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FORÇA e MOBILIDADE 
DA FLEXIBILIDADE à MOBILIDADE e do ALONGAMENTO à FORÇA 

 
 
Descrição geral:  
 
A capacidade motora designada de mobilidade (habitualmente e equivocamente designada 
“flexibilidade”) é uma componente importante do movimento humano. Contudo, a forma de 
desenvolvimento desta capacidade não tem sido consensual, principalmente no que respeita às 
causas da sua pouca expressividade. A diminuída mobilidade tem sido atribuída à falta de 
extensibilidade muscular antagonista. Contudo, a utilidade do alongamento do tipo passivo 
estático, com o objetivo do aumento da amplitude do movimento articular (entre outros objetivos) 
tem sido colocada em causa. O workshop iniciará com uma reflexão crítica sobre esta problemática 
tendo como base o raciocínio lógico e a revisão da literatura científica. Será dado enfâse aos efeitos 
do treino da mobilidade: nos níveis de força, na prevenção de lesões, no desempenho desportivo e 
na estrutura e função muscular. Será, igualmente, efetuada uma reflexão sobre o efeito das 
diferentes técnicas de treino da mobilidade, tais como a facilitação neuromuscular propriocetiva 
(PNF) e a dinâmica.  
 
Será apresentado um modelo explicativo para a diminuída mobilidade articular como que originada 
pela baixa contractilidade agonista – e alguns dos processos neurais envolvidos serão revisitados 
nestes termos. Disto decorrente, serão abordados os efeitos do treino com resistências na 
mobilidade e na capacidade de produzir força – a forma como o treino isométrico poderá de grande 
utilidade na recuperação da mobilidade limitada, ou na prevenção da perda sucessiva de tal 
importante capacidade física.  
 
Algumas técnicas importantes neste contexto serão mostradas e praticadas, à luz da segurança e 
objetividade – nomeadamente os isométricos com resistência manual em marquesa. Um workshop 
que procurará dotar os profissionais do exercício de instrumentos eficazes na estimulação da 
mobilidade, sem recurso às tradicionais técnicas que muito têm sido questionadas – por 
comportarem um grande risco de interrupção da normal mobilidade dos praticantes. 
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Formador: João Moscão 
 

 

Fundador da REP Exercise Institute, criador do curso Resistance Exercise 
Performance - REP e da metodologia TOMM - Treino de Otimização 
Muscular e da Mobilidade. Iniciou actividade como treinador particular em 
2005 e é formador profissional desde 2011. Desde então, desempenhou 
vários cargos de coordenador e consultor técnico em vários health clubs em 
Lisboa, foi um dos fundadores da EXS - Exercise School, em 2014, onde 
criou e desenvolveu conteúdos, desempenhando funções de Director 
Pedagógico e Professor, e, durante o ano de 2018, também criou e 
ministrou cursos para a Master - Science Lab. Nos últimos anos palestrou 
em 12 congressos e colaborou como Professor convidado em aulas 
de Mestrado. Foi o primeiro certificado Master da Resistance Training 
Specialist em Portugal (RTS - E.U.A.), escola que representou entre 2014 e 
2017. Foi um dos primeiros certificados em Portugal 
no Entrenamiento Resistencias Avanzado (ERA - 
Espanha; actual Resistance Institute) e no Muscle Activation 
Techniques (MAT - E.U.A.). Dedica o seu estudo à filosofia e às ciências da 
mobilidade humana, no que respeita ao exercício com resistências 
na otimização do sistema neuro-músculo-articular. 

 
Carga horária:  

• 4 horas 
 
Modalidade: online 
 
Creditação (IPDJ): sim 
 
Dossier formativo: 

• eBook – artigo de opinião baseado em evidência: Paradigma Inflexível – 5ª edição 
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Objetivos de aprendizagem: 
 

1. Conhecer os efeitos documentados do alongamento. 
2. Entender o papel do fortalecimento muscular na mobilidade. 
3. Construir exercício adaptados à expressa limitação de mobilidade, de forma segura 

e dirigida à força agonista. 
 

Programa: 
 

1. Acerca do alongamento 
a. Popularidade 
b. Flexibilidade vs mobilidade – correção de termos 
c. Os malefícios do alongamento 

2. A importância da qualidade de encurtamento 
3. O papel do treino com resistências 
4. Melhoria da mobilidade 

a. Exercício isométricos 
i. Coluna 

ii. Extremidade inferior 
iii. Extremidade superior 


