
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Textos para leitura e exploração 

Aquecimento, alongamento e flexibilidade: Funções, 

diferenças e benefícios  

7º Ano – Ensino Fundamental II 

 

 

 

Professor (a): Georgette Marcondes 

 

1º Bimestre / 2016 

 

 

 

 



 

 

Página 2 

 

INDICE 

 

1- Aquecimento-------------------------------------------3 

2- Alongamento e Flexibilidade-----------------------4 

3- Benefícios ----------------------------------------------5 

4- Diferenças-----------------------------------------------6 

5- Bibliografia----------------------------------------------7 



 

 

Página 3 

 

1- Aquecimento: 

 
 

É toda atividade que serve como preparação para o esporte, visando obter o estado 

ideal mental e físico e a prevenção de lesões. 

Os principais objetivos fisiológicos do aquecimento geral são: obter um aumento da 

temperatura corporal, da temperatura da musculatura e preparação do sistema cardiovascular 

e pulmonar para a atividade física. 

 

- Tipos de Aquecimento: 

 

a. Geral: Exercícios com o objetivo de aquecer grandes grupamentos musculares, obter 

um aumento da temperatura corporal, da temperatura da musculatura e a preparação 

do sistema cardiovascular e pulmonar para o desempenho da atividade física. 

Normalmente precede o aquecimento específico. Exemplo: Corrida. 

 

b. Específico: Consiste em exercícios específicos para uma modalidade. Tem a função 

de aquecer pequenos grupos musculares que são utilizados especificamente para uma 

determinada modalidade esportiva. Qualquer exercício que envolva movimentos 

similares à prova atlética real, mas com nível de intensidade reduzido, é considerado 

como aquecimento específico. Por exemplo, um tenista para fazer seu aquecimento 

específico pode fazer rotações articulares (ombro, cotovelo, punho) e bate-bola (que 

deve começar em baixa intensidade e ir aumentando progressivamente). 
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2-  Alongamento e Flexibilidade: 

O alongamento é a forma de trabalho que tem por objetivo a manutenção dos níveis de 

flexibilidade adquiridos e a realização dos movimentos de amplitude normal com o mínimo de 

restrição física possível. Já o treino de flexibilidade tem por objetivo ganhos da própria 

flexibilidade através de movimentos com arcos articulares maiores que os naturais. A 

flexibilidade reflete a mobilidade e amplitude de movimento das articulações, que é específica de 

para cada região (joelhos, ombros, cotovelo), considerando a estrutura anatômica trabalhada e 

elasticidade dos músculos e tendões. O treinamento para a flexibilidade é feito através de 

exercícios específicos de alongamento, com o objetivo de aumentar as amplitudes articulares. 

Como tem maior intensidade, provoca adaptações duradouras no corpo, possibilitando o alcance 

de novos arcos articulares. 

Alongamento 
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Flexibilidade: 

 

 

- Benefícios:  

1. Aumenta a flexibilidade, deixando os movimentos mais soltos e leves e melhorando a 

aptidão física; 

2. Alivia a tensão muscular responsável por dores nas costas, no pescoço e até dores de 

cabeça; 

3. Relaxa o corpo e a mente, ajudando a aliviar o estresse; 

4. Aumenta a consciência corporal, melhorando também a habilidade para aprender e 

executar movimentos finos; 

5. Melhora a postura; 

6. Previne lesões esportivas e as dores musculares após o exercício físico; 

7. Previne tendinites e LER (lesão por esforço repetitivo); 

8. Ativa a circulação sanguínea; 

9. Prepara o músculo para a atividade física; 

10. Produz ótimos resultados no tratamento de dores na coluna. 
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- Riscos de não alongar:  

Pode gerar problemas posturais, limitar movimentos importantes no esporte, lazer e 

nas tarefas do cotidiano, implicando em maiores riscos de lesões musculares e articulares, 

além de comumente estar relacionada com dores lombares. É possível perceber que ser 

flexível, ou seja, treinar alongamentos é fundamental para o bem-estar. 

            

 

- Diferenças entre Alongamento e Flexibilidade: 

 

Características Alongamento Flexibilidade 

Objetivo Realização dos 

movimentos de amplitude 

normal 

Aumentar a amplitude do 

movimento 

Utilizar antes de competições Sim Não 

Execução após musculação Sim Não 

Risco de distensão Não Sim 

Aumento da Mobilidade 

articular 

Não Sim 

Pode ser realizado sem 

aquecimento 

Sim Não 
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