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Comparação do efeito do alongamento estático e do Método Pilates na 
flexibilidade de atletas infanto-juvenil de voleibol 

Resumo 
 

O objetivo do projeto é comparar os efeitos de um programa de alongamento 

estático com um do Método Pilates na flexibilidade de atletas da categoria 

infanto-juvenil de voleibol. São 14 atletas do gênero masculinos da equipe de 

Voleibol de Jahu, divididos em: Grupo Alongamento Estático (GAE, n=7) e Grupo 

Pilates (GP, n=7). Ambos foram avaliados e serão reavaliados quanto à 

flexibilidade de cadeia posterior por meio do teste de sentar e alcançar e da 

goniometria em flexão de tronco. O programa consiste em 10 sessões com 

exercícios respectivos, realizadas em 5 semanas, 2 aulas/semana de 30 minutos. 

Os grupos realizam o treinamento diário planejado pela comissão técnica da 

equipe. Os resultados serão analisados estatisticamente por meio dos testes de 
Shapiro Wilk, Wilcoxon e T de student.  
 
Introdução 
 

As capacidades físicas exigidas para o Voleibol são: força, resistência, 

potência, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, agilidade, entre outras (PINTO; 
TEIXEIRA, 2000). 

Segundo Cattelan (2002) flexibilidade é sinônimo de mobilidade articular, por 

envolver o movimento amplo sobre articulações em todas as direções. É 

necessária para a perfeita execução do gesto esportivo minimizando o risco de 

lesões e proporcionando ao indivíduo maior liberdade e movimentos harmônicos. 

Várias são as técnicas de desenvolvimento da flexibilidade, das quais se 

destacam: o alongamento estático, balístico e por facilitação neuromuscular 

proprioceptiva (FNP) (BERTOLLA et al, 2007).  

De acordo com Achour Junior (1999), alongamento estático é mover o 

membro lentamente, mantendo o segmento determinado pela tensão muscular 

logo acima da amplitude do movimento habitual. Deve-se alcançar a maior 

amplitude do movimento utilizando a força dos músculos agonistas (que realizam 
o movimento) e do relaxamento dos músculos antagonistas (que limitam o 

movimento). 



O Pilates irá fortalecer o centro do corpo, o abdômen e os músculos de 

sustentação da coluna. Tudo isso, aliado a melhora da propriocepção, equilíbrio e 

flexibilidade (ALTAN et al, 2009).  
Durante a prática do esporte, os atletas estão sujeitos a lesões que podem 

afastá-los da atividade ou até mesmo a queda do rendimento. Dentre os recursos 

que podem promover tanto o reequilíbrio muscular, quanto a melhora da 

flexibilidade estão o alongamento estático e o método Pilates (Almeida e Jabur, 

2007). 

 
Objetivos 
 

O objetivo do presente estudo é comparar os efeitos de um programa de 

alongamento estático e um programa do Método Pilates na flexibilidade de 

atletas da categoria infanto-juvenil de voleibol masculino. 
 
Metodologia  

 

Os participantes foram avaliados e serão reavaliados quanto à flexibilidade de 

cadeia posterior por meio do teste de sentar e alcançar com uso do banco de 

Wells e da goniometria em flexão de tronco com uso do goniômetro. Os atletas 
foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos: Grupo Alongamento Estático 

(GAE) e Grupo Pilates (GP). Ambos submetidos a um programa de 10 sessões 

com exercícios respectivos, realizados por 5 semanas, sendo 2 aulas/semana 

com duração de 30 minutos.  

 
Desenvolvimento 

  

No primeiro teste os avaliados sentaram num colchonete com as pernas 

plenamente estendidas e plantas dos pés contra o banco. Os atletas inclinaram-

se lentamente, projetando-se para frente, deslizando os dedos ao longo da régua 

(BERTOLA et al, 2007). O segundo teste consistiu na flexão de tronco com o 

indivíduo em posição ortostática, com os membros inferiores em extensão e com 
a utilização de um goniômetro fixado ao tronco dos atletas que aferiu o valor 

obtido em graus (°) pelos atletas em cada tentativa (MARQUES, 2003). Em 



ambos os procedimentos, foram coletadas três medidas em três tentativas e 

obteve-se a média. 

O GAE é composto por 5 séries de 30 segundos cada exercício para os 
músculos: isquiotibiais, quadríceps, adutores do quadril, tríceps sural, músculos 

do quadril, paravertebrais, abdominais, tríceps, bíceps, deltóides e cervicais. O 

GP é constituído de 1 série de 10 repetições dos exercícios: spine strech, spine 

strech forward, mermaid, saw, swan, legs up and down, the hundred, criss cross, 

roll up, sing leg strech, double leg stretch, teaser, elephant, aductor, shell.  

 
Resultados Preliminares 
 

Observa-se uma melhora na flexibilidade dos atletas, porém isto será 

comprovado posteriormente na reavaliação conforme protocolo. 
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