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RESUMO 
 
Primeiramente, o alongamento estimula o movimento das articulações do corpo 
humano, na qual é normalmente utilizado para relaxarmos uma determinada 
musculatura, pois realiza-se a extensão dos músculos e articulações, também 
faz-se o processo inverso, em vários grupos musculares. Com isso, é realizado 
a fim de evitar os encurtamentos musculares, pois quando estimula-se os 
músculos, articulações e tendões, estes tendem a continuar amplitude máxima 
de movimento. No entanto, o estudo se justifica para demonstrar a essência do 
alongamento na musculação e suas controvérsias sobre antes e depois do 
treino. O objetivo é contribuir com informações sobre o alongamento antes e 
depois da musculação. A metodologia aplicada foi de levantamento 
bibliográfico sobre as possibilidades do alongamento antes e depois da 
musculação, tendo informações e conhecimentos acerca do assunto proposto 
em livros, artigos e outros. Nos estudos pesquisados foram encontrados que, 
os alongamentos servem para manter a máxima amplitude dos movimentos, 
evitando assim descompensações musculares e posturas que podem 
ocasionar dores e lesões, recomenda-se o alongamento antes de qualquer tipo 
de treino, pois o alongamento prévio pode ser mais suave e, após o 
treinamento, deve ser mais profundo. Em outra pesquisa foi verificado que 
embora os efeitos imediatos do alongamento resultem em diminuição da força 
e velocidade, foi sugerido que o alongamento deveria ser realizado após a 
realização de exercícios ou numa sessão à parte. Outro aspecto é que os 
músculos hipertrofiados apresentam aumento da elasticidade em função da 
proliferação do tecido conjuntivo estimulada pelos exercícios, favorecendo a 
flexibilidade articular. Músculos hipertrofiados não ficam hipertônicos, como já 
se pensou no passado. Contudo, é constante a afirmativa de que o 
investimento em um programa de treinamento de flexibilidade antes ou depois 
da sessão de musculação leva ao aumento da flexibilidade nos músculos, 
tendões e articulações, o que gera os benefícios para proteção contra lesões, 
como também de melhora do desempenho físico e da qualidade de vida. 
Então, o mais importante é perceber que o efeito do alongamento, não pode 
ser vislumbrado de imediato, este aparecerá a médio e longo prazo, igualmente 
aos benefícios de exercícios de força e de resistência. É indispensável que o 
profissional de Educação Física informe as pessoas sobre os benefícios que o 
alongamento pode trazer a longo prazo. Deve-se observar a importância do 
alongamento e consequentemente da flexibilidade, pois somente assim, lesões 
nas práticas de atividades físicas podem ser evitadas. 
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