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De fato, os exercícios de mobilidade articular são caracterizados pela utilização 
de cargas axiais e movimentos balísticos nas articulações envolvidas em 
determinado exercício, inclusive visando uma qualidade nos padrões 
biomecânicos dos movimentos. Visto que, justifica-se o estudo devido a 
evolução do conhecimento científico na área da saúde, na qual é possível uma 
mobilização mais precoce, através do desenvolvimento de exercícios de 
mobilidade articular, minimizando o fenômeno associado às alterações da 
inatividade e incapacidade, ademais podendo até ocasionar uma capacidade 
funcional menor. Com isso, o objetivo geral do trabalho é refletir sobre as 
perspectivas dos exercícios de mobilidade articular para pessoas que treinam 
musculação. A metodologia foi de caráter descritivo-exploratório, sendo 
realizada uma revisão de literatura baseada e fundamentada na temática 
proposta. Dentre as discussões, estudos prévios indicaram que exercícios de 
mobilidade promovem aumento na amplitude de movimento e atividade 
sinérgica dos músculos neutralizadores e estabilizadores. Ainda que, na 
literatura em geral, alguns estudos evidenciam aumento no desempenho, em 
diferentes tarefas motoras, relacionado ao uso do alongamento dinâmico. Em 
adição, os exercícios de mobilidade articular com um alongamento ativo se 
mostra como um efetivo método de aquecimento para otimizar o rendimento 
em uma sessão de treinamento de musculação, especialmente nos primeiros 
exercícios realizados na sessão de treinamento para evitar lesões e dores 
musculares. Portanto, pessoas que praticam musculação com um aquecimento 
específico (alongamento ativo com mobilidade articular) apresentam uma 
melhora significativa do movimento e da função muscular quando comparados 
a uma pessoa que realiza um aquecimento tradicional (alongamento passivo). 
Vale destacar que, a amplitude articular diminui com o aumento da idade, por 
isso a sua fundamentalidade durante um treinamento de musculação, para 
evitar encurtamento e lesões musculares, atrofia da cartilagem com 
desorganização celular nas inserções ligamentares, proliferação do tecido 
fibrogorduroso e consequentemente espessamento da sinovial e fibrose 
capsular. Dessa forma, baseado nos resultados do presente estudo pode-se 
concluir que os exercícios de mobilidade articular (alongamento ativo e 
dinâmico) são enriquecedores para o treino de musculação. Então, a 
mobilidade articular é importante no tratamento da síndrome de desuso, pois 
através dos movimentos aplicados nas articulações é possível reduzir a rigidez 
articular e aumentar a amplitude de movimento, contribuindo para uma 
melhoria da função articular e, consequentemente, da qualidade de vida do 
praticante de musculação. 
 



*Graduada em Educação Física – UNIFRAN, **Docente – FACON, 
***Docente – Uni-FACEF 
e-mail: gustavonatacao@yahoo.com.br 
 

Palavras-chave: Exercício físico; Mobilidade articular; Movimento; 
Musculação. 
 


