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RESUMO: Muitos são os conteúdos estudados e explorados no campo de conhecimento que 

envolve a Cinesiologia aplicada à Educação Física. E o objetivo desta proposta é conhecer as 

relações existentes entre as contrações musculares isotônicas e a “pliometria”. Esta última 

definidada como uma forma de exercício que busca a máxima utilização dos músculos em 

movimentos rápidos e de explosão, por meio de contrações excêntricas e concêntricas. Os 

principais autores que embasam tal discussão são Mc’Ardle et al. (1996), Bompa (2004), Rossi; 

Brandalize (2007) e Weineck (2003). À luz das referências teóricas analisadas, encontrou-se 

uma definição clara sobre a contração muscular, visto que ela é a maior e mais frequente fonte 

de força gerada dentro do corpo, e uma das formas de trabalhar com esse tipo de contração 

muscular é por meio da “pliometria”. De modo geral, o termo “pliometria” refere–se a 

exercícios específicos que envolvam o ciclo alongamento–encurtamento (CAE), ou melhor, um 

rápido alongamento da musculatura seguido de uma rápida ação concêntrica. Esse tipo de 

contração muscular faz parte de um grande complexo pertencente às contrações isotônicas 

produzidas pelo corpo, pois se tratam de constantes tensões musculares que pode ser dividida 

em duas fases, como as concêntricas e excêntricas. Nas contrações concêntricas ocorrem o 

encurtamento e diminuição das fibras musculares durante o exercício, enquanto as excêntricas 

os músculos são alongados e relaxados. Os exercícios pliométricos são muito utilizados em 

esportes como basquete, futebol, vôlei, natação, saltos e corridas. O primeiro a realizar estudos 

sobre esse tema foi Verkhoshanski, publicando suas primeiras obras em 1967 e 1968, como 

Bompa (2004) afirma. Trata-se de uma novidade no mundo esportivo que tem sido bastante 

explorada por equipes de competição na atualidade. Já na década de 70 e 80, pesquisadores da 
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Finlândia, Itália, Estados Unidos da América e Alemanha, realizaram estudos comprovando os 

benefícios relacionados ao treinamento que se apropria da pliometria. Dentre as vantagens, pode 

ser citado a melhoria da coordenação intramuscular e ganho rápido de força em função da alta 

intensidade de carga, sendo possível adequar o treinamento a qualquer nível ou idade através 

do aumento gradual dos estímulos. Algumas das desvantagens também podem ser elencadas, 

como a alta carga psicofísica e o risco de lesões pela má execução dos exercícios. Como este 

trabalho se trata de uma revisão teórica, de abordagem qualitativa, é possível concluir, por meio 

da literatura consultada, que a pliometria se configura como uma importante forma de exercício, 

mas que não deve ser usada para indivíduos que objetivam, por exemplo, entrarem “em forma”, 

pois é necessária uma fase adaptativa de força antes de adicioná-la ao programa de treinamento. 

Vale ressaltar, ainda, que para obter sucesso com a pliometria no programa de treinamento é 

necessária escolher bons exercícios, atentando-se para a técnica de execução, em que o atleta 

deve aprender o padrão correto do movimento antes de treinar. A integração do treino 

pliométrico com o treino de força é fundamental para evitar o estado de fadiga, podendo ser 

trabalhadas tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. 
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