Método RP2 Mobilidade funcional /no Esporte
Depoimentos

O Método RP2 / Mobilidade funcional apresenta em seu contexto, todas as ferramentas necessárias que
objetivam a prevenção de lesões e qualificação técnica (eficiência neuromotora).
Seguindo a hierarquia citada pela autora, em relação as lesões que acometem os atletas de jiu Jitsu.
Joelhos: O Método RP2 apresenta manobras especificas para flexibilidade, força funcional, alinhamento,
estabilização ( através de co contrações), e o mais importante, manobras de sincronização (coxa perna –
joelho tornozelo).
Essas manobras propiciam um maior equilíbrio (alinhamento), além de uma solicitação acentuada do
trabalho das extremidades ( pés - tornozelos ), trabalhando em conexão com joelhos e articulação coxo
femoral.
Ombros: O Método RP2 apresenta manobras especificas para flexibilidade, força funcional, alinhamento,
estabilização (através de co contrações ), trabalho de manguito rotador (4 músculos), cujo equilíbrio e
relaxamento é obtido através do apoio dos cotovelos. Como as manobras aplicadas são dinâmicas com
componente isométrico, os resultados obtidos são altamente positivos.
No Método RP2 enfatizamos os membros superiores como um todo, portanto partimos do trabalho das
extremidades ( dedos, mãos), braços e então ombros.
Região lombar: O Método RP2 apresenta manobras especificas para flexibilidade, força funcional,
equilíbrio, e manobras de membros inferiores e pelve direcionadas a equalização da coluna como um todo,
à musculatura intrínseca da pelve e também enfatizando o trabalho das extremidades ( pés ).
Como todo o trabalho direcionado pelo Método e dinâmico, com componente isométrico, como citado
acima, os ganhos em relação à técnica propriamente dita, são altamente positivos.

Vôlei Brasil Kirin inova e utiliza Método RP2 para aprimorar preparação física
Matéria apresentada no site da Brasil Kirim
16/11/2015
Quem passa pelo Ginásio do Taquaral pode estranhar alguns treinamentos do Vôlei Brasil Kirin. Uma
instrutora, silêncio, jogadores deitados e pode parecer incomum para um time que está acostumado com
adrenalina, intensidade e força, já se tornou uma ferramenta da comissão técnica para melhorar o
desempenho dos atletas.

Com consultoria da professora Meg Mendonça, o Vôlei Brasil Kirin investe no método RP2, um método que
revisa e amplia as possibilidades do treinamento, o que para um leigo pode parecer os tradicionais
exercícios de alongamentos, o método visa melhorar a postura dos atletas, resultando na prevenção de
lesões através de um melhor controle motor, levando a um melhor rendimento durante os treinamentos.
“São exercícios para trabalhar a consciência corporal e a eficiência neuromotora, ou seja, procuramos
equalizar as amplitudes estruturais e a força funcional dos atletas, e fazer com que a musculatura trabalhe
em sincronia, como uma orquestra. Trabalhamos para que o corpo dos atletas esteja muito bem preparado
para o tipo de movimentos que o esporte exige’, comentou a criadora do método e Mestre em Educação
Física pela USP (Universidade de São Paulo), Meg Mendonça.

A professora desenvolveu e aprimora o RP2 há mais de 30 anos, e já o comprovou em equipes de alto
rendimento de modalidades, como Jiu-Jitsu ou o exigente Balé da Cidade de São Paulo. “ Com o Método.
estamos quebrando paradigmas. Ao invés de nos preocuparmos e valorizarmos o resultado, investimos no
processo, pois processo é mais importante do que o resultado. Procuramos trabalhar a qualidade do
movimento, trata –se de uma reprogramação sensório-motora, para deixarmos os atletas ainda melhores,
“completou”.
“O trabalho da Meg é único e inovador na preparação física. Ficamos felizes em sermos a primeira equipe
de voleibol de alto rendimento a usar este método. Procuramos o trabalho pela melhora na consciência
corporal e postural, contribuindo para a prevenção de lesões, mas também atendendo a solicitação do
técnico Alexandre Stazione por uma atividade que exigisse um alto nível de concentração trabalhando -se o
aparelho locomotor, mas ao menos tempo, com um desgaste físico controlado, concluindo, exigir da mente,
sem exaurir o corpo, isto permitirá mante-los focados todo tempo em partidas longas e exigentes”,

exemplificou o preparador físico, Ronaldo Finotti.
"Acho este método muito interessante porque permite se trabalhar, além dos aspectos motores, uma elevada
carga de concentração e atenção a detalhes. Tenho procurado fazer uma transferência direta para situações
chaves do jogo e uma evolução nesse aspecto, podendo nos levar a considerável melhora nos níveis de
atenção para as partidas", comentou o técnico Alexandre Stanzioni.
O trabalho esta sendo monitorado com a ajuda de avaliações posturais por meio do Método Portland State
University (PSU) feitas pelo professor Josenei Braga dos Santos (Mestre em Ergonomia pela UFSC), que é
referência neste método e ministra cursos pelo País.

Depoimento de Ronaldo Finotti ( treinador físico da Brasil Kirim) após a conclusão dos trabalhos.

29/06/17 21:40:27: Ronaldo Finotti: Conhecemos o RP2 enquanto iniciávamos a temporada de 2014/2015
na equipe de campinas, o técnico Alexandre Stanzioni buscava uma atividade que melhorasse a capacidade
de atenção dos jogadores, o RP2 se mostrou uma solução bárbara, permitiu esta melhora enquanto
trabalhava a consciência corporal, flexibilidade, controle motor, ao mesmo tempo que não provocava
desgastes físicos e auxiliava na prevenção de lesões, por tudo dito antes. Soma-se o aquecimento consciente
antes de atividades específicas da modalidade, não só colhemos os bons frutos, como surpreendeu a
aceitação dos atletas com relação às atividades, tanto que para próxima temporada pretendemos retomar as
atividades, aprimorando os resultados, só temos que agradecer todo apoio da Professora Meg

LUTAS

Aspectos relevantes do Jiu Jitsu e a importância da intervenção do Método RP2 / Mobilidade funcional
na reprogramação estrutural dos atletas e na qualificação dos movimentos específicos da modalidade.
Atualmente notamos um grande número de praticantes de Jiu Jitsu, tanto homens, quanto mulheres.
Aliás, notamos um número considerável de mulheres praticantes da modalidade.
De acordo com Botelho (2011), existem não somente técnicas físicas, mas é indispensável que os atletas
tenham condições psicológicas para sua boa adaptação durante a grande tensão a que são submetidos
durante as competições.
A autora cita a concentração, como um dos aspectos relevantes indispensável para que os atletas tenham o
controle do corpo para reagir ao ataque do adversário.
O Método RP2, apresenta em seu contexto, o parâmetro concentração de forma enfática, por propor em sua
prática, variáveis de qualificação, que exigem de seus praticantes uma atenção plena e focada, em cada
manobra executada.
Aliás, a concentração, é um dos parâmetros que os técnicos, com os quais trabalhei com o método, solicitam
de primeiro momento, como um fator relevante no contexto das competições.
Os treinadores físicos solicitam a otimização da consciência corporal e eficiência neuromotora, objetivando
a prevenção de lesões e a qualificação técnica em relação aos movimentos específicos pertinentes a
modalidade em questão.
Investigando os mecanismos de lesão mais frequentes na prática do jiu Jitsu, Carpeggiani citado em
Botelho (2011), apresenta estudo realizado com 78 atletas, 50 (64,1%) reportaram pelo menos una lesão no
período estudado. O joelho foi o local anatômico mais acometido por lesões (27%), seguido do ombro
(18%) e região lombar (10%).
O Jiu Jitsu é uma modalidade que tem como característica a existência de um conjunto amplo de
movimentos motores complexos caracterizados pelo nível de desenvolvimento da capacidade de explosão
muscular, possuindo certa variedade de adaptação às condições variáveis de competição .
É também necessário que exista uma grande capacidade de resistir à fadiga para que não aconteça a
redução da eficácia das técnicas e habilidades que a modalidade necessita Verkhoshansky citado em
Botelho (2011).
Em relação ao parâmetro flexibilidade, Sugai & Enzo ( citados por Pertence at al 2009),ao relacionarem a
flexibilidade com o jiu Jitsu, perceberam que a flexibilidade é um pré – requisito para quem deseja ter uma
boa performance na execução dos movimentos efetuados nesse esporte.
Para Borges citado em Pertence (2011), para poder entender melhor porque o Jiu Jitsu necessita de
flexibilidade, basta observar uma luta e olhar o seu posicionamento, onde talvez a falta de flexibilidade
possa influenciar como fator limitante do movimento deste esporte.
De acordo com Rash, Kapangi citados em Pertence 2011) no Jiu Jitsu a flexibilidade é bastante solicitada
em diversas articulações.
Os autores especificam a articulação do quadril como a mais solicitada, pois quando um atleta encontra –se
aplicando uma raspagem, ele realiza neste gesta um flexão do quadril com uma extensão de joelhos
simultâneas, provocando assim um encurtamento do reto da coxa em ambas as extremidades
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Jiu Jitsu
Realizamos o trabalho de intervenção do Método RP2 no segundo semestre de 2014
No studio do mestre Barbosa.
O prof Josenei Braga dos Santos foi o responsável na realização do pré teste, e no término dos três meses
determinados para o trabalho o pós teste. AVALIAÇÃO POSTURAL.

Prof Josenei Braga dos Santos e Mestre Barbosa

Avaliação Postural
Josenei Braga dos Santos
Mestre em Ergonomia – UFSC
Profissional Educação Física – FURB
Coordenador da Rede de Estudo da Postura Humana – REPH
Autor de Livros pela Editora Phorte
Pesquisador do Heroes Science Institute – HSI
Professor dos Cursos de Pós Graduação Estácio de Sá, FMU e USCS
Personal Coach de Atletas de Alto Rendimento

Foram feitos pré e pós teste objetivando a avaliação postural dos atletas, e a percepção dos mesmos,
em relação ao trabalho, baseados no número sessões que cada um conseguiu participar.
O período de intervenção : Setembro / Novembro (2 sessões semanais).
O método utilizado para monitorar a postura dos atletas foi o Método Portland State University que
consiste em classificar a postura por regiões e gerar um índice de correção postural para se poder
classificar a postura. Abaixo seguem as regiões:
RCP – Região da Cabeça e do Pescoço
RCDL – Região da Coluna Dorsal e Lombar
RAQ - Região do Abdômen e Quadril
RMI – Região dos Membros inferiores
ICP – Índice de Correção Postural
Valor de Referência= ≥ 80,0%

Por que avaliar a postura????
Identificar os desequilíbrios posturais e musculares nos praticantes;
Verificar quais as regiões mais acometidas para se poder conseguir evitar sobrecarga de treinamento.

Resultados da Avaliação Postural dos Lutadores em valores percentuais (%)
Valor de Referência = ≥ 80,0%

RCP – Região da Cabeça e do Pescoço RCDL – Região da Coluna Dorsal e Lombar RAQ – Região do Abdômen e
Quadril RMI – Região de Membros Inferiores ICP – Índice de Correção Postural

Depoimento Prof Josenei Braga dos Santos
Ao iniciarmos este trabalho, percebíamos que seria de grande valia unir as nossas áreas: avaliação
postural e método RP2. Haja vista que era um trabalho inédito no país, na área de esporte de combate e
sentíamos que poderíamos ajudar os atletas. Eu e a Meg conversávamos quase que diariamente sobre cada
atleta e as possíveis mudanças que supostamente poderiam acontecer advindas das intervenções. A essência
deste nosso trabalho, sempre foi buscar entender os processos cognitivos, os mecanismos neuromotores e as
mudanças emocionais (percepções) que, supostamente, poderiam acontecer e como iríamos agir mediante
estas informações e feedbacks. A cada sessão, tínhamos o máximo de cuidado e cautela, para direcionar as
intervenções a cada atleta rumo a seus objetivos, ou seja, melhora da postura e rendimento esportivo. Foi
um trabalho desafiador e muito prazeroso ao mesmo tempo, pois pelo fato de ser inédito, toda variável de
mudança era um achado para nós e gerava muita discussão. Ao final, acredito que conseguimos
desenvolver um excelente trabalho, pois constatamos que houve uma melhora média de 15,0% na postura
dos atletas, assim como, percebemos pelos relatos dos atletas que eles melhoraram a consciência corporal e
passaram a ter mais confiança nas competições.

Resumo da percepção dos atletas em relação ao trabalho como o Método RP2
No período que participamos do treinamento do RP2, tivemos um ótimo aproveitamento.
Hoje temos pleno conhecimento do nosso corpo, conseguimos administrar nossas amplitudes, enquanto em
outros trabalhos de alongamento normais que participamos, não obtivemos o mesmo resultado.
Além do conhecimento, pudemos também sentir a funcionalidade do nosso corpo como um todo.
Na musculação tivemos um aumento significativo de peso em todos os exercícios (aumento entre 10 e 30
kg)
No jiu Jitsu tivemos um aumento de força abdominal, trouxe muita confiança em várias posições,
principalmente na guarda;
Equilíbrio e coordenação motora ficaram mais apurados;
Corpo mais preparado com o aumento de força funcional.

Obs: O RP2 não é apenas um simples alongamento que força a extensão do seu corpo. Alongamos o corpo,
porém com um cuidado e respeito ao mesmo. Todas as posições são iniciadas com ângulos e ativação dos
pés, e à partir desses ângulos começamos a exigir do corpo não hiper extensão e sim posições básicas que
foram deixadas para trás por falta de conhecimento dessa arte de respeito e inteligência corporal.

Depoimento
A principio achei que era apenas uma aula de alongamento, mas percebi que, na verdade, é um método que
solicita de forma enfática a inteligência corporal, e que, através de ângulos atingimos a amplitude sem
forçar o corpo como no alongamento, e através desses ângulos, nosso corpo se reconfigura , no meu caso,
através do Método RP2, consegui alcançar as amplitudes, força muscular (abdominal, aumentei
consideravelmente a carga na musculação e inteligência corporal.
Engraçado que como um simples movimento de deixar o pé vivo, faz como que o seu corpo comece a
despertar para a atividade exigida no Jiu Jitsu.
Bi Campeã Mundial CBJJE
Bi Campeã Brasileira CBJJ
Tri Campeã Paulista
Campeã Internacional Master

Depoimentos de atletas do Mestre Max Trombini
Mestre Max Trombini
O treinamento do método RP2 é mais do que um processo de alongamento, trata-se de um trabalho
profundo de reorganização muscular e articular.
Esse processo interfere diretamente na qualificação da performance em relação à técnica. (Jiu-jitsu)
Trata-se de um trabalho inovador no qual a força e a amplitude funcionais são desenvolvidas
concomitantemente.
Parabenizo a prof.ª Meg pela iniciativa em demonstrar o seu profissionalismo desenvolvendo um trabalho
que não é direcionado apenas à atletas, mas ao público em geral objetivando não só a performance, mas
uma melhor qualidade de vida.

Max Trombini
Técnico da seleção brasileira de Judô / Mundial 2007
Profº 4º DAN Jiu-Jitsu
Profº 3 DAN Judô

Quando comecei meu trabalho com a Meg inicialmente pensei em um simples trabalho de alongamento, não
conhecia seu trabalho direito mas aceitei bem a proposta. Espantosamente em pouquíssimas aulas comecei
a sentir uma grande diferença em meus treinos de luta, não só pelo alongamento como já era esperado, mas
também na resistência e principalmente na recuperação muscular. Contudo, o efeito mais marcante do
trabalho de reestrutura corporal foi que sofrer após quase 20 anos sofrendo com uma insônia sem
explicação, comecei a dormir bem e por varias horas. Já tinha feito tratamentos com remédios e
acompanhamento médico e nada me ajudava. Estava treinando forte para várias competições e sentia um
desgaste muito grande por treinar de 4 a 6 horas por dia e não conseguir dormir a noite. Tanto a qualidade
como os resultados do meus treinos melhoraram muito. Prova disso é que no segundo semestre de 2012 fui
campeão do torneio "Kid Jofre" de boxe categoria super pesado, campeão do torneio de boxe "Clube da
luta" em Campinas, ganhei o Torneio "Internacional de jiu jitsu" categoria absoluto e ganhei o "primeiro
GP de MMA amador e avançado".
Marcus M. C. Gómez (Chileno)
Lutador de Box e MMA
Bjos Meg, muito sucesso!!!

"Em 13 anos como atleta de Jiu Jitsu, sempre busquei complementar meu treino com aulas de alongamento,
ginásticas funcionais, entre outros. No entanto, nenhuma outra prática conseguiu equalizar tão bem o meu
corpo quanto o treinamento da Meg. Através de seus exercícios, me senti muito mais revigorado e
equilibrado para levar a minha técnica de luta à níveis mais avançados."
Daniel Corrêa de Azevedo
Campeão Mundial de Jiu Jitsu
Campeão Panamericano de Jiu Jitsu
Campeão Paulista de Jiu Jitsu
Campeão Centro-Oeste de Jiu Jitsu

CICLISMO
Vou falar do RP2, de quatro formas, como professor, como aluno, como Atleta de Arco e flecha e como
Ciclista.
Como Professor: O RP2, em todos os anos de experiência que tive na área da Educação Física, foi a
descoberta mais sensata e objetiva com relação ao corpo e aos movimentos do corpo, onde, respeitar os
limites e ousar com dignidade são uma coisa só.
Como Aluno: É a sensação mais incrível que ja vivenciei com relação a consciência corporal, sensação de
bem estar, meditação e o mais importante sem desconforto pós treino.
Como Atleta de Arco e Flecha: Nesta modalidade temos o objetivo de acertar o centro do alvo, e para
isso exigimos muito da cintura escapular e membros superiores como um todo, o RP2 é a ferramenta que
prepara a estrutura, reforça a postura, alinha a técnica e prolonga a vida útil do Atleta.
Como Ciclista: Todo mundo pensa que pedalar é facil, por isso, é importante ressaltar que pedalar é uma
atividade, que também requer cuidados, somente treinar em cima de uma bicicleta, para buscar o máximo
rendimento na modalidade, não é o suficiente para quem busca melhorar e aumentar sua performance, se
faz necessário um recurso, que possa trazer equilíbrio a todo o sistema motor do ciclista.
O RP2, foi criado exatamente para realizar o trabalho de prevenção, preparação, manutenção e
recuperação do atleta do ponto de vista da modalidade de fora para dentro; eu explico: de fora da
modalidade, onde se faz necessário o equilíbrio das estruturas e movimentos e dentro da modalidade, onde
tudo esta em perfeita harmonia para a máxima exigência do estimulo cíclico.
Resumindo tudo o que acabei de relatar acima a respeito desta obra de arte que é o RP2.
"O RP2 É SIMPLESMENTE SENSACIONAL......FANTÁSTICO!!!!"
Akexander Bonitfato
Ciclista, professor atleta de Arco e Flecha

TRIATLON
- Na Natação, notei que “inconscientemente” (digo incinsciente porque não estava pensando nisso mas
certamente meu corpo tinha esta memoria de movimento adquirido com as aulas), meu corpo estava muito
mais alongado nas braçadas e efetuava desta forma o movimento de parafuso sem nenhum esforço. Outro
ponto é que meus pés, que antes ficavam soltos e podiam funcionar por vezes como âncoras, passaram a
ficar esticados (sem nenhum esforço e somente com a consciência corporal do movimento), dando-me assim
melhor hidrodinâmica no conjunto do movimento e consequentemente desempenho.
Outro ponto a ser ressaltado é que há 2 anos fui diagnosticado com rompimento parcial de 2 tendões do
ombro esquerdo, o que por vezes me causava dores durante a natação, e que foram desaparecendo nos
últimos meses mesmo com o volume de treino maior.
- Na Bike, a flexibilidade me permitiu baixar mais o guidom, me tornar mais aerodinâmico e ao mesmo
tempo não ter minha respiração prejudicada. Sem contar que a musculatura das costas não sofreu com a
mudança de posição.
- Na corrida, acho que foi onde mais senti diferença.
A posição da corrida melhorou e a passada ficou mais solta, mais leve, mais rápida.
Meus tempos caíram bem e o esporte em que mais tinha lesões já não me assusta mais. Eu tinha uma lesão

crônica no calcanhar que me prejudicava inclusive na natação e com o trabalho de RP2 focado para isto,
hoje já nem me lembro que tive lesão na região. Outra lesão era no joelho...tendinite....também, nunca mais
senti depois da melhora no equilíbrio muscular.
O mais incrível de tudo isso, é que mesmo com todo este histórico de lesões, em apenas 3 meses de RP2 eu
me senti preparado e participei de 5 provas de triathlon, com distâncias diferentes, em todos terminei sem
lesões.
- 2 provas de Short Triatlhon (750m/20km/5km)
- 1 prova de Triatlhon Olímpico (1500m/40km/10km)
- 1 provas de Triatlhon Longo - Tristar (1000m/100km/10km)
- 1 Ironman 70.3 (1900m/90km/21km)
Bom Meg, acho que é isto.
Gostaria de mais uma vez aproveitar para agradecer pela atenção e pela dedicação com todos os atletas.
Obrigadao!!!!
...e que mais provas venham....

CORREDOR DE SUPER MARATONA
Minhas aulas de RP2 começaram por uma necessidade física e ergométrica, como recomendação dos
treinadores de uma famosa academia em São Paulo.
Meu corpo estava completamente “fora de eixo”, como bem descreveu um dos treinadores. Era a fórmula
certa para dores intermináveis na lombar, joelho, tornozelo e nuca. Ou seja, minha recém iniciada vida no
mundo das corridas estava fadada.
Como todo conselho, nós seres humanos, tendemos a ignorá-los. Grande erro. Quanto mais eu treinava,
mas fora do eixo o meu corpo ficava.
Lembrei-me da recomendação sobre as aulas de RP2, e resolvi conhecer. Minha peregrinação dos 10km
para um ultramaratona começaram ali.
Sentado (às vezes em pé) no colchão especial para a RP2, comecei a conhecer ângulos que meu corpo ainda
não tinha visto. Recebi mais do que havia pedido. Na melhora que buscava, recebi também como prêmio
uma evolução nos movimentos dos meus ombros e quadris.
O que começou como uma necessidade física e ergométrica, até hoje se perpetua como parte do processo de
melhoria da minha performance, através maior amplitude dos meus movimentos, e equilíbrio corporal.
Paulo Macedo
Vice Presidente
HEINEKEN Brasil

TENISTAS
Eu ,como tenista, quero deixar meu relato sobre o método RP 2.
Durante o período que participei de campeonatos e competições, sofri muito com pequenas lesões e dores
musculares provenientes do esforço físico exigido dentro de uma quadra de tênis.
Especificamente nos movimentos de arranque freio e amplitude que fazem parte do contexto de um jogo.
Iniciei o trabalho com a Meg pensando que me alongando mais poderia sentir menos dores musculares e
sofrer menos Lesões.
Após um tempo de trabalho com o método notei que , além disso, minha performance foi melhorando ao
mesmo tempo que a minha confiança em não me machucar mais e não sentir tantas dores pós jogo foi
aumentando.
Acredito que com Isso, passei a competir com mais segurança, e consegui resultados excelentes. vencendo
campeonatos , até chegar ao primeiro lugar no estado de SP, na minha categoria, como amador.
Gilberto Lutfalla Chede

Sou tenista amadora e jogo tênis com bastante frequência… mas foi so depois de uma lesão que comecei
a procurar as aulas de RP2 . O resultado me surpreendeu, minha musculatura esta mais preparada para
as arrancadas que o esporte requer. Também notei uma melhora no meu equilíbrio, o que ajuda muito no
jogo . Além disso, o RP2 promove um bem estar ao corpo inquestionável .
Roberta Motta

VOLEI
Conheço e faço as aulas da Meg há 17anos. Como esportista amadora desde os 12 anos, jogando voleibol
no Colégio Dante Alighieri, passando pela USP,, Companhia Athlética,e finalmente me encontrando no
voleibol Master pelo Esporte Clube Pinheiros, participando de diversos campeonatos. O RP2 me trouxe
grandes benefícios para o fortalecimento de minhas articulações, principalmente tornozelos, joelhos e
ombros, não se esquecendo do fortalecimento e alongamento dos músculos das costas, impedindo lesões que
são muito comuns neste esporte.
Meg ,é com grande satisfação que aprendi a gostar e me beneficiar das suas aulas de alongamento, RP2

Izabel Maria de Mendonça Bernardini

Depoimento e pesquisa
Depoimento apresentado por Eduardo Marques após o curso sobre o Método RP2 realizado no Fitness
Brasil / abril 2011.

A principio conhecendo o método muito superficialmente não havia percebido a complexidade do trabalho
desenvolvido. Todo o conjunto de movimentações, as passagens e as posturas priorizando os ângulos e
respeitando os limites articulares fazem o método RP2 ser acessível a todo e qualquer tipo de publico ,
desde o atleta ao idoso que se julga incapaz de treinar seu próprio corpo.
Em minhas aulas, ainda engatinhando no método RP2, já estou presenciando em meus alunos melhora na
postura global e nas sensações de liberdade de movimentos que muitos haviam perdido. Existe um mistério,
uma coisa quase que mística, que não é apenas o estudo da biomecânica e das estruturas musculares e
articulares , o RP2 é muito mais, é a transformação de um emaranhado de ossos músculos e pele em um ser
lindo e funcional, que reconhece suas extremidades e tem total domínio de todo seu espaço.

Após o curso de Certificação do Método RP2
Me envolvendo com o método percebi a real missão dessa prática tão louvável, e assim o meu interesse
cresceu ainda mais, pois fica claro o quanto o desenvolvimento desse trabalho refina, fortalece e equaliza
as ações motoras, além de reforçar o sistema coordenativo em relação à movimentação simultânea.
Para por em prática todos esses benefícios resolvi lançar-me em um desafio. Como proprietário e professor
de uma academia, resolvi realizar uma pesquisa diagnóstica em um de meus atletas de natação, aplicando
as manobras cinésio-funcionais desenvolvidas no método RP2 objetivando os benefícios acima citados. A
duração do experimento foi de 20 semanas.
Foi realizado o pré teste e pós teste através da mensuração em relação as estruturas de propulsão do
nadador ( mãos e membros superiores e pés e membros inferiores) uma vez que o método enfatiza o
trabalho com as extremidades. Também foi aferido tempos para uma determinada distância para avalição
de performance em velocidade (desenvoltura ).
As manobras aplicadas em cada aula foram direcionadas ao trabalho de cintura escapular, cintura pélvica,
cadeia posterior e dissociação tornozelo - joelho somados à todas as manobras simultâneas propostas pelo
método.
A distribuição da carga horária foi de duas vezes por semana somadas aos treinos de piscina.

Os resultados foram surpreendentes. As amplitudes de movimento aumentaram consideravelmente. A
sensibilidade sobre o domínio das mãos aumentaram e os tempos nas distâncias aferidas diminuíram,
Segue abaixo alguns testes feitos para comparação do antes e depois de 20 semanas.

Tempos na distância de 50 m estilo crawl Inicio dos treinos: 26 segundos e 56 centésimos.
Final dos treinos: 24 segundos e 07 centésimos

Tempos na distância de 100 m estilo crawl Inicio dos treinos : 1 minuto 02 segundos e 56 centésimos.
Final dos treinos: 55 segundos 09 centésimos

Tempos na distância de 100 m estilo borboleta Inicio dos treinos : 1 minuto 06 segundos 65 centésimos
Final dos treinos 58 segundos 12 centésimos

Tempos na distância de 200 m medley (união dos quatro estilos) Inicio dos treinos: 3 minutos 26
segundos 56 centésimos
Final dos treinos: 3 minutos 03 segundos 37 centésimos

GOLFE
Na minha infância e juventude fui um bom jogador de basquete de competição. Mais tarde joguei tênis de
recreação. Sempre fui levado a treinar a força da musculatura, ou seja, contração.
Na minha época não se falava em alongamento, pouco se falava de Yoga, coisa de mulheres e intelectuais..
Descobri com a Meg o RP2 e é simples o resultado que o mesmo produziu em mim. Jogando golfe desde os
16 anos, hoje aos 57, tenho o melhor handicap de minha vida (11) e a maior distância em meus drives,
graças a minha atual e espantosa flexibilidade e domínio corporal.
Caio Ortiz
Empresário e presidente da Federação Paulista de Golfe.

O Caráter Preventivo e de melhora do Desempenho pelo RP2
Aspecto Fisioterapêutico

Ft. David A. S. Costa
Fisioterapeuta da Cia Atlhetica-Kansas

Toda vez que pensamos em corpo humano imediatamente nos deparamos com estruturas que se organizam e
conjuntamente fazem o valor da vida e a beleza do movimento corporal.

Para que isto seja possível de ocorrer às estruturas corporais precisam tomar formas e terem ações
coordenadas para assim desempenhar um papel fundamental na execução de um ou mais movimentos que
utilizamos para nossas vidas, desde a mais elementar condição de sobrevivência como comer e beber, aos
movimentos mais complexos necessários para atividades laborais, profissionais e/ou desportivas, porém,
com o passar do tempo e das habilidades aprendidas e /ou praticadas passamos a automatizarmos funções,
posturais e potenciais de movimentos dos quais podem produzir, com o passar do tempo e das necessidades,
desequilíbrios estruturais e funcionais assim como diferentes potenciais de ação e desempenho corporal.

Nos esportes, o que mais se busca é a melhora constante de desempenho físico, alcance de melhores marcas
e até “quebra de recordes”. Porém, algumas situações são muito comuns dentro da prática desportiva,
como repetições sistemáticas de movimentos, abordagens funcionais específicas e treinamentos com cargas
que comprometem nossas estruturas músculo-articulares, produzem padrões automatizados de ações
articulares e/ou posturais inadequadas que desencadeiam desequilíbrios estruturais, sobrecargas em
algumas partes do corpo mais do que outras promovendo desorganizações, fraquezas ou até tensões
desordenadas das estruturas musculares, tendinosas e ligamentares que podem acometer o indivíduo com
lesões, quedas de desempenho, alterações físico-funcionais e desordens posturais.

Tudo isto compromete não somente o rendimento como também a qualidade de vida e saúde geral.

Visando cuidar do atleta de uma forma preventiva, e não somente curativa, se faz necessário que abordemos
o corpo humano de forma consciente e inteligente, pautados em diretrizes e conceitos biomecânicos,
fisiológicos e atléticos funcionais para assim desenvolver e/ou recuperar ações intrínsecas e extrínsecas
corporais, propriocepção sensório motora, flexibilidade, alongamentos, posturas corporais adequadas e
consciência corporal e funcional para a prática desportiva e também para as Atividades de Vida Diárias
(A.V.Ds), minimizando lesões e melhorando desempenho global.

Com isto o RP2 – O MÉTODO, nos trás condições e formas de trabalhamos o equilíbrio muscular de
maneira “coordenada e inteligente”, baseado em condutas de consciência corporal, de proprioceptividade
das estruturas articulares para melhorar a estabilidade das articulações, ativações combinadas e
coordenadas dos músculos e suas partes por passagens articulares, transferências corporais, flexibilidades
e/ou alongamentos visando melhoras da postura corporal, ativações precisas e menos desgastantes para o
corpo, estabilidade global e ajustes sincrônicos com os desequilíbrios que possam comprometer o corpo e
seu rendimento.

O método aborda de forma inovadora, estratégica e inteligente a análise das bases estruturais
(biomecânicas), a dinâmica corporal e reestruturação das diversas formas e condições físico-funcionais
para melhora no desempenho corporal assim como prevenção de lesões estruturais.
O RP2 – O MÉTODO, conceitualmente e na prática, é, sem dúvida alguma, a melhor forma de cuidarmos
da postura, da saúde dos tecidos corporais e suas estruturas, melhora do desempenho atlético físicofuncional e também para nossa Qualidade de Vida.

