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Resumo 

O presente  artigo refere-se que a Educação Física, na categoria de ginástica de 

condicionamento físico, especificamente o alongamento na sua importância e 

benefícios, em âmbito escolar tendo como público-alvo os alunos do 3º ano do 

ensino médio noturno de uma escola Pública do Estado do Paraná. Houve a 

pretensão de desenvolver o estudo fundamentado na visão histórico-crítica, 

progressista e interacionista, de reflexão da prática escolar e social da ginástica, 

com ênfase nos alongamentos, como atividades preparatórias e introdutórias de 

qualquer atividade física, articulando com as atividades práticas e esportivas na 

escola e fora da mesma, em casa, no trabalho, nas academias ao ar livre. 

Considera-se imprescindível a orientação e planejamento dos exercícios físicos e 

que cada aluno é um ser único, e a consciência do seu estado de saúde e de suas 

limitações, assegurando a saúde corporal como prevenção e, consequentemente 

melhorando a qualidade de vida e as participações acadêmicas. E interações no 

processo ensino e aprendizagem. Após a implementação, a apreensão do 

alongamento enquanto atividade física se faz demonstrável através dos relatos, 

depoimentos, avaliações e auto-avaliações. 

Palavras Chaves: Qualidade de vida; Atividade Física; Alongamento. 
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1 Introdução 
 

 

O desafio era pensar em uma atividade física em que fosse importante e 

segura a sua prática ao longo da vida dos educandos numa perspectiva de 

qualidade de vida além do espaço escolar. Com orientação aos alunos do ensino 

médio, acerca da importância e dos benefícios do alongamento enquanto atividade 

física, que pode ser praticado no seu ambiente escolar e no seu dia-a-dia como 

medida de prevenção e manutenção da sua própria saúde. A série/ano escolhida foi 

pelo fato dos mesmos estar terminando os seus estudos na escola pública, indo ao 

encontro de seus projetos, e profissão, apesar da formatura e suas buscas e 

interesses, muitas vezes sobrepor sobre os conteúdos e objetivos desta série. 

Poderia ser aplicado em qualquer série/ano, com alguns ajustes e adaptações 

quanto aos objetivos a serem alcançados em cada faixa etária e desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo apliquei em diferentes série/ano com resultados positivos, mas 

sem caráter científico e, verifiquei que é possível e importante trabalhar o 

alongamento em todas as fases do desenvolvimento do educando, e ao longo da 

vida, pois é um movimento simples e natural, presente em todas as etapas de 

desenvolvimento humano.  

Parte-se de uma pesquisa qualitativa, para que na implementação o 

conhecimento fosse construído de forma histórica crítica, progressista e 

interacionista, da reflexão da prática escolar e social. Organizando e 

problematizando sua ação, podendo ser realizado com ou sem equipamentos, com 

autonomia para executar em seu tempo disponível, adaptando ao espaço e ao 

tempo escolar de forma progressiva e sistemática. Sabendo organizar a sua 

atividade física com o tempo correto para cada alongamento, postura, série e 

número de repetições o músculo trabalhado, objetivo a ser alcançado. Autonomia 

para executar esta prática consciente no seu tempo disponível fora das obrigações 

escolares ou de trabalho, numa apropriação crítica, criativa de seu tempo, por meio 

da interiorização do conhecimento.   

Adaptando as atividades a realidade e ao tempo escolar, criando elaborando 

meios para a prática, a partir de uma perspectiva crítica, refletindo, intervindo, 

priorizando o conhecimento sistematizado, reelaborado sem fragmentações, que 
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leve a compreensão do aluno sobre os saberes produzidos pela humanidade através 

das práticas corporais, a cada aula, instrumentalizando para o enfrentamento de sua 

realidade social.  

 

 

2 Referencial teórico 

 

 

A localização do alongamento nas Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná está no conteúdo estruturante da ginástica, especificamente na ginástica de 

condicionamento físico, com os elementos articuladores da cultura corporal e corpo, 

ao qual sente, pensa, age; a cultura corporal e saúde, numa construção histórica e 

social, de cuidados com a saúde do corpo; a cultura corporal e lazer, na promoção 

de experiências significativas no tempo e no espaço escolar, em termos de valores, 

funções e conteúdos, para uma apropriação crítica e criativa de seu tempo por meio 

da interiorização do conhecimento. 

No CURRÍCULO BÁSICO PARA A ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO  

PARANÁ (1992), prática educativa, a ginástica, é a representação pedagógica que 

oportuniza ao individuo a descoberta, o conhecimento e a utilização consciente das 

possibilidades de movimento de seu próprio corpo numa perspectiva de relação e 

transformação do meio no qual está inserido. A ginástica é um processo pedagógico 

permanente, deve ser natural atrativa, refletindo a realidade do dia-a-dia, no 

contexto atual. Sendo uma alternativa de atividade física, entre a vida sedentária que 

leva hoje a maioria das pessoas. Cada faixa etária tem suas características 

peculiares quanto à saúde, é preciso conhecer e compreender os processos em 

cada fase e sua relação entre atividade física, saúde, doença, estilo de vida, 

nutrição, stress. Mas o que é mais agravante em todas as idades é a falta da 

atividade física. 

A atividade física é um dos grandes desafios da atualidade, manter-se em 

movimento, realizar tarefas domésticas, fazer longas caminhadas, subir e descer já 

não é assim tão corriqueiro, o ser humano poupa energia, muitas vezes pela correria 

do dia-a-dia, causando sérios danos a sua saúde física e emocional. 

Pólito (2010, p.13), ressalta que o ser humano encontra se em processo de 

destreinamento físico, devido às facilidades e comodidades do estilo de vida 
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moderno contribuem para aumentar o sedentarismo. Soma-se à com as refeições 

industrializadas e gordurosas, que aumentam à quantidade de gordura corporal. Em 

curto prazo, os efeitos do sedentarismo e do sobrepeso/obesidade podem passar 

despercebidos. 

 

 

Dessa forma, é relativamente comum observar uma pessoa sedentária e/ ou 
obesa com exames de glicose sanguínea, colesterol, triglicérides, pressão 
arterial e eletrocardiograma acusando valores normais. No entanto, em 
longo prazo, o sedentarismo tem sido relatado como fator de risco isolado 
para algumas das principais doenças crônicas, como coronariopatia, 
hipertensão arterial e diabetes tipo dois. Isso significa que, em um processo 
lento e contínuo, os mesmos exames que estavam normais podem passar 
por um processo de alteração, tornando o sujeito doente. Uma, das 
estratégias a serem fomentadas no estilo de vida moderno e a prática 
regular de atividades físicas e exercícios, com o intuito principal de melhorar 
a saúde e a qualidade de vida. (PÓLITO, 2010, p.13). 

 

 

 Pólito (2010, p.15 e 16), cita que a saúde é vista como o bem estar geral, 

envolvendo os aspectos físicos, mental, e social, e que a doença é apenas um 

componente do nível de saúde de uma pessoa. Portanto uma pessoa com alguma 

enfermidade, como hipertensão arterial, pode ser mais saudável que uma pessoa 

que não possua doença, o fator determinante para considerar a saúde, neste caso, é 

a qualidade de vida. Em relação atividade/exercício, a melhora da saúde está 

relacionada ao aumento da qualidade de vida, que pode se perceber pelo aumento 

do condicionamento físico, possibilitando executar esforços que não eram 

conseguidos ou eram realizados com dificuldade. Além disso, atividade 

física/exercício pode melhorar algumas funções fisiológicas, diminuindo a chance de 

acometimento por alguma doença o reduzindo as limitações impostas pela doença 

caso ela esteja presente. Os resultados para o condicionamento fisiológico, o 

exercício físico possibilita maiores chances de sucesso. Porém, algumas pesquisas 

mostram que a atividade física de lazer também pode melhorar o status de saúde, 

sendo mais fácil de ser praticada e aderida pela maioria da população, desde que os 

fatores, como alimentação, por exemplo, sejam adequadas. 

 Para Saba (2008, p.32), ser saudável, só requer uma boa dose de 

determinação para assumir para si mesmo em primeiro lugar e em seguida para os 

outros a opção de agir sempre com respeito ao seu bom funcionamento, ou para ser 

mais claro, agir pela saúde e: manter o corpo ativo, exercitando-se regularmente; 
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alimentar se de a de acordo com o que o corpo precisa; controlar peso a composição 

corporal; dormir bem; não fumar; não usar drogas psicotrópicas, e tudo isso para 

sempre. As dicas não são suficientes para prevenir todas as doenças, mas 

combinadas, resulta em bem estar e longevidade, melhora a saúde, aumenta a 

disposição ajuda no controle do estresse, inclusão social, melhora o humor, 

proporciona prazer, ao provocar a produção de hormônios de efeito agradável. 

Em Saba, (2008, p.37), além do descanso, da alimentação balanceada, há 

uma relação direta da qualidade de vida com o exercício regular, pois contribui no 

bom funcionamento corporal, melhorando a saúde, aumentando a disposição e o 

controle do stress. 

Conforme Saba (2008, p.46), a atividade física é o corpo em movimento, 

gastando energia, contraindo e relaxando, numa sequência coordenada entre ação 

do tecido muscular e os tendões e os ossos. A atividade física é toda ação humana 

que envolva movimentação e acelere os batimentos cardíacos acima da frequência 

em repouso. Portanto, ao praticar muitas das suas atividades cotidianas, como ir a 

pé à padaria, participar de um passeio ciclístico, subir escadas, fazer faxina, dançar, 

brincar de pega-pega, subir em árvore, jogar uma pelada, praticar natação, etc., 

você está praticando atividade física.”. 

 

 

Exercício físico é uma forma de atividade que tem como característica 
particular o objetivo de melhorar a aptidão física. É o exercício, e não 
qualquer atividade, que melhora a saúde e protege o organismo das 
doenças crônico degenerativas. O exercício físico é sistematizado, a 
definição de exercício físico pelo Conselho Federal de Educação Física é: 
sequência sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, 
executados de forma planejada, segundo um determinado objetivo a atingir. 
(SABA, 2008, p.50). 

 

 

Para Saba (2008, p.52), o exercício aeróbico é considerado o mais benéfico 

para a saúde, o foco, é a aptidão cardiovascular, é todo esforço que possa ser 

mantido por um longo período de tempo, portanto esforços de intensidade leve ou 

moderada, de acordo com a aptidão individual. A caminhada, a corrida, a natação, o 

ciclismo e a ginástica aeróbica. A palavra aeróbio significa na presença de oxigênio, 

é um tipo de esforço que leva as células musculares a consumir mais oxigênio para 

fornecer mais energia para o movimento. 
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O exercício aeróbio é considerado benéfico à saúde porque “acostumam” o 
corpo ao esforço prolongado, aumentando a resistência cardiorrespiratória, 
altera o metabolismo, aumenta a eficiência para queimar gordura, reduz as 
reservas de gordura corporal circulante no sangue, diminuindo assim o risco 
de doença cardiovascular. Também aumenta a sensibilidade a insulina, 
reduzindo o risco de desenvolver diabetes, resumindo torna o sistema 
cardíaco e respiratório, aptos e dispostos a trabalhar mais, e sem preguiça. 
(SABA, 2008, p.52). 
 

 

 

Para Simão (2007), a atividade física pode ser definida como uma forma de 

movimento do corpo que resulta em um aumento da demanda metabólica, que 

abrange os trabalhos e atividade diária, de lazer e esportes de recreação e 

competição. Já o exercício físico pode ser considerado componente voluntário de 

toda atividade física, além do contexto do treinamento, muitos exercícios são 

executados com finalidade terapêutica e profilática. Eles são usados para aumentar 

a capacidade física, reduzir o risco de doenças do coração diminuição da pressão 

arterial em repouso, diminuição da perda da base mineral que ocorre com o avanço 

da idade, diminuição das dores nas costas e do cansaço e fornecimento de um 

modo eficaz de controlar a gordura corporal, ajuda no metabolismo dos carboidratos. 

A falta de atividade física parece atingir todas as faixas etárias, mas enquanto 

professores de Educação Física, temos o compromisso de ofertar em nossas aulas a 

prática desta atividade física de forma responsável e segura, preparando o corpo 

para a atividade através do alongamento, para seguir para o conteúdo estruturante 

de ginástica, esporte, jogo, dança, luta, tomando ciência que para muitas crianças, 

adolescentes, jovens e adultos a escola é o único espaço desta prática, apesar de 

encontrarmos algumas empresas que investem na ginástica laboral, em dinâmicas e 

atividades para seus funcionários, mas a escola ainda continua sendo o local de 

maior abrangência. 

 

A falta de atividade física e exercícios estão levando a um aumento das 
doenças hipocinéticas, que é a falta de movimento. Que ocasiona doenças 
coronarianas, hipertensão, obesidade desordens músculo esqueléticas. A 
melhor defesa e ativar os músculos, ossos, articulações, coração, pulmões, 
e demais órgãos internos, numa base regular de exercícios físicos. Os 
componentes essenciais do preparo físico são resistência 
cardiorrespiratória, força, resistência, muscular e flexibilidade (que é a 
capacidade de se mover suavemente por todo o percurso de um 
movimento, é limitada por fatores de estrutura óssea das articulações e o 
tamanho da força dos músculos, ligamentos e outros tecidos conjuntivos). A 
flexibilidade é melhorada, incluindo exercícios de rotina diária. (SIMÃO, 
2007, p.42). 
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“[...] conclui-se os espaços para a vivência do lúdico das crianças são 

prioritamente a escola e os espaços contraturnos escolares, sendo os 
demais espaços públicos (praças, parques, bosques e jardinetes, ruas e 
casas) pouco apropriados. Os tempos para essas vivências na infância são 
essencialmente o interstício das aulas, os tempos “livres”, porém 
controlados pelos programas sociais, os contraturnos escolares, e muito 
raramente os fins de semana. A escassez do brincar fora do ambiente 
formal de ensino está muitas vezes relacionada à violência, a falta de 
estrutura e manutenção dos espaços públicos de lazer e a falta de interesse  
de pais professores”. (CARVALHO E COLABORADORES, 2010, p.84). 

 

Os benefícios do alongamento são inúmeros, além de tornar a aula mais 

segura, com menos risco de lesões proporciona consciência corporal, diminui as 

dores corporais, e uma sensação de bem estar, pois relaxa o corpo, e com o tempo 

transforma-se em melhoria da autoestima. 

 

 

Alongamento significa ato ou efeito de se alongar, esticar, puxar, tornar 
longo, estender, uma modalidade da ginástica cujo objetivo é alongar o 
músculo afastando-o da origem da sua inserção. Além de ser uma atividade 
física fácil, segura e simples de serem realizados, em qualquer hora, local, 
os ganhos para individuo, inclui bem estar, físico e emocional, aumenta a 
autoestima, pois melhora o conhecimento corporal, reduzem os riscos de 
lesões, e dores musculares, melhora a flexibilidade, o tempo de reação. 
Exercício físico é uma forma de atividade que tem como característica 
particular o objetivo de melhorar a aptidão física. É o exercício, e não 
qualquer atividade, que melhora a saúde e protege o organismo das 
doenças crônico degenerativas. O exercício físico é sistematizado, a 
definição de exercício físico pelo Conselho Federal de Educação Física é: 
sequência sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, 
executados de forma planejada, segundo um determinado objetivo a atingir. 
(SABA, 2008, p.50). 

 

 

Alguns aspectos que diferem o adolescente e o adulto, sua estrutura física, 

habilidade motora, e emocional, para melhor compreender faz-se necessário 

conhecer algumas características de cada fase. As faixas etárias a serem 

trabalhadas requerem um conhecimento do desenvolvimento motor para melhor 

compreender o indivíduo dentro de suas possibilidades, manter-se ativo, é de 

extrema importância tanto para a criança, o adolescente, e para o adulto em seu 

processo de desenvolvimento e envelhecimento isto garante a sua integridade 
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enquanto ser humano, em busca de equilíbrio, saúde e bem estar. O esporte, os 

jogos, a luta, a dança, a ginástica e o alongamento pode colaborar para esta 

aquisição motora. 

 

 

3 Desenvolvimento 

 

 

Partindo de uma pesquisa qualitativa, a respeito do alongamento, sua 

importância, tempo, objetivo, e benefícios, pretendeu-se desenvolver o estudo 

fundamentado na visão histórico, crítica, progressista e interacionista, de reflexão da 

prática escolar e social da ginástica, com ênfase nos alongamentos, como atividades 

preparatória e introdutória de qualquer atividade física, articulando com as atividades 

práticas e esportivas na escola e fora da mesma, em casa, no trabalho, nas 

academias ao ar livre. Organizar dentro dos conteúdos estruturante de ginástica, 

onde está inserida a ginástica de condicionamento físico, na modalidade do 

alongamento, a problematização que apesar de ser de extrema importância antes, e 

após qualquer atividade física ou desportiva, o porquê não é realizado, sendo 

pulado, para a realização da prática física, sem a sua devida preparação. Vivenciar 

com a pretensão de se estender após o tempo escolar, em sua realidade social, 

podendo ser realizados com ou sem equipamentos, e nas academias ao ar livre. 

Sabendo organizar a sua atividade física com o tempo correto para cada 

alongamento, postura, série e número de repetições, o músculo trabalhado, objetivo 

a ser alcançado. Autonomia para executar esta prática consciente no seu tempo 

disponível fora das obrigações escolares religiosas ou de trabalho, numa 

apropriação crítica, criativa de seu tempo, por meio da interiorização do 

conhecimento. Adaptando as atividades a realidade e ao tempo escolar, criando 

elaborando meios para a prática, a partir de uma perspectiva crítica, refletindo, 

intervindo, priorizando o conhecimento sistematizado, reelaborado sem 

fragmentações, que leve a compreensão do aluno sobre os saberes produzidos pela 

humanidade através das práticas corporais, a cada aula, instrumentalizando para o 

enfrentamento de sua realidade social.  

Com a problematização, de que maneira a de instrumentalizar alunos do 
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ensino médio, a compreender a importância da atividade física regular, 

especificamente o alongamento, sua importância, e benefícios antes de toda 

atividade física, a serem realizados dentro do espaço escolar, na sua prática social e 

ao longo de sua vida? Com o objetivo geral de promover aos alunos do 3º ano do 

ensino médio, conhecimentos relacionados à saúde, para que se tornem mais 

críticos e possam se posicionar de forma ativa e autônoma em sua prática da 

atividade física, conscientizando os benefícios do alongamento, e da sua 

importância ao longo da sua vida. E com o objetivo específico de orientar os alunos 

do 3º ano do ensino médio, acerca da importância e dos benefícios do alongamento 

enquanto atividade física, e que pode ser praticada no seu ambiente escolar, e no 

seu dia-a-dia, como medida de prevenção e manutenção da sua própria saúde; e 

diagnosticar através de um questionário antes e após a implementação do projeto 

acerca da importância do alongamento enquanto atividade física. Orientações e 

recomendações para aplicação do Projeto e do Material Pedagógico produzido, 

adaptando a sua realidade, faixa etária, e a necessidade e objetivo a ser alcançados 

pelo aplicador, além de um conhecimento acerca do alongamento, sua importância e 

benefícios. Quanto à avaliação da (PDP), que fosse avaliada de forma que se 

considerasse todo o processo, a construção do conhecimento acerca do tema, as 

ações e as atividades práticas, e as impressões, comentários e sugestões do que foi 

vivenciado. 

 Na unidade I fez-se necessário o embasamento teórico acerca da Atividade 

Física e Alongamento, o objetivo desta unidade didática é de apresentar uma 

fundamentação teórica do tema atividade física e alongamento. A atividade física é o 

corpo em movimento, gastando energia, é toda ação humana que envolva 

movimentação, portanto, ao praticar muitas das suas ações do dia-a-dia, como ir a 

pé até ao supermercado, ao trabalho, andar de bicicleta, subir escadas, fazer faxina, 

dançar, brincar, você está praticando atividade física. Sendo que o exercício físico é 

uma atividade organizada, planejada, visando à melhoria da aptidão física, e dos 

objetivos a serem alcançados pelo indivíduo. Os benefícios do alongamento, 

enquanto atividade física são inúmeros, além de tornar a aula mais segura, com 

menos risco de lesões proporciona consciência corporal, diminui as dores corporais, 

e uma sensação de bem estar, pois relaxa o corpo, e com o tempo transforma-se em 

melhoria da auto estima. 
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 O alongamento dentro de sala de aula, na unidade II, através da vivência 

prática do alongamento, e sua importância por proporcionar uma pausa, para a 

mente, um relaxamento, para iniciar ou terminar uma atividade seja ela intelectual ou 

pratica. Seus benefícios são de diminuir o stress, diminuir a tensão muscular e tornar 

o corpo relaxado; desenvolve a consciência corporal, ao alongar diversas partes do 

corpo você se concentra nelas e entra em contato com elas, você começa a se 

conhecer; ajuda a diminuir o controle da mente sobre o corpo para que ele possa se 

movimentar “pelo próprio bem” e não motivado por competição ou vaidade; são 

gostosos, proporcionando movimentos musculares mais eficientes e fluidos, melhor 

aparência física e imagem pessoal, melhor alinhamento e posturas corporais. O 

objetivo desta unidade didática é de demonstrar que é possível se alongar dentro da 

sala de aula, pois promove um momento único de conhecimento corporal, e 

relaxamento. 

O alongamento realizado no espaço destinado a Educação Física, na unidade 

III, torna as aulas, práticas mais segura, pois previne lesões pelo aquecimento das 

articulações, facilita atividades de desgaste como, por exemplo, a corrida, o futsal, 

vôlei, caminhada; reduz as tensões musculares; ativa a circulação; promove o 

relaxamento; melhora a coordenação, pois torna os movimentos mais soltos e 

fáceis; desenvolve a consciência corporal, à medida que a pessoa focaliza a parte 

do corpo que está sendo alongada. O objetivo desta unidade didática é de ressaltar 

a importância do alongamento antes de toda a atividade física, além de tornar as 

aulas mais segura, proporciona movimentos leves, precisos e coordenados à 

atividade. 

Alongamento enquanto atividade física para ser realizado no dia-a-dia, na 

unidade IV, é simples e natural que pode ser praticado em qualquer lugar, a qualquer 

hora, assistindo televisão, conversando, no ônibus, caminhando, limpando a casa, 

dentro da sala de aula, na escola, com ou sem materiais, o que vale mesmo é sentir 

o corpo enquanto realiza o movimento, para alcançar todos os benefícios que o 

mesmo proporciona. Pois se alongar é dar um respiro, uma pausa, para que o corpo 

possa encontrar seu equilíbrio, para relaxar o corpo e a mente. Pode ser realizado 

em duplas, grupos, ou simplesmente um encontro entre você e seu corpo, com 

movimentos seguros, suaves, numa busca tranquila de seus benefícios é de diminuir 

as tensões, e o stress cotidiano, proporciona consciência corporal, diminui as dores 

corporais, e uma sensação de bem estar, pois relaxa o corpo, e com o tempo vai 
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melhorando a autoestima. O objetivo desta unidade didática é de ressaltar a 

importância do alongamento enquanto atividade física a ser realizada no dia-a-dia, a 

qualquer hora, lugar e ao longo da vida. Orientações e recomendações que fossem 

adaptadas, a sua realidade quanto à necessidade e objetivo do aplicador ou 

praticante, além de procurar ver o alongamento, não apenas como um conteúdo, 

mas como um hábito, uma necessidade diária, quanto à avaliação, que levasse em 

consideração o processo como um todo. Avaliação e a proposta de avaliação da 

produção didático-pedagógica foram diagnósticas após cada ação, e ao final de 

cada unidade didática, durante todo processo. E ao fim de cada unidade didática, e 

da implementação do processo como um todo, se realizou uma auto-avaliação, com 

impressão e depoimentos, acerca do tema alongamento, com objetivo de avaliar o 

processo em sua totalidade, com clareza e transparência. 

Orientações e recomendações que fossem adaptadas, a sua realidade quanto 

à necessidade e objetivo do aplicador, com sugestões de avaliação, mas que leva-se 

em consideração o processo como um todo, e na proposta de avaliação da 

Produção do Material Didático-Pedagógico disponibiliza um roteiro de questões 

acerca do tema. A proposta de avaliação oferece a oportunidade de avaliar a 

Produção e o Material Didático-Pedagógico, seguindo as seguintes questões: 1. Esta 

Produção Didático-Pedagógica visa promover aos alunos do 3º ano do ensino 

médio, conhecimentos relacionados à saúde, para que se tornem mais críticos e 

possam se posicionar de forma ativa e autônoma em sua prática da atividade física, 

conscientizando os benefícios do alongamento, e da sua importância ao longo da 

sua vida? 2. As ações e as atividades práticas de alongamento proporcionam 

orientação aos alunos do 3º ano do ensino médio, acerca da importância e dos 

benefícios do alongamento enquanto atividade física, e que pode ser praticada no 

seu ambiente escolar, e no seu dia-a-dia, como medida de prevenção e manutenção 

da sua própria saúde? 3. As questões apresentadas no questionário proporcionam 

um diagnóstico acerca da importância do alongamento enquanto atividade física? 

Estas três questões nortearam a avaliação do Projeto e do Material Didático 

Pedagógico, no Gtr, Grupo de Trabalho, foi respondido na seguinte premissa. De 

que maneira instrumentalizar alunos do ensino médio, a compreender a importância 

da atividade física regular, especificamente o alongamento, sua importância, e 

benefícios antes de toda atividade física, a serem realizados dentro do espaço 

escolar, na sua prática social e ao longo de suas vidas? Neste fórum todos os 
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concordaram que o alongamento tem que começar o quanto antes, para se tornar 

um hábito, e o conhecimento precisa ser construído com embasamento teórico 

científico e com a vivência prática. Conforme os seguintes cursistas 09 e 10 e 12: 

Cursista 09: “É muito importante proporcionar aos nossos alunos o contato com 

atividades físicas e alongamento regularmente, tornando um hábito e entendendo a 

importância para o bem estar físico e psicológico do ser humano a vida toda...” 

Cursista 10: “O professor pode orientar seus alunos sobre a necessidade de se 

alongar-se, e seus benefícios por aulas teóricas e a vivência da pratica orientada nas 

aulas de Educ. Física.” Cursista 12: “Acredito que a melhor maneira de conscientizar 

os alunos do ensino médio da importância da atividade física e principalmente o 

alongamento, é dando acesso a esses alunos tanto da informação cientifica, 

utilizando textos e pesquisa na internet, quanto na prática, a própria vivência dos 

movimentos do alongamento, a consciência corporal que essa vivência irá causar, 

lhe proporcionará algum bem estar físico e mental nesses alunos.” Quanto às 

observações referentes à Produção Didático Pedagógica, no fórum 2, alguns relatos 

dos cursistas 01e 06 : Cursista 01, “O tema sugerido no Caderno Pedagógico, o que 

me chamou atenção foi à flexibilidade que se pode ter e conduzir às aulas. As 

orientações e recomendações, deste material, adaptam-se a qualquer realidade de 

escola Pública. Assim como em qualquer faixa etária, série podendo tanto na prática 

como na teoria ser trabalhada.” Cursista 06: “Gostei muito que o tema sugerido no 

caderno pedagógico, dá ao professor bastante flexibilidade para o professor conduzir 

as aulas, as recomendações deste material dá para adaptar-se a qualquer realidade 

das escolas públicas e a qualquer faixa etária.” No fórum 3, na tarefa de refletir e 

opinar sobre os resultados e desafios enfrentados durante a fase de implementação 

pedagógica, onde através das ações teórica e práticas da Produção Pedagógica, 

constatei que é possível realizar o alongamento enquanto atividade física, no espaço 

de sala de aula, foi muito gratificante com a participação de todos os alunos; quanto 

ao alongamento no espaço da Educação Física: realizado por todos que iriam 

participar das aulas práticas, foi possível perceber e concluir que através destas 

vivências, possibilitou compreender o alongamento enquanto atividade física para 

ser praticado a qualquer hora, em qualquer lugar, diariamente, na sala de aula, no 

trabalho, em casa, antes e após a prática esportiva. Cursista 03: “... é possível a 

prática de uma atividade física, como o alongamento, nas aulas de ed. Física ou em 

outro lugar. Principalmente por que os alunos gostam muito de inovações, conhecem 
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o seu próprio corpo e começam a ter noções da importância dos alongamentos para 

o seu dia-a-dia.”. 

Quanto ao Grupo de Trabalho em Rede, o Gtr, pode se perceber com clareza 

que todos os profissionais participantes, professores de Educação Física, da rede 

Pública de Educação do Estado do Paraná, 12 inscritos, dos quais 10 concluíram o 

curso, realizado online, que todos tinham conhecimento da importância, e dos 

benefícios do alongamento antes da atividade física, todos demonstraram certa 

autonomia, no assunto, quando houve a proposta de colocar em prática uma das 

aulas de alongamento, presente no material didático, os participantes, relataram que 

é possível realizar a sugestão de atividade presente no material pedagógico, pois é 

simples e prático. Cursista 01: “A aula foi aplicada em uma turma do 2º ano do 

Ensino Médio noturno, no dia 21/11/2011. Foi aplicada na mesma aula a primeira e 

segunda atividade prática de alongamento do caderno pedagógico: Orientação de 

Atividade Física, relacionando a Importância do Alongamento no dia-a-dia para uma 

faixa etária de 16 anos acima, em uma Escola Pública Noturna para o Ensino Médio, 

páginas 28 e 30, na posição sentada e em pé, seguindo uma progressão, com o 

tempo de 5 a 10 segundos. A maioria dos alunos fez os exercícios sem dificuldades, 

o que dificultou a prática em alguns momentos foi à falta de uma roupa adequada, e 

mais seriedade na hora de executar os movimentos. Outro fator negativo é a falta de 

compromisso de alguns alunos (meninos), estes por sua vez, reclamavam do tempo 

voltado para esta atividade, pois queriam sair para jogar "bola", creio que mesmo 

com algumas situações, e desapontamentos, a maior parte dos alunos, aproveitaram 

a prática dos exercícios de alongamento, e se os mesmos passarem a ser realizados 

regularmente haverá um envolvimento maior nesta prática. Senti dificuldades de 

interpretar alguns exercícios e improvisei, mas no geral eles são simples e práticos 

de aplicar em qualquer hora e local.” Quando a atividade está sendo realizada pela 

primeira vez pode haver algumas contrariedades, mas quando a mesma se torna um 

hábito, os próprios alunos vão iniciando a atividade.  Cursista 04. ”Relato a aula que 

tive com os alunos do ensino médio, 2º e 3º anos. Primeiro, realizei uma aula 

expositiva, sobre a importância do alongamento. Após, dividi a turma em equipe de 6 

ou 7 alunos. Cada aluno, fazia um alongamento, partindo do movimento do colega 

anterior, dando sequência, criando uma coreografia de alongamentos. Notei que 

vários alunos não apresentavam uma boa flexibilidade, tinham um pouco de 

dificuldade para fazê-lo. Tudo isso foi feito com música escolhida pelos próprios 
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alunos. Eles fotografaram e filmaram tudo, com o apoio das outras equipes. Na 

prática sentiram a importância de realizar e participar de uma aula prazerosa.” 

Gostaria de relatar a aula que propus para os alunos das 5ª séries (6º ano) do 

Ensino Fundamental: sempre iniciei as práticas esportivas com a prática de 

alongamento, explicando a importância dessa prática para o corpo. Então na quinta-

feira (17/11) montei um circuito de mini atletismo, dividi a turma em 4 equipes de 6 

alunos cada, e cada equipe deveria passar pelo circuito e no final pedi que todos 

fizessem o alongamento, enquanto isso outra equipe iria para o circuito, percebi que 

todos da equipe fizeram o alongamento como recomendado repetindo o que foi feito 

durante o ano e cuidando para alongar todos os membros tanto do lado direito como 

do lado esquerdo. Então conclui que é bem provável que esses alunos levem essa 

prática para o seu dia a dia.” Cursista 05.”Para instrumentalizar os alunos do ensino 

médio, especificamente os alunos do segundo ano, de forma que eles se tornem 

mais críticos em sua pratica da atividade física , foi lançado um desafio para que 

fossem realizados em grupos de cinco alunos, e cada grupo deveria montar cinco 

alongamentos diferentes para serem realizados todos os dias em casa e com a 

família, e depois colocadas as experiências para toda a sala, levando em 

consideração o dia a dia , para a prevenção e manutenção da sua família e a sua 

própria saúde.” 

Alguns cursistas expuseram suas práticas e experiências, no assunto, e 

fizeram algumas adaptações, para relatar os seus conhecimentos, mais foi bem 

interessante, para constatar o quanto é rico e vasto o tema alongamento, é o mais 

importante que pelos relatos, todos concordaram sobre a importância do 

alongamento, enquanto atividade física, e da sua realização antes das aulas 

práticas, e quanto ao material pedagógico, foi considerado: pedagógico, simples, de 

fácil compreensão e aplicabilidade, bem flexível, é que a escolha da série e ano foi 

bem apropriada para os objetivos propostos para serem alcançado.  Mas ao mesmo 

tempo apliquei em outras séries/ano 6º, 7º, 8º ano com a mesma aceitação, sendo 

possível aplicar todas as sugestões de aula de alongamento que está no Material 

Didático, adaptando a realidade, e aos objetivos a serem alcançados, em cada fase 

de desenvolvimento. 

O questionário de pesquisa foi aplicado antes de iniciar o projeto e após 

aplicação do projeto com a faixa etária de 4 alunos com 16 anos, 8 com 17 anos, 2 

alunos com 19 anos, 1 com 21 anos, 1 aluno com 27 anos, 1 com 32 anos e 1 com 
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33 anos. No questionário de pré-aplicação do projeto, na faixa etária de 16 a 30 

anos, tendo que realizar um ajuste, pois alguns alunos estavam com mais de 30 

anos e se sentiram excluídos, e não queriam participar, corrigi o discurso para 

alunos de 16 até acima de 30 anos. Haviam 20 alunos matriculados, no inicio do 

ano, ao final 24 alunos onde 17 frequentavam, os outros mudaram de turma, de 

turno, de escola, ou desistiram, mas 19 responderam o questionário de pré-

aplicação do Projeto, onde na questão 1, 11 responderam que praticavam alguma 

atividade física, e 8 não que não praticavam atividade física, na questão 2. Qual é a 

atividade física praticada, 6 realizavam caminhadas; 1 corrida; 3 futebol; 3 futsal; 4 

voleibol; 1 academia; 1 academia ao ar livre; 5 alongamento; 2 ciclismo; 1 escreveu 

que andava de bicicleta; 2 dança e 5 não responderam, observação 8 alunos 

responderam que realizavam mais uma atividade física. Questão 3, qual a 

regularidade desta atividade física? 2 realizavam estas atividades uma vez por 

semana; 3 duas vezes por semana; 2 três vezes por semana; 6 todos os dias; 1 

respondeu que variava a frequência e 5 não responderam. Questão 4, quanto à 

realização do alongamento no seu dia a dia 11 alunos responderam que sim, 

realizavam o alongamento; 8 não realizavam. Na questão 5, o que entende por 

alongamento corporal: 16 alunos responderam, sendo que 5 sabiam o que era 

alongamento, e 11 não sabiam, relacionavam o seu significado com sua importância 

e benefícios e 3 não responderam. Na questão 6, quanto à importância do 

alongamento corporal, 19 alunos responderam que sim o alongamento é importante, 

e na questão 7, os 19 alunos responderam por que, é importante. Na questão 8, 

sobre os benefícios do alongamento corporal, dos 19 alunos 10 conheciam os 

benefícios do alongamento corporal, e 8 não conheciam e 1 não respondeu, na 

questão 9, dos 19 alunos, 10 citaram corretamente os benefícios do alongamento 

corporal, e 9 não responderam. Dentre os benefícios foram citados: “relaxar o 

corpo”, evitar contusões e dores; a sensação de bem estar após o alongamento, 

antes do exercício é primordial para não sofrer lesões; alto astral disposição e ajuda 

a prevenir dores musculares ou aliviar alguma; relaxa o corpo; melhor elasticidade, 

melhor posicionamento corporal, condicionamento físico; manter o corpo (ilimitado) a 

movimentos, alongar braços e tronco para evitar dores e lesões; aliviar dores 

musculares; maior disposição física, maior flexibilidade e menos chances de fadiga 

precoce; aliviar dores musculares. Quanto à questão 10, se é possível praticar o 

alongamento enquanto atividade física, diariamente, 17 responderam que sim, 1 que 
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não, e 1 não respondeu. 

No questionário de pós-aplicação do Projeto, onde 17 alunos responderam, 

na questão 1, 13 responderam que praticavam alguma atividade física, e 4 não; na 

questão 2, e qual é a atividade física praticada, 6 realizavam caminhada; 1 corrida; 3 

futebol; 0 futsal; 6 voleibol; 2 academia; 1 academia ao ar livre; 5 alongamentos; 2 

ciclismo; 1 dança, e 3 não responderam. A questão 3, qual a regularidade desta 

atividade física? 1 realizava uma vez por semana; 4 duas vezes por semana, sendo 

que dois destes, 1 realizavam alongamento e academia ao ar livre todos os dias, e o 

outro caminhada diariamente; 4 três vezes por semana; 7 todos os dias; 3 não 

responderam. Questão 4, quanto à realização do alongamento no seu dia a dia 14 

alunos responderam que sim, realizavam o alongamento; 3 não realizavam. Na 

questão 5, o que entende por alongamento corporal: 17 responderam ter 

compreendido o que era alongamento corporal; na questão 6, quanto à importância 

do alongamento corporal, 17 alunos responderam que sim o alongamento é 

importante, e na questão 7, 17 alunos responderam corretamente acerca da 

importância do alongamento corporal. Na questão 8, dos 17 alunos 14 conheciam os 

benefícios do alongamento corporal, e 3 não conheciam, e na questão 9, os 13 

alunos citaram corretamente os benefícios do alongamento corporal, e 4 não 

responderam. Quanto à questão 10, se é possível praticar o alongamento enquanto 

atividade física, diariamente, dos 17 alunos participantes, 17 responderam que sim. 

Analisando o resultado do questionário antes e após a implementação do 

Projeto, houve um aumento de dois alunos de 11 para 13 na prática da atividade 

física, quanto atividade física que praticava a caminhada se manteve com 6 

praticantes, talvez pela própria praticidade e necessidade do caminhar, em segundo 

ficou o voleibol de 4 passou para 6 praticantes, pois foi à atividade escolhida pelo 

grupo para se realizar duas vezes por semana. A regularidade da atividade física por 

semana, de 6 passou para 7 que realizavam alguma atividade física todos os dias. 

Na questão quanto à realização do alongamento no seu dia a dia de 11 passou para 

14, aumento de 3 alunos; quanto ao que entende por alongamento corporal de 5 

passou para 17 alunos; na questão se o alongamento corporal era importante, é por 

que o alongamento corporal é importante? Antes e após o projeto todos que 

participaram do questionário responderam que sim é importante. Quanto ao 

conhecer os benefícios do alongamento corporal de 10 passou para 14 alunos; dos 

quais 13 citaram corretamente estes benefícios; e quanto à questão se é possível 
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realizar o alongamento corporal enquanto atividades físicas para serem realizados 

diariamente 17 alunos responderam antes e após a vivência do projeto que é 

possível.  Concluindo que houve apreensão e a compreensão do alongamento 

enquanto atividade física, sua importância, benefícios e necessidade desta prática 

diariamente, antes e após o exercício físico, na atividade física, nas tarefas 

domésticas, no trabalho, durante as aulas teóricas, para dar uma pausa, e buscar o 

equilíbrio corporal e a sensação de bem estar.     

A implementação aconteceu em uma Escola Pública do Estado do Paraná, na 

região metropolitana Norte de Curitiba, no município de Pinhais, no Colégio Estadual 

Mathias Jacomel E.F.M., no ano de 2011 em uma série da modalidade de bloco do 

ensino médio noturno, com idade de 16 até acima de 30 anos, foram desenvolvidas 

24 ações, no segundo semestre. Iniciou-se com a 1ª ação no dia 19/07/2011, com 

apresentação do Projeto para a Direção e equipe Pedagógica, através da Ficha 

Catálogo e divulgar o Projeto de Implementação na escola para Direção e equipe 

pedagógica. A 2ª ação foi no dia 20/07/2011 com apresentação divulgação do 

Projeto de Intervenção à Direção, equipe Pedagógica, professores e funcionários, 

com atividade prática de alongamento no espaço de sala de aula, para os 

professores e funcionários. E terminou no dia 17/11/2012, na 24ª ação, com auto-

avaliação, depoimentos e impressões das atividades realizadas e dos alongamentos 

vivenciados, com aplicação do questionário de pós-aplicação do projeto, 

autorizações de utilização do material produzido. As avaliações e auto-avaliações, 

ocorreram  logo após a vivência prática de cada modalidade do alongamento dentro 

de sala de aula, no espaço da Educação Física, quadra, e alongamentos a serem 

praticados no dia-a-dia. 

Auto-avaliação do alongamento dentro de sala de aula, com a participação de 

18 alunos: 1. “Podemos dizer que, faz bem o exercício na sala de aula! Mas isso é 

uma coisa que não é praticado, porém ele nos ajuda a relaxar, mas é despertar a 

atenção e o stress. Eu acho que deveria fazer isso todos os dias antes de iniciar a 1 

aula.” 2. “Para não causar lesões nos proporcionar (alívio de dor, bem estar e 

contusões). Eu achei uma experiência muito benéfica, pois nos ensinou a parar o 

nosso dia-a-dia, corrido e relaxar, saber que podemos nos alongar em qualquer 

lugar é muito gratificante, pois é o mesmo que ter um tempo só meu e meu corpo a 

qualquer momento do dia.” 3. “O alongamento em sala foi uma maneira diferente e 
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boa para os alunos. o alongamento em sala deixa o aluno mais calmo, relaxado e 

tranquilo para que possa aprender mais nas aulas seguintes com a mente e o corpo 

mais tranquilo.” 4. “Foi uma atividade que gostei muito ajuda a relaxar dentro de sala 

de aula, o stress a tensão que nós alunos temos durante as aulas. Eu mesmo depois 

que fiz o alongamento dentro de sala de aula me senti com mais disponibilidade de 

aprendizado, calma, relaxada. Esta atividade ajuda muito nós alunos.” 5. “Tenho um 

dia muito corrido e cansativo, e realizar alongamentos na classe foi experiência 

ótima, pois é a única hora do dia que pude relaxar meus músculos e minhas tensões 

do dia foi uma pausa no meu corpo e mente e dificilmente posso fazer no decorrer 

do dia.” 6. “A prática do alongamento traz relaxamento para os músculos. Um 

descanso para o corpo, elasticidade no trabalho e disposição ao levantar e exercer 

as atividades diárias que muitas vezes são desgastantes.” 7. “É muito bom, por que 

às vezes você não é acostumado à prática algum esporte, até mesmo ficar dentro de 

sala de aula sem se alongar, acaba causando dores musculares e sendo prejudicial 

a nós.” 8. “É uma boa proposta, pois o nosso corpo aprende que é possível fazer 

isso na sala de aula e também proporciona uma boa flexibilidade do corpo sem 

dores e sem reclamações. Deveria ser uma prática em todas as escolas, para ter 

também um bom condicionamento físico.” 9. “O bom de aprender sobre 

alongamento, é que você não precisa de um lugar grande, pode, até ser feito em sua 

carteira, cama e local de trabalho se desejar. O alongamento não te prepara apenas 

para as atividades físicas, também relaxa o corpo e a mente.” 10. “Estas atividades 

foram de suma importância, pois prova que para manter um corpo mais preparado 

para as aulas práticas, não há necessariamente a prática do alongamento num 

ambiente aberto e livre, ou seja, o alongamento serve para qualquer ambiente.” 

11.”Pude notar que meu stress corporal diminuiu, minhas dores também, me 

mantenho sempre relaxado, e uso isso não só na sala de aula, mas em todas as 

atividades do dia, como o trabalho, em casa, quando vou dormir e acordar, isso é 

muito importante.” 12.”O alongamento é bom por que dá impressão de leveza, de 

corpo descansado e nos deixa relaxado, parece que até o stress do dia some com a 

prática do alongamento.” 13. “Foi uma impressionante vivência, diferenciada que nos 

foi proporcionada. Por que tivemos a oportunidade de obter um conhecimento que 

poderá ser utilizado quando quisermos e necessitarmos com qualquer idade. Todas 

as atividades desenvolvidas após o alongamento foram mais agradáveis ao corpo, 

fazendo com que a atividade fosse legal.” 14. “O alongamento em sala é muito 
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importante para pessoas que não praticam atividades físicas no dia a dia, 

principalmente os sedentários. Ela ajuda no bem estar, aliviar uma dor na coluna, 

deixa os movimentos mais leves.” 15. “Realmente ela é muito importante, pois são 

minutos que liberamos e relaxamos o nosso corpo em instantes, depois que você faz 

atividade física, o seu humor e bem estar, melhora completamente, e você não fica 

tenso igual a hora em que chega a sala de aula.” 16. “Com essas aulas que tivemos, 

a grande maioria dos alunos ficaram muito satisfeito com os alongamentos, muitos 

sentiam dores, agora que estamos sempre praticando um alongamento, os alunos 

ficaram com menos dores, mais relaxados, isso trouxe muito mais benefício para 

todos os alunos.” 17. “É uma proposta boa, pois já sabia tudo sobre isso, pois meu 

pai é personal trainer e me falou tudo sobre isso, então a maioria dos exercícios eu 

já sabia fazer!” 18. “A sensação de bem estar, de corpo relaxado, de satisfação, de 

adoro fazer alongamento.” 

 Pelos relatos, as práticas de alongamento dentro de sala de aula, foi muito 

significativa, todos realizaram os movimentos de alongamento, dos quais 

perceberam que é simples e fácil de ser executado a qualquer hora e lugar, e que 

nos ajuda a relaxar é a despertar a atenção e o stress.   

 A auto-avaliação realizada com vivência prática no espaço da Educação 

Física, relatos e depoimentos, onde 18 alunos participaram.  

1. “O alongamento pode se fazer em qualquer lugar, e a qualquer momento do seu 

dia, seja trabalhando, ou sentado, deitado, vendo TV, isso ajuda em toda a 

musculatura do corpo, para não ter lesões e melhora ate a sua autoestima, diminui o 

stress, a um melhor convívio com pessoas a sua volta. E praticar os alongamentos 

na Educação faz com que jogamos vôlei, futsal, mais relaxados.” 2. ”No momento 

que você está no ônibus, na rua, em qualquer lugar, você pode se alongar os 

braços, as pernas, todo o corpo. Isso relaxa para ter um dia mais confortável, e sem 

tensões, bons benefícios para o nosso corpo e também diminui as dores do corpo.”3. 

“O alongamento antes das atividades, faz com que o corpo fique menos limitado, 

ocorra menos lesões, além de ajudar a reduzir dores musculares provocadas no dia-

a-dia. Para mim o alongamento é muito importante, faz o corpo ficar relaxado após 

um dia de trabalho.” 4. “Alongamento pra mim é fundamental de qualquer tipo de 

atividade física. Ele deixa o corpo mais solto, e o risco de lesão se torna menor. Os 

alongamentos feitos na quadra e na sala, sempre foram diferenciados, o que não me 
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deixa com tédio.” 5. “Como foi dito no texto acima todos os alongamentos 

vivenciados na quadra são possíveis de ser realizados em qualquer lugar e qualquer 

hora. O alongamento antes de praticamos qualquer atividade física evita que 

tenhamos lesões musculares, e nos deixa mais relaxados. Esses alongamentos são 

fáceis e simples que nos permite nos sentir melhor antes de jogar vôlei, futebol, ou 

praticar qualquer outro esporte.” 6.”Todos os alongamentos vivenciados na quadra 

são possíveis de ser realizados em qualquer lugar e qualquer hora. O alongamento 

antes de praticarmos qualquer atividade física evita que tenhamos lesões 

musculares, e nos deixa mais relaxados. Esses alongamentos são fáceis é simples 

que nos permite nos sentir melhor antes de jogar vôlei, futebol ou praticar qualquer 

outro esporte.” 7. “Através desta proposta podemos afirmar que, o alongamento faz 

com que tenhamos uma qualidade de vida melhor. O alongamento pode ser 

realizado em qualquer lugar, porém ele traz vários benefícios para o corpo, mas o 

ideal (deve) e ser praticado em espaço livre.” 8. “O alongamento é uma prática que 

só traz benefícios, isto é, quando praticado corretamente. Devido aos benefícios 

acarretados esta prática deve ser feita em qualquer ambiente que irá acarretar um 

esforço maior, pois o alongamento previne lesões. Estes alongamentos me 

trouxeram benefícios, dos quais facilitou a minha mobilidade e flexibilidade.” 9. “Esta 

proposta é muito boa porque é uma prática que nos motiva sempre e sempre a não 

parar, nos “empurra” para o melhor condicionamento, e os que nos impulsiona são 

os esportes, futsal, vôlei, entre outros, por que pelo fato de ser competitivo nos leva 

a se esforçar mais e anos preparar mais para tal prática.” 10. “É bom, pois deixa nos 

relaxados e mais dispostos para praticar atividades físicas com segurança, para não 

ocorrer lesões.” 11. “As aulas de Educação Física ficaram melhores com o 

alongamento, porque, previne o aluno de lesões e ajuda a relaxar, deixando ele mais 

tranquilo para as aulas e para o seu dia-a-dia.“ 12. “O alongamento físico realizado 

em um espaço adequado, nos trás benefícios no nosso dia-a-dia, prevenindo-nos de 

lesões que podem ocorrer nas atividades que fazemos no nosso cotidiano”. Eu 

particularmente depois que comecei a fazer alongamentos diários, minha vida 

melhorou, por que não tenho mais aquelas dores do final do dia depois de um dia de 

trabalho, tenho mais habilidade e flexibilidade corporal. O alongamento só me trouxe 

benefícios no meu dia-a-dia, e traz a quem realiza também.” 13. “É muito bom 

mesmo fazer esses alongamentos e evitar com que tenhamos lesões corporais, na 

hora das atividades físicas, é muito bom alongar os braços e as pernas, ainda mais 
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depois de um dia cansativo de trabalho. Os alongamentos nos dão muito conforto.” 

14. “Esta proposta de realizar atividades físicas no colégio, nas aulas de Educação 

Física em minha opinião é ótima, principalmente os alunos do noturno, que tem um 

dia-a-dia com muita correria, pouco tempo para relaxar, de noite estamos com 

tensões, por todo o nosso corpo cheio de dores e mal estar do dia, então quando 

fazemos os alongamentos todo o nosso corpo relaxa, as dores passam, até melhora 

nossa atenção nas aulas, pois com o alongamento reduz nossas tensões, melhora 

nossa circulação e tudo fica melhor.” 15. “O alongamento no espaço da Educação 

Física, tem apresentado crucial importância para a realização de exercícios físicos. 

O alongamento e o conhecimento das formas e métodos de realização apresenta 

que não há dificuldades em realizar e nem discriminação em quem irá realizá-lo. 

Hoje o alongamento já faz parte de minha rotina diária, sempre que me bate um 

cansaço, desatenção e até mesmo antes de iniciar meu dia, eu faço alongamento, 

tendo maior disposição para realização de tarefas e sem lesões ao final do dia.” 16. 

“Alongamento, em espaço adequado, nos traz conforto e benefícios. Particularmente 

sinto-me relaxada, quando relaxo a parte da cintura para baixo, da cintura para cima, 

não gosto, mas sei que é necessário, para não ocasionar lesões.” 17. “O 

alongamento é importante para evitar lesões, enquanto a prática do esporte.” 18. “As 

atividades físicas que estão sendo realizadas na escola vêm ajudando os alunos nos 

seus desempenhos, ajuda a ter mais disposição para realizar outras atividades 

físicas, ajuda muito nos seus trabalhos, nos seu dia-a-dia. As pessoas com atividade 

física acabam melhorando a circulação do sangue no corpo, fica mais relaxada, 

acaba melhorando a coordenação.”  

Pelos relatos e depoimentos, as práticas de alongamento no espaço das 

aulas de Educação Física, que contou com a participação de 18 alunos, foram de 

extrema importância, onde constataram que os alongamentos tornam as aulas mais 

seguras, diminuía a incidência de lesões, relaxando e diminuindo as tensões, o 

stress, as dores no corpo deixam o corpo mais solto, mais disposto para a atividade 

física ou trabalho a ser realizado, facilitando a mobilidade e melhorando a auto 

estima, a flexibilidade, a coordenação, a atenção em aula, proporcionando uma 

sensação de bem estar e conforto consigo mesmo. 

 Após práticas de alongamento em sala de aula, e no espaço da Educação 

Física, foi aplicada outra avaliação com análise para verificar se é possível adequar 

estes alongamentos enquanto atividade física para ser realizado no dia-a-dia.  
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Escrevendo e comentando sobre esta proposta, para verificar se os alongamentos 

vivenciados em sala de aula e no espaço da Educação Física, poderiam ser 

realizados enquanto atividade física no dia-a-dia do educando, onde houve a 

participação de 16 alunos. 1.“No momento que você está no ônibus, na rua, em 

qualquer lugar você pode se alongar os braços, as pernas, todo o corpo. Isso relaxa 

para ter um dia mais confortável, e sem tensões, e a bons benefícios para o nosso 

corpo e também diminuí as dores do corpo.” 2.“É um grande benefício ao corpo, 

fazer alongamento no começo do dia. Pois ele fica mais resistente a lesões, cãibras, 

atrofiamento.” 3.“Como foi dito no texto acima, o alongamento relaxa meu corpo e 

minha mente, me preparando para as atividades propostas. Dos alongamentos feitos 

na sala de aula, eu gostei de todos, porque aprendi que os alongamentos podem ser 

feitos em qualquer local, deitado, assistindo TV, no ônibus, a caminho do trabalho.” 

4. “Os alongamentos presenciados em sala de aula, são simples e fácil de serem 

feitos. Eles podem ser feitos à qualquer momento do dia. Assistindo TV, limpando a 

casa ou em qualquer outro lugar que nos facilite a fazer alongamento, diminuindo a 

tensão muscular.” 5.“A atividade física pode ser praticada em qualquer lugar, porque 

existe,  vários tipos de alongamentos, para que possamos fazer a qualquer 

momento.” 6.“É uma proposta que deve ser levada ao status de prática contínua, 

pois só traz benefícios ao corpo e a mente.” 7.“Esta proposta nos faz muito bem, 

pois se feita com frequência nos leva a uma melhora geral, pois ela proporciona ao 

corpo um relaxamento, nos desestressa e melhora o bem estar e com o tempo auto 

estima, que somando melhora a qualidade de vida.” 8.“Pode ser realizado em 

qualquer hora do dia e lugar, pois relaxa e dá mais disposição, para fazer a atividade 

que está fazendo.” 9.“O alongamento é uma prática muito importante no dia-a-dia. A 

Educação Física fica mais interessante porque previne lesões, diminuí o stress e 

ajuda a pessoa a relaxar, deixando mais calma e tranquila. Esses alongamentos são 

fáceis, mas muito importante, e pode ser feito em qualquer lugar.” 10.“Os 

alongamentos praticados, em sala de aula, quadras durante as aulas de Educação 

física, e que praticamos no nosso dia-a-dia são fáceis de realizar e faz bem a nossa 

saúde corporal.” 11.“Os alongamentos feitos em sala e na quadra, são gostosos de 

fazer, é muito relaxante e muito fáceis de realizar.” 12.“Essa proposta é ótima, em 

minha opinião, pois usamos as aulas de Educação Física, para o que realmente é 

fazer aulas programadas de exercícios e atividades físicas e alongamentos. 

Aprendendo corretamente como fazer essas atividades e trazendo benefícios ao 
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nosso corpo.” 13.“O alongamento depois de vivenciado nas aulas, e notado a 

diferença que faz para a realização das atividades, logo incluí-lo no meu dia-a-dia, 

antes de realizar tarefas, que requeriam concentração e/ou esforço físico, “E notei 

que aumentou minha disposição, para realizar as tarefas, e logo ao iniciar meu dia 

esta prática diminui a indisposição elevando a autoestima.” 14. “Os alongamentos 

feitos em sala de aula, quadras, são fáceis e podemos fazer em qualquer lugar.” 

15.“A atividade física tem propósito de ajudar o individuo no condicionamento físico, 

promovem qualidade de vida, expectativa de mais anos de vida, com mais saúde e 

disposição.” 16.“Todas as pessoas falam que não fazem atividade física, mais na 

verdade elas fazem sim, fazem nos seus serviços, nas suas casas, quando vão 

comprar algo no supermercado, ou seja, tudo o que fazemos está relacionado a 

atividade física.” 

Pelos relatos, as práticas de alongamento dentro de sala de aula e no espaço 

destinado às aulas de Educação Física, que contou com a participação de 16 

alunos, foi de extrema importância, onde foi possível verificar que é possível 

adequar estes alongamentos para serem praticados diariamente, a qualquer hora e 

lugar, pois são simples e de fácil execução, relaxa para ter um dia mais confortável, 

e sem tensões, diminuí as dores do corpo, ficando mais resistente a lesões, cãibras, 

atrofiamento, pois proporciona ao corpo um relaxamento, e diminuindo o stress, a 

Educação Física fica mais interessante, acalma e tranquiliza o praticante, 

proporcionando mais saúde e disposição. 

  Avaliação e auto avaliações finais, depoimentos, e impressões sobre as 

atividades e ações, desenvolvidas, pesquisas, trabalhos e vivências práticas acerca 

do alongamento enquanto atividade física para ser realizado no dia-a-dia, após a 

aplicação do projeto na escola: 1. “Pra mim foi importante, vou fazer toda vez antes 

de fazer ciclismo.” 2. “Alongamento para mim, foi muito importante, pois fazer antes 

da atividade física, é ótimo, para o corpo e para o nosso dia-a-dia.” 3.“O 

alongamento pra mim, me ajudou muito a relaxar mais o corpo, se prevenir de 

lesões causadas pelo atrofiamento dos músculos.” 4.“O alongamento me ajudou 

muito, tanto no meu dia-a-dia, quanto nas atividades físicas, e ajuda prevenindo 

contra lesões.” 5.“Depois de tomar conhecimento sobre os benefícios do 

alongamento comecei praticá-lo diariamente, e me ajudou muito nas atividades que 

pratico, etc.” 6.“Foi bom os alongamentos, pois me ensinou a como prevenir lesões, 

que antes de cada atividade ou esporte é bom fazer para evitar dores musculares, 
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até mesmo prevenir problemas causados por movimentos repetitivos.” 7.“O 

alongamento enquanto atividade física é muito bom porque desestressa faz com que 

possamos ficar bem com nosso corpo, melhora o auto estima e a flexibilidade, em 

geral melhora tudo.” 8.“O alongamento é uma prática prazerosa, que estimula os 

músculos e ajuda na auto estima.” 9.“O alongamento faz com que eu me sinta 

melhor e mais solta, é muito bom e gostoso de fazer alongamento, sem falar nos 

benefícios que traz ao corpo, evita lesões, fraturas e dores no corpo.” 10.“Me ajuda, 

a desenvolver melhor o meu desenvolvimento durante o dia-a-dia, ajuda em várias 

coisas.” 11.“Evita lesões durante a pratica da rotina do dia-a-dia, além de 

proporcionar o bem estar.” 12.“Além de evitar lesões, previne o stress do dia-a-dia, 

relaxa o corpo e o psicológico, tive com essas atividades, um tempo para mim, me 

conhecendo mais.” 13.“Ajudou a evitar lesões, melhorar as atividades que eu faço no 

dia-a-dia, relaxando meu corpo e mente.” 14.“O alongamento é muito bom, porque 

previne lesões, e ajuda na auto estima e relaxa o corpo e a mente.” 15.“O 

alongamento propicia um melhor condicionamento físico, ao permitir que o praticante 

tenha mais flexibilidade e prevenção contra a tensão muscular.” 16.“Eu acho que 

tanto quanto a atividade física e o alongamento, foi muito importante para mim, 

porque me ajudou muito no meu dia-a-dia, e espero melhorar no meu desempenho.” 

17.“Passei a realizar, mais alongamento, e na importância dele em nosso dia-a-dia.” 

18.“Pode ser realizado em qualquer hora do dia e lugar, pois relaxa e dá mais 

disposição, para fazer a atividade que está fazendo.” 

Pelos relatos e depoimentos, as práticas de alongamento no espaço de sala 

de aula, e no espaço das aulas de Educação Física, adequando aos alongamentos 

diários que contou com a participação de 18 alunos, constatou que foi muito 

importante, para ser realizado antes da atividade física, pois ajuda a relaxar mais o 

corpo e a mente, propiciando uma sensação gostosa de bem estar, de disposição, e 

na prevenção de lesões causadas pelo atrofiamento dos músculos, ajuda a diminuir 

dores musculares, até mesmo prevenir problemas causados por movimentos 

repetitivos. 
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4 Conclusão 

 

 

 Com este artigo sobre a qualidade de vida, atividade física e alongamento, 

com o título de: Orientação de atividade física, relacionando a importância do 

alongamento no dia-a-dia para uma faixa etária de 16 a 30 anos em uma Escola 

Pública Noturna para o ensino médio. Com a justificativa que foi através do 

movimento que o homem pode conhecer, interagir e agir em seu meio para garantir 

sua sobrevivência, e atualmente com os avanços tecnológicos e culturais permitiu ao 

mesmo poupar esforços, reduzindo a cada dia as tarefas físicas no trabalho, nas 

atividades diárias e no lazer. A falta de exercícios físicos e de uma vida ativa acarreta 

no ser humano o aumento na quantidade de distúrbios fisiológicos, que podem 

causar doenças crônicas cardiovasculares, diabetes, colesterol, transtornos mentais 

incluem-se, fatores como obesidade, depressão, estresse, entre outros. A busca por 

uma atividade física, eficaz, simples, rápida e segura, faz se necessário, e o 

alongamento corporal vai de encontro a esta proposta.·. 

O alongamento é uma maneira simples e segura de exercitar o corpo, em 

qualquer hora, lugar, com ou sem materiais, serve tanto como prevenção, 

tratamento, recuperação e fortalecimento dos músculos e seu relaxamento. 

Basicamente o alongamento conscientiza através da sua prática o corpo e suas 

partes, através do sentir cada músculo alongado, aumenta a circulação sanguínea, 

melhora o metabolismo, atenua a rigidez e o perigo de lesões, reduz a tensão, e as 

dores musculares, previne dores lombares, e melhora a postura, é um revitalizador 

do músculo, mantém a juventude, em conexão com o rápido aumento da mobilidade, 

e após sua prática proporciona uma sensação de bem estar. O alongamento é de 

extrema importância para o ser humano, deveria ser um movimento natural sempre 

que necessário para equilibrar e relaxar o corpo, se observarmos os animais eles se 

alongam várias vezes durante o dia, sabedoria, que tem sentido. Afinal quem se 

alonga se alonga na vida, os ganhos para individuo, inclui bem estar, físico e 

emocional, aumenta a auto estima, pois melhora o conhecimento corporal, reduzem 

os riscos de lesões, e dores musculares, melhora a flexibilidade, o tempo de reação. 

Pode ser praticada em qualquer fase de desenvolvimento, na infância, adolescência, 

idade adulta, terceira idade, obedecendo e respeitando as características e objetivos 
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de cada fase. O alongamento serve como atividade preparatória e introdutória de 

qualquer atividade física, articulando com as atividades práticas e esportivas na 

escola e fora da mesma, em casa, no trabalho, nas academias ao ar livre, e após o 

exercício como forma de relaxamento. Atualmente está ganhando status de atividade 

independente devido à amplitude de benefícios alcançados na manutenção da 

saúde, uma forma suave e tranquila de praticar uma atividade física e superar o 

sedentarismo. 

Após análise da elaboração, implementação, e observação, participação, e 

vivência prática de cada fase, e conformes às avaliações, conclui-se que o 

alongamento, foi compreendido enquanto atividade física, por ser, simples, seguro e 

fácil de ser realizado em qualquer hora e lugar, com ganhos para o indivíduo em sua 

saúde física e mental, que serve tanto para prevenção, tratamento e fortalecimento 

do músculo. Este projeto de implementação, o que resultou na elaboração deste 

artigo, se propôs a proporcionar o conhecimento, a importância do alongamento 

corporal diário, enquanto atividade física, para ser realizado no dia-a-dia, alcançando 

assim de maneira gradual, todos os benefícios desta prática simples e natural, que 

pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar, de pé, sentado, deitado, em casa, 

no ônibus, na escola no trabalho. Pelos relatos, as práticas de alongamento dentro 

de sala de aula, foi muito significativa, todos realizaram os movimentos de 

alongamento, dos quais perceberam que é simples e fácil de ser executado a 

qualquer hora e lugar, e que nos ajuda a relaxar é a despertar a atenção e o stress.  

Pelos relatos e depoimentos, as práticas de alongamento no espaço das aulas de 

Educação Física, que contou com a participação de 18 alunos, foram de extrema 

importância, onde constataram que os alongamentos tornam as aulas mais seguras, 

diminuía a incidência de lesões, melhora a auto estima, relaxando e diminuindo as 

tensões, o stress, as dores corporais deixando o corpo mais solto, mais disposto 

para a atividade física ou trabalho a ser realizado, facilitando a mobilidade e 

melhorando a flexibilidade, a coordenação, a atenção em aula, proporcionando uma 

sensação de bem estar e conforto consigo mesmo. Na análise dos relatos, das 

práticas de alongamento dentro de sala de aula e no espaço destinado às aulas de 

Educação Física, que contou com a participação de 16 alunos, foi de extrema 

importância, onde foi possível verificar que é possível adequar estes alongamentos 

para serem praticados diariamente, a qualquer hora e lugar, pois são simples e de 
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fácil execução, relaxa para ter um dia mais confortável, e sem tensões, diminuí as 

dores do corpo, ficando mais resistente a lesões, cãibras, atrofiamento, pois 

proporciona ao corpo um relaxamento, a Educação Física fica mais interessante, 

acalma e tranquiliza o praticante, proporcionando mais saúde e disposição. Nos 

relatos e depoimentos, das práticas de alongamento no espaço de sala de aula, e no 

espaço das aulas de Educação Física, adequando aos alongamentos diários que 

contou com a participação de 18 alunos, constatou que foi muito importante, para ser 

realizado antes do exercício físico, do trabalho e das tarefas diárias, pois ajuda no 

relaxamento corporal e mental, a prevenir lesões causadas pelo atrofiamento dos 

músculos, a diminuir dores musculares, até mesmo prevenir problemas causados 

por movimentos repetitivos.  

Ao analisar as avaliações, os depoimentos e relatos acerca do alongamento 

enquanto atividade física para ser praticado diariamente, o que fica claro, e a 

assimilação da importância e dos benefícios desta prática, e da sua facilidade, 

simplicidade em ser um praticante destes movimentos, tão naturais para o ser 

humano, se possível fosse, diria que o alongamento faz parte dos nossos 

movimentos naturais, parece estar codificado, impresso em cada um de nós, para 

que a qualquer momento possamos usufruir desta prazerosa ação, que nos relaxa, 

acalma, equilibra, prepara o corpo para as atividades que irão vir em seguida, sejam 

elas esportivas ou diárias. 

Quanto às análises do questionário aplicado antes e após o projeto, conclui-

se que houve apreensão e a compreensão do alongamento enquanto atividade 

física, sua importância, benefícios e necessidade desta prática diariamente, antes e 

após o exercício físico, na atividade física, nas tarefas domésticas, no trabalho, 

durante as aulas teóricas, para dar uma pausa, e buscar o equilíbrio corporal e a 

sensação de bem estar.    

Quanto ao Gtr, Grupo de Trabalho em Rede, o curso online, que contou com a 

participação de 12 cursistas, onde 10 concluíram, foi de grande relevância, para meu 

projeto, pois cada um dos participantes através das suas vivências proporcionaram 

contribuições sobre o tema por mim pesquisado, com relatos de experiências, e 

compartilham comigo, o conhecimento, a importância e benefícios em relação ao 

alongamento, enquanto atividade física e prática constante e diária nas aulas de 

Educação Física, fator esse que foi de grandiosa reflexão, por que constatei o 
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quanto o meu objeto de pesquisa é relevante e necessário para as aulas práticas e 

teóricas, até em outras disciplinas, deixando um caminho amplo e aberto para novas 

pesquisas. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE ALONGAMENTO 

 

PRÉ E PÓS-APLICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 2011 

 

 

 Orientações, o questionário deve ser preenchido com caneta, e sem 
identificação. 
 
FAIXA ETÁRIA: 16 A 30 ANOS         IDADE: _____ 
 
1. Você prática alguma atividade física?    (  ) Sim           (  ) Não 
 
2. Qual atividade física? 
 
(  ) caminhada    (  ) corrida     (  )futebol     (  ) futsal     (  ) vôlei  
(  ) academia      (  ) academia ao ar livre     (  ) alongamento 
(  ) outros qual:_______________________________________________________ 
 
3. Qual é a regularidade desta atividade física? 
 
(  ) 1 vez por semana   (  ) 2 vezes por semana  (  ) 3 vezes por semana 
(  )  todos os dias          (  ) outros:_________________________________________ 
 
4. Realiza alongamentos no seu dia a dia?   (  ) Sim                (  ) Não 
 
5. O que entende por alongamento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
6. O alongamento corporal é importante? (  ) Sim         (  ) Não 

 
7. Por quê o alongamento corporal é importante? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
8. Conhece os benefícios do alongamento corporal? (  ) Sim           (  ) Não 

 
9. Cite os benefícios do alongamento corporal que conhece? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
10. É possível praticar o alongamento enquanto atividade física diariamente? 
 
(  ) Sim         (  ) Não 


