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CONCEITOSCONCEITOS

FLEXIBILIDADE FLEXIBILIDADE 
A nossa capacidade de variar a amplitude articular de uma ou mais articulações

ALONGAMENTOALONGAMENTO
A nossa capacidade de variar o comprimento dos tecidos alongados

*O alongamento quantifica-se por unidades de comprimento (e.g. nanómetro)

*A flexibilidade quantifica-se por unidades angulares (e.g. radiano)



O que O que éé a Flexibilidadea Flexibilidade

A Flexibilidade A Flexibilidade éé uma qualidade fuma qualidade fíísica . Porque o ser humano apresentasica . Porque o ser humano apresenta
segmentos rsegmentos ríígidos que se movem em torno das articulagidos que se movem em torno das articulaççõesões.

A  Flexibilidade A  Flexibilidade éé a capacidade que o sujeito apresenta de variar a amplitudea capacidade que o sujeito apresenta de variar a amplitude
articular de uma ou mais articulaarticular de uma ou mais articulaçções.ões.

O Conceito de Flexibilidade, O Conceito de Flexibilidade, éé em geral, definido como a amplitude articularem geral, definido como a amplitude articular
mmááxima obtida em uma ou mais articulaxima obtida em uma ou mais articulaçções.ões.

O Conceito de Flexibilidade O Conceito de Flexibilidade éé frequentemente confundido com o conceito de frequentemente confundido com o conceito de 
alongamento.alongamento.

DINÂMICA PASSIVADINÂMICA ACTIVADINÂMICA

ESTÁTICA PASSIVAESTÁTICA ACTIVAESTÁTICA

PASSIVAPASSIVAACTIVAACTIVAFLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADE



O QUE O QUE ÉÉ A FLEXIBILIDADEA FLEXIBILIDADE

Exemplo de treino de flexibilidade estExemplo de treino de flexibilidade estááticatica
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Exemplo de treino de flexibilidade dinâmicaExemplo de treino de flexibilidade dinâmica
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Exemplo de treino de flexibilidade dinâmicaExemplo de treino de flexibilidade dinâmica



O QUE O QUE ÉÉ A FLEXIBILIDADEA FLEXIBILIDADE
Quem consegue executar este exercQuem consegue executar este exercíício?cio?

Amplitude do movimentoAmplitude do movimento

“Dimensão do deslocamento do   
corpo ou dos seus segmentos 
entre certos pontos de orientação”



O QUE O QUE ÉÉ A FLEXIBILIDADEA FLEXIBILIDADE

Flexibilidade passivaFlexibilidade passiva

PassivaPassiva -- é a máxima amplitude articular que se consegue em um movimento através

da ação de uma segunda pessoa, aparelhos, força da gravidade, etc.

Desvantagens Desvantagens –– não permitem a melhoria da capacidade de melhorar movimentos ativos.
Pode exceder as possibilidades e provocar lesões. 
Se o movimento for muito rápido, o músculo pode contrair-se e provocar dores

PNF – Método de facilitação neuromuscular propriocetivo



O QUE O QUE ÉÉ A FLEXIBILIDADEA FLEXIBILIDADE

Flexibilidade Flexibilidade ativaativa

Ativa - é a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos 
efetuados pelos músculos de forma voluntária. 



O Treino da FlexibilidadeO Treino da Flexibilidade

Das cinco capacidades, Das cinco capacidades, coordenacoordenaçção motoraão motora, , forforççaa, , resistênciaresistência, , velocidadevelocidade
e e flexibilidadeflexibilidade ..

ÉÉ esta esta úúltima que menos influencia a performance competitiva das diferenltima que menos influencia a performance competitiva das diferentes tes 
disciplinas do atletismodisciplinas do atletismo

Isto não significa que o trabalho e desenvolvimento desta capaciIsto não significa que o trabalho e desenvolvimento desta capacidade fdade fíísicasica
não sejam importantes no processo de treino.não sejam importantes no processo de treino.

Vejamos quatro aspectos em que uma boa flexibilidade pode influeVejamos quatro aspectos em que uma boa flexibilidade pode influenciar denciar de
forma positiva o desempenho dos atletas.forma positiva o desempenho dos atletas.

1.1. PrevenPrevençção de Lesõesão de Lesões (contraturas e roturas musculares)(contraturas e roturas musculares)

2.2. Aquecimento Aquecimento (provocar maior amplitude articular)(provocar maior amplitude articular)

3.3. RecuperaRecuperaççãoão (acelera(aceleraçção do processo de recuperaão do processo de recuperaçção e regeneraão e regeneraçção)ão)

4.4. Melhoria da eficMelhoria da eficáácia do movimentocia do movimento (conseguir passada mais ampla ou mais econ(conseguir passada mais ampla ou mais econóómica)mica)



O Treino da FlexibilidadeO Treino da Flexibilidade

Os principais benefOs principais benefíícios cios 

• Maior eficácia dos movimentos devido a um aumento da amplitude

• Maior eficácia na produção motora pois o músculo tem maior 
capacidade de acumular energia elástica.

• Maior amplitude de encurtamento, logo maior produção de força

• Maior capacidade de produzir alterações do estado passivo para o 
activo.

• Melhor proteção dos elementos contráteis.

• Melhor postura e maior capacidade de relaxamento muscular

• Redução do risco de lesões musculares



O que O que éé o Alongamentoo Alongamento

EntendeEntende--se pelo acto de alongamento o processo no qual se induz se pelo acto de alongamento o processo no qual se induz 
alongamento do tecido.alongamento do tecido.

A nA níível do contexto de treino e do exercvel do contexto de treino e do exercíício fcio fíísico, o alongamento passa por sico, o alongamento passa por 
um aumento do comprimento dos tecidos implum aumento do comprimento dos tecidos implíícitos no acto de citos no acto de 
alongamento, em particular das unidades malongamento, em particular das unidades múúsculosculo--tendinosastendinosas

Quanto maior Quanto maior éé a extensibilidade dos tecidos, maiores resultados se a extensibilidade dos tecidos, maiores resultados se 
conseguem ao nconseguem ao níível da amplitude articularvel da amplitude articular



Modos de Alongamento

De um modo geral o alongamento consiste no aumento da distância de dois pontos de
um determinado material. No contexto do exercício físico, o alongamento consiste no
aumento do comprimento dos tecidos implícitos no acto de alongamento, em particular
da unidade músculo tendinosa.

Ao nível da execução prática, poderá ser feita de diferentes modos:

1 1 -- Fixando a origem e afastando a inserFixando a origem e afastando a inserçção.ão.

2 2 -- Fixando a inserFixando a inserçção e afastando a origem.ão e afastando a origem.

3 3 -- Afastando a origem e a inserAfastando a origem e a inserçção, simultaneamente.ão, simultaneamente.

4 4 -- E, por um movimento de torE, por um movimento de torçção da unidade mão da unidade múúsculo tendinosa, de forma isoladasculo tendinosa, de forma isolada
ou em conjunto ou com um dos modos de alongamento referidos anteou em conjunto ou com um dos modos de alongamento referidos anteriormente.riormente.



Exemplos de alongamentosExemplos de alongamentos

“StraigthStraigth legleg raiseraise”” emem
decdecúúbito dorsalbito dorsal

““PosiPosiçção de cavaleiroão de cavaleiro”” posiposiççãoão

coxocoxo--femoralfemoral (psoas ilíaco)

Alongamento passivoAlongamento passivo



Quais se devem fazer sempre?Quais se devem fazer sempre?

Alongamento dos isquiostibiais com elástico, toalha ou corda:

Alongamento dos isquiostibiais em pé:



Quais se devem fazer sempre?Quais se devem fazer sempre?

Flexores da perna e flexores plantar do pFlexores da perna e flexores plantar do péé
Alongamento dos gAlongamento dos géémeosmeos



Quais não se devem fazer?Quais não se devem fazer?

Antes do treino, faça alongamentos dinâmicos, não estáticos





Circuito Alongamento e Flexibilidade
da banda Ílio Tibial



Circuito Alongamento e Flexibilidade
da banda Ílio Tibial

10 Segundos em posi10 Segundos em posiçção superior (baixa para recuperaão superior (baixa para recuperaçção) 8 xão) 8 x



Circuito Alongamento e Flexibilidade
da banda Ílio Tibial

10 x 20 segundos10 x 20 segundos



Circuito Alongamento e Flexibilidade
da banda Ílio Tibial

10 repeti10 repetiçções de 20 segundos cada pernaões de 20 segundos cada perna



Circuito Alongamento e Flexibilidade
da banda Ílio Tibial

10 repeti10 repetiçções de 20 segundos cada pernaões de 20 segundos cada perna


