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A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE
GAROPABA-SC EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ALONGAMENTO ANTES DA
PRÁTICA ESPORTIVA 
Alexandro Paiva

Resumo: O alongamento é comumente realizado antes da prática esportiva e exercícios físicos,
pois o mesmo está relacionado à prevenção de lesões, diminuição das dores após a prática,
melhora da performance e melhora das respostas dos tecidos musculares conjuntivos, porém,
toda essa melhora não está bem esclarecida ou comprovada cientificamente. A amostra foi
composta por 52 profissionais de educação física, com idade de média de 36,2±7,31 anos e com
tempo de formação médio de 10,5±7,58 anos, sendo a amostra dividida em 26 homens com
idade média de 35,3±6,37 anos e com tempo de formação médio de 9,41±5,94 anos e 26
mulheres com idade média de 37,8±8,17 anos e tempo de formação médio de 11,5±8,93 anos.
Como resultado, observou-se que 35% da amostra geral (n=18) aplica alongamento antes do
exercício, sendo que desses que aplicam, 64% (n=11) aplicam alongamento antes pelo fato de
acreditarem que o mesmo reduz lesões. Os outros 65% da amostra geral (n=34) não aplica
alongamento antes do exercício, sendo que desses que não aplicam, 52% (n=18) não aplica o
alongamento antes pois acredita que o aquecimento é o exercício mais indicado antes de iniciar
as atividades. Deduziu-se que o tempo de formação poderia estar influenciando na prática do
alongamento antes do exercício, mas através do cálculo de razão de prevalência, não encontrouse associação estatísticas. Podendo então outros fatores estarem influenciando na aplicação do
alongamento pré exercício.
Palavras-chave: Alongamento. Pré-treino. Profissional de educação física.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Costa (2014), o alongamento é comumente realizado antes da prática
esportiva e exercícios físicos, pois o mesmo está relacionado à prevenção de lesões, diminuição
das dores após a prática, melhora da performance e melhora das respostas dos tecidos
musculares conjuntivos. Porém, toda essa melhora não está bem esclarecida ou comprovada
cientificamente.
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Segundo Costa (2014), a prática do alongamento é importante para o indivíduo
realizar as atividades rotineiras, nas quais exigem uma maior amplitude articular. Sendo assim
uma prevenção de lesões para quem tem a musculatura com encurtamento adaptativo.
Segundo Achour Junior (2007), o conceito do alongamento é dado como “uma
prática de exercício que solicite componentes musculares” e a flexibilidade como sendo um
método mais intenso “ultrapassando os níveis que se considera alongamento”. Ainda de acordo
com este autor, o alongamento é usualmente citado como exercício físico e a flexibilidade como
capacidade motora músculo-articular máxima.
Segundo Di Alencar (2010), o alongamento é uma manobra terapêutica utilizada
para aumentar a mobilidade dos tecidos moles, fazendo isso, o mesmo aumenta o comprimento
das estruturas que tiveram encurtamento adaptativo. Pode ser definido também como técnica
utilizada para aumentar a extensibilidade musculo-tendínea e do tecido conjuntivo periarticular, contribuindo para aumentar a flexibilidade articular, isto é, aumentar a amplitude de
movimento.
Alguns estudos como: Cramer (2005); Di Alencar (2010); Marchetti (2014) e
outros, tem demonstrado que o alongamento causa uma queda na força e potência quando
realizados antes de treinamentos de força, ficando então a dúvida se realmente é bom realizar
alongamentos antes da prática esportiva.
Há algumas discordâncias na literatura, seja em artigos ou livros, recomendando ou
não alongamento antes das atividades, o que acaba gerando dúvidas nos praticantes e
professores, se devem realizar alongamento antes, depois, antes e depois, ou em uma sessão à
parte. Mas, segundo Di Alencar (2010), é sabido da importância do alongamento para evitar
que o músculo esteja sujeito ao encurtamento adaptativo, fazendo com que o mesmo seja
crônico e haja uma perda da flexibilidade.
Muitas vezes ao se praticar atividade física em geral, quando se é acompanhada por
um profissional, o aluno repete mecanicamente os movimentos do alongamento ou
aquecimento, mas em contrapartida fica faltante ao praticante entender qual a importância e
benefícios desses exercícios, também é verificado a aplicação do alongamento, por
profissionais de educação física, antes da prática esportiva, sem saber se o mesmo está
realmente sendo necessário ou benéfico para a determinada atividade. É importante para o
profissional de educação física saber em qual momento aplicar e quais os efeitos que o
alongamento causa em seus alunos, para poder ter os resultados esperados na modalidade. É
importante para os praticantes de exercícios físicos saber o momento correto de realizar os
exercícios de alongamento pelos mesmos motivos que o profissional deve saber. Também para
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o mercado de do ramo esportivo, pois sabendo o melhor momento de aplicação do alongamento,
poderá ter-se melhores resultados. O objetivo da pesquisa é verificar a visão dos profissionais
de educação física do município de Garopaba-SC em relação à aplicação do alongamento antes
da prática esportiva.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa descritiva quantitativa com
delineamento transversal, a amostra foi composta por 52 profissionais de educação física
bacharéis do município de Garopaba-SC, sendo 26 homens e 26 mulheres.
Foi elaborado e aplicado um questionário que aborda diferentes conceitos de
flexibilidade e alongamento, aplicação ou não do alongamento antes das suas atividades e o
porquê aplicam o alongamento ou não.
Esse questionário tem respostas objetivas. Antes da aplicação do questionário foi
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para o mesmo assinar. O questionário
foi aplicado de forma individual com os profissionais formados em educação física
bacharelado.
Como embasamento teórico foram utilizadas as bases de dados do LILACS, Scielo,
Pubmed, CAPES, ScienceDirect, Google Scholar e livros que tratam do assunto.
Os dados coletados foram armazenados em programa Excel e transportados para o
programa OPEN EPI 2.3.1. Foram calculadas as frequências relativas e absolutas para todas as
variáveis. Foi calculada a razão de prevalência quando adequado.
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o CAAE
61617316.5.0000.5369 e número de parecer: 1.827.124.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 52 profissionais de educação física, com idade média
de 36,2±7,31 anos e com tempo de formação médio de 10,5±7,58 anos, sendo a amostra
dividida em 26 homens com idade média de 35,3±6,37 anos e com tempo de formação médio
de 9,41±5,94 anos e 26 mulheres com idade média de 37,8±8,17 anos e tempo de formação
médio de 11,5±8,93 anos.
Os resultados obtidos após análise dos dados, estão expostos de forma geral e
dividida por sexo na tabela 1, gráficos 1 e 2.
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Tabela 1 – Especialização dos profissionais e visão a respeito do conceito de alongamento e
flexibilidade
(continua)
% Geral
n
% Masc. n % Fem.
n
Variável
Especialização
Sim

48

25

46

12

50

13

Não

52

27

54

14

50

13

Pós-graduação

40

21

38

10

42

11

Mestrado

8

4

8

2

8

2

Nenhuma

52

27

54

14

50

13

Sim

35

18

35

9

35

9

Não

65

34

65

17

65

17

Sim

98

51

96

25

100

26

Não

2

1

4

1

0

0

16

8

12

3

20

5

6

3

8

2

4

1

Tipo de Especialização

Aplica Alongamento
Antes

Sabe diferenciar
Alongamento de
Flexibilidade

Conceito de Alongamento
Exercícios que preparam a
musculatura para iniciar as
atividades
Exercícios utilizados como
aquecimento
Fonte: Elaborado pelo autor,
2017.
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Tabela 1 – Especialização dos profissionais e visão a respeito do conceito de alongamento e
flexibilidade
(conclusão)
% Geral
n
% Masc. n % Fem.
n
Variável
Conceito de Alongamento
Manobra terapêutica
utilizada para aumentar a
elasticidade dos tecidos
moles e para ganho da
flexibilidade

45

23

38

10

52

13

Nenhuma das Alternativas

33

17

42

11

24

6

Exercícios utilizados para
aumentar a amplitude
articular, caracterizados
quando se ultrapassa os
níveis de alongamento

30

14

36

9

23

5

Capacidade física, permite
maior amplitude articular

70

33

64

16

77

17

Conceito de Flexibilidade

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A tabela 1 apresenta os dados de forma geral e também dividida por sexo. Observase que 48% (n=25) da amostra fez pós-graduação. Dividindo por sexo, no sexo feminino (n=26),
50% das mulheres (n=13) fizeram pós graduação, sendo que 8% (n=2) das mulheres
profissionais de educação física fizeram mestrado. No sexo masculino (n=26), 46% dos homens
(n=12) fizeram pós graduação, sendo que 8% (n=2) da amostra masculina fizeram mestrado.
Destaca-se que 35% da amostra geral (n=18) aplica alongamento antes da
realização dos exercícios, enquanto que 65% da amostra geral (n=34), não aplica alongamento
antes da realização dos exercícios em seus alunos/clientes. Dividindo por sexo, 35% da amostra
feminina (n=9) aplica alongamento antes de realizarem as suas atividades, enquanto que 65%
(n=17) não aplica. No sexo masculino, coincidentemente encontramos os mesmos dados, 35%
da amostra (n=9) aplica alongamento antes e 65% (n=17) não aplica.
A respeito do conceito de alongamento e flexibilidade, 98% da amostra geral (n=51)
sabe diferenciar alongamento de flexibilidade, os outros 2% da amostra (n=1) respondeu não
saber diferenciar alongamento de flexibilidade, sendo esse 2% do sexo masculino.
Constatou-se que, 16% da amostra geral (n=8), acredita que o alongamento são
exercícios utilizados para preparar a musculatura para os esforços subsequentes. Dividindo
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entre os sexos, 12% da amostra masculina (n=3) e 20% da amostra feminina (n=5), acreditam
no mesmo conceito.
Ainda sobre os conceitos de alongamento, 6% da amostra geral (n=3) acredita que
o alongamento são exercícios que preparam o organismo para o treinamento neuromuscular,
principalmente se o mesmo envolver força e velocidade. Dividindo entre os sexos, 8% da
amostra masculina (n=2) e 4% da amostra feminina (n=1) acreditam no mesmo conceito.
Constatou-se que 45% da amostra geral (n=23) acredita que o alongamento é uma
manobra terapêutica utilizada para aumentar a elasticidade dos tecidos moles, contribuindo para
o ganho da flexibilidade e evitando o encurtamento adaptativo da musculatura. Dividindo entre
os sexos, 38% da amostra masculina (n=10) e 52% da amostra feminina (n=13) acreditam no
mesmo conceito.
Desses dados, que descrevem a visão dos profissionais de educação física quanto
ao conceito de alongamento, 33% da amostra geral (n=17), sendo 42% da amostra masculina
(n=11) e 24% da mostra feminina (n=6), não concordaram com nenhumas das alternativas
especificadas no questionário.
Quanto ao conceito de flexibilidade, 30% da amostra geral (n=14), sendo 36% da
amostra masculina (n=9) e 23% da amostra feminina (n=5), acreditam que a flexibilidade são
exercícios utilizados para aumentar a amplitude articular, caracterizados quando se ultrapassa
os níveis de alongamento. E para finalizar 70% da amostra geral (n=33), sendo 64% da amostra
masculina (n=16) e 77% da amostra feminina (n=17), acreditam que a flexibilidade é uma
capacidade física, que permite a maior amplitude articular.
Como está descrito na tabela 1, 35% da amostra geral, dividindo por sexo também
encontramos 35% no masculino e feminino aplicam alongamento antes da realização das
atividades com seus alunos/clientes. O gráfico 1 descreve os motivos de aplicação do
alongamento antes do exercício, respondido em questionário pelos profissionais de educação
física que aplicam alongamento antes do exercício.
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Gráfico 1 – Motivos para aplicar alongamento antes do exercício
75%
64%
56%

22%
12% 11% 13%

12% 11% 12%

12%
0%

Aumenta amplitude articular
e temperatura, diminui a dor

Reduz lesões

Geral

Reduz lesões, aumenta a
temperatura e amplitude
articular e diminui as dores
Masculino

Nenhuma das Alternativas

Feminino

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017

Observa-se que, no gráfico 1, que corresponde à parte na amostra que aplica
alongamento antes do exercício, 64% da amostra que aplica (n=11), sendo 56% da amostra
masculina (n=5) e 75% da amostra feminina (n=6) aplica alongamento antes pelo fato de
acreditarem que o mesmo reduz lesões.
Como está descrito na tabela 1, 65% da amostra geral, dividindo por sexo também
encontramos 65% no masculino e feminino não aplicam alongamento antes da realização das
suas atividades com seus alunos/clientes. O gráfico 2 descreve os motivos de não aplicar o
alongamento antes do exercício, respondido em questionário pelos profissionais de educação
física que não aplicam alongamento antes do exercício.

Gráfico 2 - Motivos para não aplicar alongamento antes do exercício
52% 53% 50%

28%

23%

14%

14% 12%

17%

20%
12%

5%
Diminui força e potência

Aquecimento é o exercício
mais indicado antes
Geral

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Diminui força, potência e o
aquecimento é o mais
indicado antes

Masculino

Feminino

Nenhuma das alternativas
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Observa-se que no Gráfico 2, que corresponde à parte da amostra que não aplica
alongamento antes do exercício, que 52% da amostra que aplica (n=18), sendo 53% do
masculino (n=9) e 50% do feminino (n=9) não aplica o alongamento antes pois acredita que o
aquecimento é o exercício mais indicado antes de iniciar as atividades.
Tabela 2 – Associação entre o tempo de formação e a aplicação do alongamento antes do
exercício
Associação

RP

IC

P (<0,05)

Tempo de formação e
Aplicação do
Alongamento antes
Amostra Geral

1,6

0,76 - 3,34

0,11

Masculino

1,5

0,53 – 4,26

0,24

Feminino

1,7

0,59 – 4,91

0,18

Amostra Geral

0,83

0,31 – 2,18

0,37

Masculino

0,26

0,04 – 1,68

0,08

Feminino

2,28

0,37 – 14,03

0,19

Pós graduação e Aplicação
do alongamento antes

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
Observou-se que possivelmente haveria associação entre o tempo de formação e a
aplicação do alongamento antes do exercício, ou então associação entre o tempo de formação e
pós graduação com o alongamento antes do exercício, calculando a razão de prevalência com
as variáveis citadas acima, não encontrou-se associação estatística pois o valor de “P” em ambos
os casos foi maior que 0,05.
Como observado 35% da amostra aplica alongamento antes do exercício, enquanto
os outros 65% não aplica, na literatura encontramos ambos os motivos que podem estar
influenciando os profissionais de educação física quanto à essa aplicação. Nota-se também que
na literatura atual, é encontrado mais artigos que não recomendam o alongamento antes da
realização de exercícios pelo motivo de perda de força e potência muscular.
Os motivos descritos no questionário respondido pela amostra, quanto à aplicação
do alongamento antes do exercício, são o aumento da amplitude articular, diminuição das dores
durante a aplicação e redução das lesões no exercício.
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Reforçando as afirmações citadas acima, Anderson (1983), recomenda a realização
de exercícios de alongamento antes e depois de algumas modalidades esportivas como beisebol,
basquetebol, ciclismo, golfe, entre outros. Segundo o mesmo autor, a aplicação de
alongamentos reduz tensões musculares, deixando o corpo mais relaxado, melhora a
coordenação pelo fato de a musculatura ficar mais solta, aumenta a amplitude do movimento,
previne lesões, facilita atividades que desgastam o organismo (como corrida), desenvolve a
consciência corporal, ajuda a liberar movimentos bloqueados por tensões emocionais, ativa a
circulação, entre outros.
Segundo Cramer (2006), diversos autores acreditam que o alongamento melhora o
desempenho e diminui o risco de lesões, pois como o músculo fica menos rígido após o
alongamento, diminuiria o esforço para executar uma contração, fazendo então com que se
tenha uma melhora no rendimento.
Em uma revisão de literatura, Smith (1994), afirma que é comum a prática do
alongamento antes dos exercícios em atletas, para aumentar a elasticidade musculo-tendínea
antes do exercício, esse autor propôs uma rotina de alongamentos para realização antes e depois
do exercício. Ainda, o mesmo autor recomenda mais estudos para explicar de melhor forma o
funcionamento fisiológico do alongamento.
Foi observado que 12% da amostra geral, sendo 22% da amostra feminina e 0% da
amostra masculina, não concordaram com nenhumas das alternativas descritas no questionário
a respeito do porquê aplicar alongamento antes. O viés que pode estar levando a essa
discordância, é o fato do estudo não separar por modalidade a aplicação do alongamento préexercício, e também o fato de algumas modalidades de exercício, utilizar outras manobras
terapêuticas de relaxamento muscular, como a liberação miofacial.
Os motivos descritos no questionário respondido pela amostra, quanto à não
aplicação do alongamento antes da realização das suas atividades, são a diminuição da força e
potência agudas causada por alongamentos passivos estáticos, também o fato de o aquecimento
ser o mais indicado para ser realizado antes dos exercícios, pelo fato de o mesmo preparar o
organismo fisiologicamente para a realização de exercícios, aumentado a temperatura corporal,
a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo periférico, aumentando a temperatura músculotendínea e das articulações, deixando assim os movimentos articulares mais fluidos e com uma
incidência menor de lesões.
Reforçando as afirmações citadas acima, Costa (2014), realizou um estudo com
teste de 10RM (para membros inferiores, no leg-press) onde sua amostra foi dividida em dois
grupos, um experimental e um controle, no grupo controle foi realizado aquecimento específico
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e no grupo experimental foi realizado 3 exercícios de alongamentos passivos da musculatura
do quadríceps, isquiotibiais, flexores do quadril e glúteos, foi realizado 2 séries de 20 segundos
para cada exercício de alongamento. Observou-se uma perca aguda de força no grupo do
alongamento de 13,3% e um aumento de força de 16,7% no grupo de aquecimento.
Um estudo de Marchetti (2014) constatou que a realização de exercícios de
alongamento do músculo tríceps-sural por 3 ou 6 minutos de duração, resulta na queda do
desempenho do drop-jump uni podal, reduzindo a da altura do salto vertical e aumento do tempo
de contato com o solo.
Um estudo realizado por Cramer (2006), constatou que exercícios de alongamento
estáticos passivos, podem afetar a produção de torque durante as contrações musculares
concêntricas em mulheres, o mesmo autor observou que não há uma queda de desempenho nas
contrações excêntricas.
Tricole e Paulo (2002), constataram uma queda do desempenho do exercício legpress, comparando a realização e não realização de alongamentos passivos para a musculatura
responsável pela extensão e flexão do joelho. Esses Alongamentos foram realizados por um
período de 30 segundos em cada posição, totalizando 20 minutos de sessão.
Foi realizado um estudo por Oliveira, Silva e Alonso (2008), onde o objetivo
principal era verificar se o tempo de alongamento influencia na perda de força máxima no banco
supino Smith. Constatou-se que exercícios de alongamento em uma sessão longa (totalizando
20 minutos) prejudicam na força, enquanto não houve diferenças estatisticamente significativas
nos exercícios de alongamento de curta duração (totalizando 4 minutos).
Paulo e Colaboradores (2012) verificou o efeito agudo de exercícios de
alongamentos estáticos nos exercícios de agachamento e supino sobre a forca máxima e
resistência de força. O mesmo verificou que os alongamentos prejudicam a força máxima nos
exercícios de membros superiores e inferiores, e ainda, sobre a resistência de força, os
exercícios de alongamento prejudicaram somente os membros superiores. Segundo o autor, a
possível causa seria o volume de exercícios de alongamento pelo tamanho do grupo muscular.
Um fato interessante aconteceu no estudo de Ribeiro e Colaboradores (2007), o
mesmo realizou protocolos de aquecimento e alongamento (3 exercícios de 30 segundos cada)
para o teste de 10RM no exercício de leg-press 45º. Onde não foi encontrado queda de
desempenho estatisticamente significativa comparando o grupo que realizou alongamento antes
e o grupo que realizou aquecimento antes. O que pode significar que diferentes populações
podem reagir de maneira diferente ao alongamento antes dos exercícios, ou também o fato de
ter pouco volume de alongamentos realizados antes.
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Foi observado ainda que 20% da amostra geral, sendo 12% da masculina e 28% da
feminina não concordaram com nenhuma das alternativas descritas no questionário, ficando
faltante então, conceitos nos quais os profissionais de educação física de Garopaba
concordassem, e também, o viés do estudo citado anteriormente.

4 CONCLUSÃO

Com os achados da pesquisa, observa-se que atualmente a literatura não recomenda
o alongamento antes do exercício, pelo fato da queda de desempenho e pelos benefícios agudos
do alongamento antes do exercício não serem totalmente esclarecidos.
Na literatura mais antiga, havia uma recomendação do alongamento antes da
realização de exercícios físicos, acreditando-se que o mesmo estaria melhorando o desempenho
e diminuindo o risco de lesões. Esse motivo acabou levando o autor a acreditar que o tempo de
formação dos profissionais de educação física poderia estar influenciando na aplicação do
alongamento antes do exercício, mas aplicando o teste de razão de prevalência, não houve
associação estatística. O que indica que outros fatores podem estar influenciando os
profissionais a aplicarem ou não, podendo ser eles: a universidade, professores, cursos ou até
mesmo o ponto de vista do profissional quanto à prática, faltando mais estudos para elucidarem
sobre o assunto.
O motivo principal do presente estudo era demonstrar a visão dos profissionais de
educação física quanto ao alongamento aplicado antes do exercício e comparar os achados com
a literatura, e não mostrar quem está certo ou errado. Pois sabe-se que independente de aplicar
o alongamento antes ou não, o mesmo faz com que o músculo não sofra com o encurtamento
adaptativo, garantindo assim a manutenção da flexibilidade e também o ganho de flexibilidade.
Capacidade essa que faz com que realizemos as nossas atividades físicas e exercícios físicos de
forma funcional.
Para finalizar, a aplicação do alongamento (seja antes ou depois), se torna tão
importante quanto o treinamento cardiovascular e neuromuscular.
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THE VISION OF THE PROFESSIONALS OF PHYSICAL EDUCATION OF THE
MUNICIPALITY OF GAROPABA-SC IN RELATION TO THE APPLICATION OF
THE STRETCHING BEFORE THE SPORTS PRACTICE

Abstract: Stretching is commonly performed before sports practice and physical exercises, as
it is related to injury prevention, pain reduction after practice, improvement of performance and
improvement of connective tissue muscle responses, but all this improvement is not is well
informed or scientifically proven. The sample consisted of 52 physical education professionals,
with a mean age of 36.2 ± 7.31 years and an average training time of 10.5 ± 7.58 years, the
sample being divided into 26 men of average age of 35.3 ± 6.37 years and with mean training
time of 9.41 ± 5.94 years and 26 women with a mean age of 37.8 ± 8.17 years and mean training
time of 11.5 ± 8 , 93 years. As a result, it was observed that 35% of the general sample (n = 18)
applied stretching before exercise, of which 64% (n = 11) apply stretching before because they
believe it reduces injuries. The other 65% of the general sample (n = 34) did not apply stretching
before exercise, and of those who did not apply, 52% (n = 18) did not apply the elongation
before because they believed that warming was the most indicated exercise before start
activities. It was deduced that training time could be influencing the practice of stretching
before exercise, by calculating risk ratio, no statistical association was found. Other factors may
be influencing the application of pre-workout stretching.
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