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RESUMO 

O alongamento balístico é um tipo de alongamento que além de alongar a 
musculatura e auxiliar no seu fortalecimento, tem como principal função preparar os 
músculos para uma determinada modalidade esportiva, podendo ser preventivo de 
lesões. Esta pesquisa teve como objetivo principal apresentar os benefícios do 
alongamento balístico na modalidade basquetebol, bem como comparar a eficácia 
dos três métodos de alongamento: estático, contrair e relaxar e balístico, por meio de 
revisão bibliográfica de alguns artigos. O estudo também trata das especificidades 
da modalidade de basquetebol, apresentando as principais características do 
esporte, sua importância e história em nosso país, fazendo uma associação do 
alongamento balístico com o esporte e os benefícios que podem trazer para seus 
praticantes. Concluiu-se que o alongamento balístico é o que traz mais benefícios 
para a modalidade de basquetebol, por ser o mais completo entre as técnicas e ser 
também preparatório para treinamentos e jogos. 

PALAVRAS CHAVE: Alongamento balístico; Basquetebol; Flexibilidade; 
Aquecimento. 
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The Benefits of Ballistic Stretching in Basketball. 

ABSTRACT 

Ballistic stretching is a type of stretching that, in addition to stretching the muscles 
and helping them to strengthen, has as its main function to prepare the muscles for a 
certain sporting modality, and can be preventive of injuries. The main objective of this 
research was to present the benefits of ballistic stretching in basketball, as well as to 
compare the effectiveness of three stretching methods: static, contracting and 
relaxing and ballistic, through a bibliographical review of some articles. The study 
also deals with the specificities of the basketball modality, presenting the main 
characteristics of the sport, its importance and history in our country, making an 
association of the ballistic stretching with the sport and the benefits that can bring to 
its practitioners. It was concluded that ballistic stretching is what brings the most 
benefits to basketball, because it is the most complete among the techniques and 
also preparatory for training and games. 

KEY WORDS: Ballistic elongation; Basketball; Flexibility; Heating. 
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INTRODUÇÃO 

 

No basquetebol existem muitos movimentos rápidos durante as partidas e 

treinamentos, que exigem muita força e situações onde o atleta precisa de muito 

equilíbrio como: saltos, quedas e sprints. Devido a isso, o alongamento balístico tem 

a função de alongar a musculatura e articulações, e também auxilia no 

fortalecimento bem como ajuda na preparação dos músculos para a modalidade, 

podendo ser preventivo de lesões. 

           Seguindo essa linha de pensamento sobre o alongamento balístico Betorz 

(2015) explica que entre os principais fatores positivos desse tipo de alongamento 

estão o ganho de flexibilidade, os movimentos que são semelhantes aos do 

basquetebol e também podem servir como forma de aquecimento, pois durante as 

partidas e treinos devemos chegar a temperatura corporal de 39 graus célsius, então 

não faz sentido fazer alongamentos que não vão aumentar a temperatura corporal.        

            Esta pesquisa foi realizada através de revisões de alguns artigos científicos 

que procuram explicar o que é esse tipo de alongamento, quais seus benefícios e 

suas vantagens entre as demais formas de alongamentos tradicionais. 

Foi utilizado como método de pesquisa, a revisão de literatura, baseado em 

artigos científicos e monografias extraídos de endereços eletrônicos tais como: 

scielo, efdeportes, efficient-trainning, entre outros. Para as buscas foram utilizadas 

palavras chave como: basquetebol, alongamento, flexibilidade, treinamento, 

capacidades físicas dentre outros sinônimos. Foram selecionados apenas os artigos 
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em português e em espanhol, publicadas no período entre 1996 e 2015. As 

referências colocadas no estudo foram as de mais relevância para a pesquisa e as 

demais foram excluídas. 

A pergunta que norteou esta pesquisa foi: com tantas formas de alongamento 

que existem hoje em dia, por que devemos usar o alongamento balístico nas 

sessões de treinos e antes dos jogos de basquetebol?  

Desta forma, a pesquisa tem como principal objetivo apresentar os benefícios 

do alongamento balístico nos treinamentos da modalidade de basquetebol, suas 

vantagens em relação a outros tipos de alongamento e também a sua funcionalidade 

em relação ao esporte. Dentro dos objetivos específicos, o trabalho define o 

alongamento de forma global através dos principais autores dentro da literatura 

científica, apresentando as diferenças entre o alongamento balístico, alongamento 

estático e o alongamento contrai e relaxa. O estudo também trata das 

especificidades da modalidade de basquetebol, apresentando as principais 

características do esporte, sua importância e história em nosso país, fazendo uma 

associação do alongamento balístico com o esporte e os benefícios que podem 

trazer para seus praticantes. 
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1. O BASQUETEBOL E SUAS ESPECIFICIDADES 

  Entre as vantagens do alongamento vamos falar das considerações principais 

que serão utilizadas para justificar as formas mais eficazes de alongamento no 

basquetebol, algumas considerações serão: ganho de flexibilidade, prevenção de 

lesão, eficácia antes e depois das sessões de treinamento, entre outras que serão 

mostradas. Neste primeiro momento será apresentado um pouco das características 

da modalidade de basquetebol. Dentre essas características, da modalidade, tipos 

de movimentos do esporte e lesões mais comuns que podem ser evitadas utilizando 

o alongamento balístico. 

Antes de falar sobre a modalidade é importante saber o porquê ensinar 

basquetebol, e qual sua importância para o individuo. Quando vemos um 

questionamento desses sobre a influência do basquetebol para uma criança ou 

adolescente logo é pensado em respostas simples, como: basquetebol é importante 

como qualquer outra modalidade. Mas não é tão simples assim. 

O basquetebol é importante para que o praticante saiba lidar com 

adversidades, em situações de vitória ou derrota, a ter disciplina, perceber a 

importância da cooperação, mas também a importância da competição. Além disso 

professores que já foram praticantes de tal modalidade querem passar essa 
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realidade aos alunos, como o prazer em jogar, treinar e principalmente em serem 

apreciadores desta modalidade também (RODRIGUES  E DARIDO, 2012).  

O basquetebol é um esporte acíclico e algumas das capacidades físicas que 

mais se usam em tal modalidade são: força muscular, velocidade, potência, 

resistências entre elas aeróbica e anaeróbica e também flexibilidade (HARRE, 1982 

e WEINECK, 2000 apud MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 2013). 

Esse esporte em questão é um conjunto de inúmeros movimentos dinâmicos, 

além disso, composto também por ações fisiológicas muito intensas. Para se chegar 

ao um alto nível, são necessárias muitas sessões de treinamentos e esforço do 

praticante. Aceito entre ambos os sexos, é um jogo que é praticado por varias 

pessoas com classes sociais, raças e culturas diferentes. Hoje em dia praticado em 

vários locais, como: praça pública, ambiente escolar, ginásios e até mesmo nas ruas 

que os moradores fazem ou tem a estrutura da tabela do basquetebol, muitas vezes 

não dependendo nem de acessórios caros para sua prática. Além de aspectos 

físicos como: habilidades específicas e condicionamento físico, no basquetebol por 

ser um esporte coletivo o trabalho em conjunto e a disciplina são fundamentais. 

(DAIUTO, 1991 apud PIRES 2017). Barbanti (1996) diz que as capacidades físicas 

são fundamentais para o rendimento motor em todas as práticas esportivas. 

No Brasil temos uma história distante no basquetebol com alguns títulos e 

reconhecimento internacional. Dentre esses estão resultados consideráveis em 

olimpíadas e conquistas de títulos em jogos mundiais e pan-americanos, tanto em 

categorias de base como em categorias principais. Alguns desses fatores  são muito 

influentes para a propagação desse esporte no país. (RODRIGUES E DARIDO 

2012). 

Uma das principais conquistas do basquetebol brasileiro é os dois 

campeonatos mundiais, conquistados pela equipe masculina em 1959 no Chile e 

outro em 1963 no Brasil. Já no basquetebol  feminino o Brasil foi campeão mundial 

em 1994 na Austrália e também ficou em segundo lugar nos jogos olímpicos de 

Atlanta no ano de 1996. 

Ainda de acordo com as ideias de Rodrigues e Darido, 2012, o basquetebol 

no Brasil apesar de sua propagação não está nos melhores momentos, devido à 

crise no esporte e principalmente incompetência da confederação e também das 
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federações. Esses fatores estão ocasionando uma desvalorização da modalidade, 

com isso acontece uma má preparação para a disputa de jogos internacionais, o que 

leva a falta de interesse de clubes em investir nesse esporte atualmente. 

Recentemente os resultados do basquetebol no Brasil não são como antes, 

nos jogos olímpicos de 2000, 2004 e 2008 a seleção masculina ficou de fora por não 

conseguir a classificação.  

A modalidade de basquetebol também é composta por algumas habilidades 

específicas, que são os fundamentos do jogo. Os fundamentos do jogo em geral 

ocasionam alguns movimentos específicos e complexos, sendo eles usados em 

situações individuais ou em conjunto. Nos fundamentos do jogo são vistos três 

movimentos básicos, entre eles: correr, saltar e arremessar. (FERREIRA e DE 

ROSE JR., 2003 apud DE ROSE, TADIELLO, DE ROSE JR. 2006).  

Um aspecto muito importante que pode ser característico no basquetebol são 

os tipos mais frequentes de lesões, que na maioria das vezes estão relacionados 

com as especificidades da modalidade.  

O esporte basquetebol é praticado usando apenas as mãos em contato com a 

bola mas há uma exigência muito grande dos membros inferiores, mais do que 

qualquer outro segmento corporal. Apesar de não ser um esporte violento o contato 

é muito frequente, devido às medidas da quadra e quantidade de jogadores nela. 

(DE ROSE, TADIELLO, DE ROSE JR. 2006). 

Como visto a flexibilidade é uma das capacidades físicas mais utilizadas no 

basquetebol, por isso é importante ser trabalhada durante as sessões. As três 

formas de alongamento mais utilizadas hoje em dia são o alongamento passivo ou 

estático, alongamento contrai e relaxa e alongamento balístico ou ativo. A seguir 

uma breve definição dessas três formas.  
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2. OS TIPOS DE ALONGAMENTO  

 

Durante décadas e até nos dias de hoje o alongamento vem sendo muito 

utilizado em preparações esportivas, antes de algumas práticas e também no 

tratamento de lesões em geral. O alongamento é realizado para aumentar a 

extensão de um músculo, articulação ou de tendões. Nos dias de hoje há três 

técnicas mais conhecidas para alongamentos, que são estático, balístico e contrair 

relaxar  (ALMEIDA, 2009). 

Segundo Araújo (2005), citado por Galdino (2013) a flexibilidade é uma área 

muito importante na saúde, apesar de ainda nos dias de hoje haver poucos matérias 

bibliográficos para tratarem de sua importância. Além disso a pouco tempo atrás a 

flexibilidade foi considerada uma valência, isso fez com que muitos planejamentos 

de treinos fossem alterados.  

Segundo Monteiro (2000), citado por Galdino (2013) a flexibilidade é uma 

valência física e é entendida como a maior amplitude que uma articulação pode 

atingir. Ambos os autores concordar que a flexibilidade é muito importante no 

desenvolvimento esportivo e desenvolvimento motor. 

Alongamento passivo ou estático que é o mais conhecido hoje em dia é 

aquele alongamento onde o indivíduo permanece em uma posição aonde os tecidos 

moles são alongados até o ponto de resistência ou tolerância do tecido e deve ser 
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mantido nessa posição por alguns segundos (MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 

2013). O alongamento estático é o método mais utilizado nos dias de hoje, devido a 

sua facilidade e menores riscos de lesões durante sua execução (ALMEIDA, 2009). 

Tubino e Moreira também citam e caracterizam o treinamento estático para a 

flexibilidade. Durante o treinos de flexibilidade estático, os indivíduos realizam uma 

determinada posição onde devem se manter e realizar ou receber um força externa 

para que sejam feitos e mantidos aqueles movimentos. O método de alongamento 

estático pode ser conciliado a pesos seja ele livre ou peso corporal e também 

receber a ajuda de uma segunda pessoa para a sua realização. 

Nas analises literárias feitas nesse presente estudo foi visto que não há um 

consenso de autores relacionados a alguns pontos do alongamento passivo. Há uma 

discordância em relação ao tempo de ficar em posição de máxima extensão 

muscular, ou seja na posição de alongamento passivo.  

Foi visto nas revisões também que os autores utilizados para este trabalho 

concordam de que o alongamento passivo é o que tem menor risco de lesão durante 

a execução, sendo considerado o mais seguro entre as 3 formas. 

O método a seguir, contrai e relaxa também conhecido como: Facilitação 

muscular proprioceptiva ou método “3-S”. Segundo Moreira e Tubino 2003 o criador 

desse método é o norte americano Laurence Holt, que começou com a utilização 

desse método em alguns atletas de modalidades individuais. Esse método hoje em 

dia é muito aplicado em nadadores mas podendo ser usado em outras modalidades. 

Diversos professores colocam esse método como o mais eficas para ganhos de 

flexibilidade. 

Alongamento contrai e relaxa é uma técnica menos conhecido por ser o que 

mais pode lesionar durante sua execução. Essa técnica consiste em tencionar o 

músculo agonista, ou seja, executar uma contração nesse determinado músculo que 

vai ser alongado. Após essa contração deve-se relaxar o músculo e realizar um 

alongamento passivo (ou estático) e manter alongando por determinado tempo 

(MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 2013). 

No alongamento contrai relaxa tem como principal característica unir a força 

isométrica de um músculo com a maior extensibilidade que o mesmo pode alcançar, 
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utilizando em um momento a força e no momento do relaxamento muscular sendo 

usado o alongamento. (SILVA, 2013) 

Na literatura o alongamento contrai relaxa também é encontrado como 

facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP). Além disso é consenso entre os dois 

autores acima de que esse alongamento é o que mais provoca lesão durante sua 

execução. 

Alongamento balístico ou ativo é aquele alongamento com movimentos mais 

parecidos com o da modalidade e que são contínuos ou ritmados com amplitude dos 

movimentos (MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 2013). 

Com este tipo de alongamento podemos melhorar a mobilidade articular, além 

da flexibilidade que é muito positivo para o momento da prática esportiva, tanto em 

treinamentos quanto em jogos (BETORZ, 2015). 

Na literatura, o alongamento balístico pode ser encontrado também como 

alongamento ativo. Além disso, é consenso entre os autores que o alongamento 

balístico é o que mais eleva a temperatura corporal, assim sendo esse alongamento 

muitas vezes é um conjunto de alongamento com aquecimento. 

Weineck (2003) citado por Alencar (2010) considera que o aquecimento tem o 

intuito elevar a temperatura do corpo e da musculatura, além disso, serve para 

preparar o sistema pulmonar e sistema cardiovascular para a atividade. Os 

exercícios de alongamento ajudam na preparação para um próximo exercício a ser 

realizado, assim como ajuda em sua performance e também colabora para reduzir o 

risco de lesões durante a prática. 

Em relação ao aquecimento, vem sendo discutido entre diversos autores 

sobre a eficácia dos exercícios preparatórios antes de atividades esportivas 

específicas e aumentando o número de estudos sobre métodos de aquecimento. 

Sabe-se que o aquecimento eleva a temperatura corporal, provocando mais eficácia 

das contrações. Nas musculaturas aquecidas, as fibras dos músculos são auxiliadas 

por maior quantidade de fluxo de sangue, além disso, quando acontece uma 

elevação na temperatura dos músculos facilita a contração e descontração da 

musculatura.  A seguir será citado algumas das vantagens do aquecimento. 
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3. VANTAGENS DO ALONGAMENTO BALÍSTICO NO BASQUETEBOL 

 

 Em um estudo realizado por Morcelli, Oliveira e Navega (2013) foi checado o 

aumento de flexibilidade em músculos ísquio tibiais utilizando as três formas de 

alongamento apresentadas acima: alongamento estático, alongamento contrai e 

relaxa e alongamento balístico. Neste estudo foram realizados dois tipos de testes 

para saber qual o ganho imediato em cada um dos alongamentos, um deles foi o de 

sentar e alcançar e o outro foi o teste do ângulo poplíteo. O teste do ângulo poplíteo 

mostra ser confiável e seguro para analisar os ganhos de flexibilidade em indivíduos 

saudáveis; o teste de sentar e alcançar também é confiável para a análise do ganho 

de flexibilidade de ísquios tibiais e também mede a flexibilidade do segmento inferior. 

(MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 2013). 

Ao final desse estudo constatou que o alongamento contrai e relaxa e o 

alongamento balístico obtiveram ganhos expressivos e semelhantes de flexibilidades 

em ísquios tibiais, já o alongamento estático não teve melhora nenhuma de 

flexibilidade em ísquios tibiais, provando ser menos eficaz que os outros dois em 

ganhos de flexibilidade imediatos (MORCELLI, OLIVEIRA, NAVEGA, 2013). 

Como o estudo citado anteriormente comprovou ganhos de flexibilidade 

significativos no contrai e relaxa e no alongamento balístico, não foi tratado nada 

com relação à preparação desportiva e ganhos ou melhora para as práticas de 
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modalidades, apenas comprovou-se a melhora da flexibilidade em ísquios tibiais e 

nada mais. 

Nos esportes amadores, categoria de base e em alto rendimento é 

interessante usar o máximo de ferramentas para a prevenção de lesões durante os 

treinamentos e na preparação desportiva, pois tanto na hora dos jogos, durante os 

treinamentos e principalmente para a vida fora do esporte o atleta deve estar 

fisicamente bem. Hoje em dia devido a avançados métodos de treinamento os 

esportes vêm se tornando cada vez mais físico e consequentemente nos últimos 

anos a quantidade de lesões também vem aumentando.  

Sobre as lesões, elas ocorrem na maioria das vezes durante o ato esportivo, 

seja em treinamentos da modalidade ou em competições, tanto em atletas como em 

não atletas, os músculos e articulações mais afetados são aqueles que são 

responsáveis por forças explosivas (BARROSO, THIELE, 2011).    As lesões têm 

dois tipos de classificações, que são elas: extrínsecos (que são causadas por fatores 

externos como contusões) e intrínsecos (que são internos causados por disfunções, 

musculares estiramentos, rupturas entre outras) (BARROSO, THIELE, 2011). 

As alterações biológicas sofridas durante as lesões são basicamente as 

mesmas em todos os tipos, sendo elas em três fases: destruição (que é quando 

ocorre à lesão), reparo (é a fase de recuperação) e remodelamento (é a última fase 

que é a recuperação praticamente total) (BARROSO, THIELE, 2011). 

No artigo de Barroso, Thiele (2011) sobre lesão muscular em atletas 

constatou que a lesão ainda é um tema com muitas controvérsias apesar de toda a 

tecnologia em treinamentos e tratamentos nos dias de hoje e que a melhor 

prevenção ainda vem sendo o fortalecimento e alongamento. 

Apesar desse tema sobre prevenção de lesão ainda não ser muito concreto 

nos dias de hoje os profissionais da área de Educação Física devem se atualizar ao 

máximo para chegarem a alguma conclusão dos tipos mais eficazes de alongamento 

para tentar evitar lesões. 

Em um estudo feito por Almeida et al (2009) foi elaborada uma pesquisa de 

revisão bibliográfica sobre as implicações do alongamento na performance e na 

prevenção de lesões, onde concluiu que os alongamentos estáticos, contrai e relaxa 

e balístico tiveram resultados em prevenções de lesões em alguns grupos de 
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pessoas ativas e jovens. Esse estudo além de mostrar a prevenção de lesões 

também tratou da eficácia do alongamento no rendimento esportivo antes da prática 

esportiva. Foi constatado que o alongamento estático e contrai e relaxa quando feito 

antes da prática esportiva apresenta déficits no desempenho durante o exercício 

quando comparados com o balístico.  

 Como foi citado anteriormente, o alongamento contrai e relaxa e o 

alongamento estático apresentam alguns déficits na hora da prática esportiva, em 

relação ao alongamento balístico. O basquetebol é um esporte onde se usa muita 

força explosiva, por isso não é interessante fazer alongamentos que reduzam essa 

força (COMETTI, 2000 apud ALMEIDA et al, 2009). 

Compreende-se como força explosiva uma força realizada em um curto 

período de tempo, então força explosiva é a relação de força com velocidade. Está 

relacionada diretamente com a capacidade de contração muscular e é manifestada 

através do recrutamento e sincronização do maior número de unidades motoras em 

menor tempo (BADILLO e AYESTARÁN, 1997 apud ALMEIDA et al, 2009). 

Considerando os artigos revisados e citado no trabalho constatou-se que o 

alongamento com mais benefícios para os atletas e sem prejudicar o rendimento no 

momento da prática esportiva é o alongamento balístico (dinâmico), apesar de pouco 

conhecido já vem sendo estudado há alguns anos, pois tem muitos outros objetivos, 

não só o alongamento em si. 

  



18 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O seguinte estudo visou apresentar o alongamento balístico e mostrar os 

seus benefícios no basquetebol, além disso, também diferenciou as 3 técnicas mais 

comuns de alongamento, justificando o porque de se usar o balístico e qual as suas 

vantagens entre as demais formas.  

O estudo de analise literária mostrou que o alongamento balístico traz 

muitos benefícios para os atletas que o utilizam, não só um alongamento muscular e 

ganho de flexibilidade mas também provoca um fortalecimento da musculatura e 

aquecimento geral do corpo. Sendo assim foi notado que para a prática da 

modalidade de basquetebol o alongamento balístico é o mais eficaz e o que pode 

gerar uma melhor preparação para o esporte. 

      Durante a pesquisa notou-se que na literatura brasileira ainda não há muitos 

artigos específicos falando sobre o alongamento balístico, principalmente artigos 

com pesquisas de campo. Já em outras línguas existe bastante literatura para esta 

técnica, com estudos práticos direcionados para diversos objetivos. Apesar dessa 

dificuldade inicial o estudo também fala sobre basquetebol, que há uma literatura 

mais ampla em nossa língua, falando de diversas áreas da modalidade. 

    No decorrer do estudo ficou claro que a literatura brasileira ainda pode aprofundar 

muito neste tema de alongamento balístico, hoje em dia é o tipo de alongamento que 

vem sendo mais usado em esportes de alto nível para a preparação. Com esse tema 

ainda poderá ser feitas muitas outras pesquisas, mostrando os benefícios e as novas 

técnicas que estão sendo empregadas. 
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