculos contribui para perda de estabilidade escapular, que afetará diretamente a 

função dos músculos da articulação glenoumeral. 

A articulação glenoumeral, por exemplo, é uma das articulações que apresenta 



mais disfunções devido à sua grande complexidade. A instabilidade glenoumeral surge 

da deficiência do seu sistema estabilizador. A estabilidade da articulação glenoumeral é 

conseguida através da interação entre estruturas estabilizadoras passivas e ativas (10). 

Os músculos do manguito rotador, bíceps braquial, deltóide e escapulotorácicos 

são as estruturas ativas responsáveis pela estabilidade da articulação glenoumeral. Os 

músculos do manguito e o deltóide atuam, sinergicamente, para produzir os 

movimentos do úmero e garantir a estabilidade da articulação glenoumeral (10). 

Garantir equilíbrio e força dessas musculaturas favorece e beneficia os resultados das 

sessões de treinamento funcional, permitindo a manutenção das funções da articulação 

glenoumeral e escapulotorácica. 

Existem também clientes que apresentam problemas e dores no joelho, na 

maioria das vezes durante a execução de movimentos como o agachamento. 

Relaciona-se o surgimento da dor anterior no joelho com a fraqueza dos músculos do 

quadril e da coxa. Além disso, quando há fraqueza no músculo tensor da fáscia lata, há 

consequentemente aumento das forças de cisalhamento, já que esta musculatura é 

estabilizadora ântero-lateral do joelho. Quando este músculo se encontra fraco pode 

ocorrer também um aumento no estresse patelofemoral (11). 

Diante dessas observações faz-se necessária a compreensão de como e por 

que essas fraquezas surgem. Dor articular e disfunção podem ser causados por vários 

fatores, mas a maioria dos problemas articulares resulta em lesões e condições 

inflamatórias e degenerativas (7). A integridade e a segurança do movimento articular 

devem ser garantidas constantemente para que se reduza o surgimento de problemas, 

compensações, disfunções e lesões. 

As lesões se relacionam diretamente com a função de cada articulação, ou, 

mais especificamente à disfunção que cada articulação pode apresentar. As disfunções 

articulares têm relação direta com a fraqueza das musculaturas que envolvem as 

articulações, mas também têm grande relação com as características de mobilidade e 

estabilidade que cada articulação possui, ou deixa de possuir. 

As disfunções articulares provocam alguns resultados específicos e, em sua 

maioria, diretamente relacionados à mobilidade, ou à falta de mobilidade em 

determinada articulação. Por exemplo: baixa mobilidade no tornozelo é igual à dor no 



joelho; baixa mobilidade no quadril é igual à lombalgia; baixa mobilidade na coluna 

torácica, dor cervical (1). 

Nos momentos onde as articulações perdem sua característica de mobilidade, 

as articulações, com características estabilizadoras, serão acionadas a produzir uma 

mobilidade compensatória, diminuindo sua estabilidade, provocando uma situação 

favorável à lesão (4). Ou seja, quando uma articulação móvel se torna imóvel, a 

articulação estável é forçada a compensar essa imobilidade se movimentando, o que a 

torna menos estável e, consequentemente, dolorosa (1). 

Esse ciclo gera um comprometimento dos tecidos moles, pois, sem 

estabilidade, a articulação não será mais capaz de preservar os tecidos cartilaginosos, 

ligamentares e tendinosos, já que não poderá promover  uma situação segura para 

produção de força e potência, e não permitirá o correto deslocamento dos seguimentos 

corporais (4). 

Os problemas em uma determinada articulação se revelam na forma de dor ou 

lesão na articulação acima ou abaixo (1). São basicamente disfunções em nível local,  

projetadas para permitir o desempenho físico contínuo em um nível global. Com a 

disfunção local ocorre substituição compensatória de músculos globais, que pode ser 

explicada pela tentativa do sistema neural em manter a estabilidade por meio da 

solicitação dos músculos globais (8). 

Portanto, é importante conhecer a função local, tratar e resgatar qualquer 

disfunção aparente, para que essa disfunção local não seja transferida para outra 

região corporal, afetando todo o desempenho global. 

Os problemas de mobilidade são subproduto de um movimento inadequado, 

resultado de uma lesão mal administrada, ou de estresse físico, emocional e postural, 

ou até mesmo devido a uma estabilização ineficiente.  

Sendo assim, as articulações com características de mobilidade devem ser 

priorizadas, porém as de estabilidade não podem ser deixadas de lado. Deve-se haver 

simetria articular, gerando integração do sistema e facilitando o aprendizado de 

movimentos, aumentando o desempenho e reduzindo disfunções (4).  

A deficiência em algum padrão de movimento se correlaciona diretamente com 

o risco de lesão, portanto, quando a mobilidade e a estabilidade estão comprometidas, 



é aconselhável não forçar um determinado movimento. Só se deve continuar um 

programa de treinamento se este produzir padrões de movimentos limpos (1). 

Como cada articulação ou conjunto de articulações possui uma necessidade 

específica, o trabalho a ser realizado com ela também deverá atender essas 

especificidades e necessidades. Deve-se trabalhar as musculaturas hipotônicas, 

fortalecendo-as para gerar estabilidade, e deve-se garantir liberdade de movimento nas 

musculaturas encurtadas para que haja mobilidade. 

Diante das tendências observadas por Gray Cook e Michael Boyle, a 

organização das sessões de treino, no treinamento funcional, deve buscar o equilíbrio 

das funções musculares e articulares, para que cada movimento aconteça de forma 

saudável e correta. Nesse sentido a abordagem articulação por articulação vem se 

esforçando para encontrar uma direção equilibrada, e com propósito, que atenda a 

essas necessidades articulares. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo foi possível observar como o objetivo principal do 

treinamento funcional se relaciona de forma consistente com a linha de pensamento da 

Abordagem articulação por articulação. Tanto o Treinamento Funcional, quanto a 

abordagem articulação por articulação, têm uma contínua relação com o conceito da 

funcionalidade e buscam o resgate das funções articulares através do trabalho 

envolvendo mobilidade e estabilidade. 

Diante dessa  pesquisa e corroborando esta linha de pensamento, pode-se 

observar que o trabalho no treinamento funcional utilizando a abordagem articulação 

por articulação vai além da mera escolha de acessórios e materiais. O principal foco de 

ambos os métodos apresentados, é garantir a boa funcionalidade articular dentro dos 

padrões de movimento executados durante o treinamento. 

Neste sentido, conclui-se que é de grande valia o entendimento da abordagem 

articulação por articulação, e principalmente, das necessidades principais de cada 

articulação, dentro do treinamento funcional. Também foi possível verificar, com este 

trabalho, que a produção de conhecimento em torno do Treinamento Funcional e a 



Abordagem articulação por articulação merece maior atenção, pois embora se tenha a 

consciência de que o treinamento funcional é importante para a funcionalidade do 

corpo, na prática muitos profissionais ainda estão fechados à mera seleção de materiais 

e artefatos que serão usados no desenvolvimento nas sessões de treino, não levando 

em consideração a redução e prevenção de lesões ou o resgate das funções e 

necessidades articulares. 

Sugere-se que a discussão e a produção do conhecimento nessa área sejam 

ampliadas de modo a acrescentar à Educação Física conceitos e metodologias 

concretas e embasadas para prática do educador físico durante sessões de 

treinamento funcional. É importante que se cresça a discussão e a realização de 

pesquisas abrangendo os contextos relacionados às lesões e a redução das mesmas 

utilizando o treinamento funcional. 
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