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                                             RESUMO 
 

O motivo principal para escolhermos o tema: análise da flexibilidade do grupo 
muscular isquiotibiais, utilizando diferentes métodos de alongamento (dinâmico 
e/ou estático e facilitação neorumuscular proprioceptiva) em um programa de 
treinamento na musculação para hipertrofia muscular. Inicialmente porque é 
nossa área de atuação, pois trabalhamos como instrutor de musculação e 
também pelo fato de ouvirmos as pessoas dizerem que os praticantes de 
musculação ficam “duros” ou seja, perdem em flexibilidade; associamos isto ao 
motivo pelo qual, a grande maioria das pessoas buscam a sua prática para 
enrijecimento e fortalecimento muscular. Por isso a nossa inquietação é no 
sentido que a hipertrofia poderia diminuir a flexibilidade articular. Nesse sentido 
tentamos verificar o ganho de hipertrofia, acompanhado com a diminuição da 
flexibilidade, para tanto realizarmos um levantamento bibliográfico, onde 
buscamos referenciais teóricas para dar subsídios aos nossos 
questionamentos. E ainda  realizamos uma pesquisa experimental, quantitativa, 
onde elaboramos um programa de treinamento para hipertrofia muscular para 
os isquiotibiais durante 5 meses, 3 vezes por semana, em dias alternados, com 
carga de 80% de uma repetição máxima, associado a um trabalho de 
alongamento, diferenciado para dois grupos sendo para o grupo A o método 
FNP, e para B, o método balístico e/ou estático, também realizados durante três 
dias da semana do referido programa de musculação. Fizemos coleta de dados 
na avaliação, no meio do programa e a última, a terceira avaliação, no final do 
programa. Registramos todos os dados e montamos 3 categorias de discussão: 
a 1ª para analisar a evolução da hipertrofia para os grupos A e B, a 2ª categoria 
para analisar a evolução da flexibilidade nos 2 grupos e a 3ª categoria cruzar 
os dados da 1ª e 2ª categoria e analisar e evolução dos diferentes tipos de 
alongamento, verificando se a FNP e mais eficiente que os demais 
alongamentos. Todas essas categorias serão analisadas com os dados 
coletados, respaldando-se nos referenciais teóricos para a discussão. Através 
dos referenciais teóricos abordamos sobre a biomecânica do grupo muscular 
isquiotibiais descrevemos sobre a força e hipertrofia muscular e também sobre 
a flexibilidade. E, finalmente, retratamos nossos procedimentos metodológicos, 
com análise dos dados coletados e respectivas categorias. Chegando assim 
em nossas considerações finais, e encontramos uma realidade divergente pois 
as pessoas que realizaram o treinamento para hipertrofia com o alongamento 
FNP, tiveram tanto aumento de massa muscular como também aumento de 
flexibilidade. 


