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RESUMO 
 
Inicialmente, o treinamento de força (TF) consiste em uma modalidade de 
treinamento que utiliza sobrecargas com a finalidade de melhorar as 
capacidades musculares, tais como: força, potência, hipertrofia e resistência. 
Assim, sugere-se na literatura científica que o aquecimento com alongamento 
ativo associado aos movimentos de mobilidades articulares potencializará o 
rendimento de repetições máximas durante o TF. Nesse sentido, justifica-se 
que o alongamento ativo juntamente com os movimentos de mobilidades 
articulares antes do treinamento de força oportunizará maiores ganhos 
significativos durante o TF devido a ativação muscular que proporciona. O 
objetivo geral deste estudo é analisar que o trabalho de alongamento ativo com 
mobilidade articular antes do TF acarretará melhores resultados de força 
quando comparado com uma pessoa que não realizou o mesmo. Como 
metodologia realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes 
secundárias. Diante das discussões encontradas, os exercícios de mobilidade 
e o alongamento ativo consistem em exercícios livres que utilizam o peso do 
próprio corpo e alguns equipamentos para adicionar sobrecarga, como por 
exemplo: agachamento livre, afundo, flexão e extensão de tornozelo, 
agachamento lateral alternado, passada lateral com elástico, passada frontal, 
elevação pélvica, “superman”, são exemplos de exercícios utilizados dentro 
desta perspectiva de aquecimento. Dessa forma, os estudos prévios indicam 
que alguns mecanismos neurais e fisiológicos explicam como o alongamento 
ativo e a mobilidade articular beneficiaria o desempenho muscular antes de 
realizar TF, como por exemplo: aumentos subsequentes no fluxo sanguíneo, na 
temperatura muscular, na temperatura central, bem como, uma maior 
flexibilidade de movimentos em virtude de uma resistência viscosa reduzida 
dentro dos músculos ativos, promovendo uma contração e relaxamento mais 
rápido dos músculos. Contudo, a ideia de um alongamento ativo ligado a 
mobilidade articular antes do TF é no intuito de possibilitar ao praticantes uma 
predisposição maior para o esforço físico, ou seja, proporcionando melhores 
condições de preparação cinética e coordenativa, gerando uma familiarização e 
conscientização dos movimentos, no intuito de prevenções de lesões 
musculares durante o treino de força. 
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