
 



  Método RP2 / Mobilidade Funcional  

Entre os diferentes trabalhos de flexibilidade existentes no mundo do fitness / welness, o 
método RP2 aparece como uma proposta diferenciada e inovadora, no qual a flexibi lidade se 
apresenta como estratégia para a expansão da consciência corporal e eficiência neuromotora.  

Em seu contexto, busca –se o não apenas a execução de um movimento em sua amplitude 
máxima , mas em relação aos parâmetros que constituem os referenciais corporais qualitativos.  

Alicerçado na neurociência , fisiologia e biomecânica aplicadas, o método RP2 possui corpo 
de conhecimento próprio e metodologia de ensino específica.  

Trabalhando –se concomitantemente os parâmetros respiração, relaxamento, passagem ( 
manobras cinésio – funcionais ), o método propicia , acima de tudo, o enriquecimento da vivência 
motora dos indivíduos , tendo como resultante, a saúde, a estética e a funcionalidade plena do 
aparelho locomotor. 

 

  

Objetivo do Método RP2  

 
Explorar os limites e conhecer a própria realidade corporal por meio dos mecanismos de 

propriocepção, fornecendo os estímulos para que o SNC tome consciência dos movimentos 
realizados e de suas possibilidades, tendo como atividade veiculadora e principal um trabalho de 
mobilidade.   

 

 

 

Método de treinamento RP2  

O método RP2, como já dito anteriormente, preconiza o enriquecimento da vivência corporal 
através de um trabalho de flexibilidade propiciando aos praticantes um caminho que vai muito além 
da descoberta de suas possibilidades e limites.  

Como citado acima, a flexibilidade surge como a principal ferramenta para que possamos 
alcançar o domínio pleno de nosso aparelho locomotor.  

Na realidade, a proposta principal do método, é a equalização entre a força e amplitude 
funcionais, para que possamos otimizar ao máximo, nosso campo de ação (espaço pessoal) e nossas 
possibilidades de movimento. 



  

Organização / Reorganização  

Equalização = Descompressão óssea / Distencionamento miofacial / Alinhamento articular 
/ !Equilíbrio muscular (controle motor - coordenação inter e intra muscular.  

Trata-se de um processo analítico através da solicitação inteligente e gradativa da dinâmica 
corporal.  

 

 

                     
 

As POSTURAS caracterizam-se por posições estáticas, as quais determinam a parte ou as 
partes do corpo que deverão ser trabalhadas e exploradas. A base de sustentação (dependendo da 
posição sentada, deitada, em pé e outras) deve ser a melhor possível (maior estabilidade), 
principalmente se for uma posição assimétrica, a requerer, então, simetria de forças para se 
alcançar o equilíbrio e, dessa forma, a base mais adequada.  

O esqueleto do corpo pode ser comparado a um sistema de alavancas que faz com que se 
alcancem no espaço as distâncias e se sigam as direções (espaço pessoal/ campo de ação).  

De acordo com GAIARSA (2006) nossos movimentos e posições dependem, em primeira 
aproximação e macroscopicamente, de cerca de duzentas alavancas ósseas articuladas de muitos 
modos – e de seiscentos músculos.  

Todos os nossos movimentos são complexos , isto é, envolvem numerosas unidades motoras 
de vários músculos atuando a cada momento, alternando graus de tensões em tempo preciso, 
variando de intensidade a cada momento, em função do ângulo das principais articulações 
envolvidas no movimento.  

 



 

 

Posturas (registros de estabilidade máxima)  

Base de sustentação mais peso corporal. Distribuição do peso equilibradamente desde o 
centro da base até os segmentos corporais tanto nas posições simétricas quanto nas assimétricas.  

 
 

Nas posições assimétricas trabalha-se com a simetria de forças.  

Os membros inferiores estão apoiados no chão. É a posição deles que condiciona a forma, a 
dimensão, a orientação da base de sustentação.  

Nas posturas em pé o pé é determinante. Sem bons apoios dos pés no chão, não há boa 
estática.  

Posições estáticas / figurações estáticas : segmentares e globais . 

 

                            



                                     
     
 
 
 
 

Sensação de forma e de deformação.  

Sensações de posição dos segmentos corporais e sensações da forma do corpo a cada 
momento.  

Sensações articulares , cutâneas (pele), de posição e movimento estão em conjunto com as 
sensações de contração muscular.  

“Verticalidade fixa”: sem essa sensação de base, toda a postura fica comprometida, pois ela 
se organiza em torno da força – a sensação da gravidade (vertical).  

 

Postura assimétrica ------- simetria de forças  

Verificação da quantidade de esforço que se sente nas diferentes partes do corpo: tronco, 
ombros, braços, quadril (pelve) e as pernas formam um todo único.  

A manutenção de uma posição corporal desejada envolve a coordenação e controle dos 
segmentos corporais em relação aos outros segmentos corporais e a coordenação e controle destes 
segmentos corporais em relação ao meio ambiente.  

Para que nosso corpo fique em condições de equilíbrio, qualquer desequilíbrio deverá ser 
compensado por um desequilíbrio inverso, de mesmo valor e no mesmo plano.  

 



Em posição ortostática, não há desequilíbrio segmentar sem compensação. As posições 
humanas não são fixas. São equilíbrios controlados feitos de desequilíbrios permanentes que ou se 
corrigem ou se compensam..  

Toda função tônica está nessa noção. Ela corrige os desequilíbrios quando possível, 
controla-os e limita-os quando necessário.!Não há uma linha de gravidade imutável. Em pé, o corpo 
humano oscila permanentemente sobre sua base.  

Estudar a função estática não é estudar uma posição estrita, mas levar em consideração os 
desequilíbrios possíveis, suas razões, as forças que os controlam.  

Assim sendo deve incidir sobre duas grandes funções: o equilíbrio de cada segmento sobre o 
outro, as condições de adaptação desse equilíbrio segmentar às modificações contínuas da base de 
sustentação.  

Todos os exercícios de reequilíbrio postural, base de todos os métodos globais, utilizam a 
morfologia para avaliar as posições segmentares. Esta não pode ser a mesma para todos os 
indivíduos (Bienfait 1995).)  

A interação entre informação sensorial e ação motora é crucial para o funcionamento do 
sistema de controle postural. O equilíbrio postural está relacionado ao equilíbrio das forças internas 
e externas que agem no corpo durante as ações motoras (Freitas 2003).  

A dificuldade está em manter os segmentos corporais alinhados entre si sobre uma base 
restrita ( a depender da base).  

O trabalho realizado no chão reduz os problemas de equilíbrio, permitindo ao praticante 
centrar a base da coluna para reafirmar o centro de gravidade como princípio de ação.  

Durante a execução de uma postura, depois de terem sido alcançados qualitativamente os 
limites em relação às articulações, e a musculatura a ser trabalhada (linhas corporais), deve-se 
assumir uma posição de tal forma ajustada (respeitando-se os limites individuais) que se consiga 
permanecer, respirar, concentrar e relaxar.  

As PASSAGENS (manobras cinésio-funcionais) são caracterizadas por movimentos que 
objetivam a coerente ligação entre uma postura e outra. Investigando-se e .explorando-se ao máximo 
o ESPAÇO PESSOAL (que será fundamentado posteriormente), as PASSAGENS tornam-se 
verdadeiras desbravadoras de caminhos, os quais estabelecem uma rica dinâmica em relação as 
possibilidades desses movimentos encadeadores (grandes e pequenas circunduções, rotações e 
inclinações, descentralização, desestabilização, transferências etc.), propiciando desta maneira o 
melhor ajuste e adaptação do corpo em relação à postura seguinte.  

Registros sensoriais espaciais  

 

Manobras cinesio - funcionais: Movimentos naturais / recuperação funcional dos sistemas 
osteoarticulares e musculoesqueléticos.  



Campo de ação : Percurso espacial / dinâmica espacial (tensão espacial = trações funcionais 
/ espaçamento ósseo e tecidual), escalas de espaço (limites corporais).  

Orientação especial espacial: Utilização do espaço – trajetórias, linhas de força (trações 
funcionais).  

Qualidade do movimento em função da utilização do espaço: força e amplitude + dinâmica 
(controle motor).  

Coerente ligação entre as posturas explorando-se ao máximo o espaço pessoal. Estimulação 
(hierarquia de solicitação gradativa da dinâmica corporal) das estruturas (proprioceptores) que 
atuarão na próxima postura.  

“ O processo é mais importante do que o resultado”  

Linhas corporais, movimentos encadeadores grandes e pequenas circunduções, rotações, 
inclinações, descentralização, desestabilização, transferências objetivando o recrutamento do maior 
número possível de estruturas (proprioceptores) que atuarão na postura seguinte..  

O ajuste postural é justamente a resultante da passagem (manobra) tendo como finalização a 
próxima postura biomecanicamente posicionada.  

Passagens (manobras) isoladas: figurações axiais (segmentares).  

Passagens (manobras ) globais: movimentação dinâmica do contexto corporal dentro do 
espaço pessoal.  

As PASSAGENS ( manobras cinésio funcionais ) são divididas em PARCIAIS e TOTAIS.  

As parciais são constituídas pelas figurações axiais (segmentares), e as totais, à 
movimentação dinâmica do contexto corporal dentro do espaço pessoal. (amplitude de movimento).  

 

 

Exemplificando: uma empresa de ônibus que tem uma linha que vai do ponto A ao B, tem o 
objetivo de fazer dinheiro e atender bem os clientes. Por esse motivo, o itinerário deve ser rico, e que 
existam nessa trajetória pontos estratégicos nos quais se arrebanhe o maior número possível de 
passageiros.  

Se fizermos uma analogia entre o exemplo acima para as nossas PASSAGENS e POSTURAS, 
concluímos que, quanto mais rico e explorado for o encadeamento de minha passagem, quanto mais 
estruturas corporais (passageiros) eu estimular no decorrer desse caminho, o resultado será o 
enriquecimento do contexto corporal como um todo.  

Como já dito, o método RP2 tem como pontos estratégicos a consciência corporal, e a 
consciência de movimento , com o objetivo de alcançar-se uma performance proprioceptiva ou o 



pleno domínio corporal.  

Como sabemos, o corpo é um todo indivisível, mas para que possamos estudá-lo é necessário 
que abordemos separadamente alguns aspectos, mesmo sabendo-se que exista uma interação dos 
mesmos ,na busca de um único objetivo.  

 

                     
 

 

Portanto, não só para fins didáticos, mas para uma melhor compreensão do leitor, e para 
que possamos fundamentar detalhadamente as diretrizes que norteiam o método RP2, abordaremos 
separadamente cada um dos tópicos (referenciais corporais qualitativos).  

 

 

 



 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

Teoria da prática  

Após a conclusão da fundamentação teórica das diretrizes que constituem o alicerce do 
Método RP2, passemos à próxima etapa, a qual denomino “teoria da prática”.  

No Método RP2, a consciência corporal refere-se a: 

 1- Conscientização da mobilidade de membros superiores e cintura escapular por meio de:  



• exploração dos movimentos da cintura escapular;  

• movimentos de independência ombro-braço;  

• busca da mobilidade máxima do braço em relação ao tronco;   

• relação dos braços com os movimentos do tronco.   

 

 2- Conscientização da mobilidade de membros inferiores e cintura pélvica por meio de:   

• exploração dos movimentos da pelve e seu equilíbrio sobre os membros inferiores;   

• mobilidade da pelve nas diferentes posições (em pé, sentada, ajoelhada e deitada); !   

• mobilidade máxima da perna em relação à pelve.  

• Pela importância da pelve no contexto corporal, mostraremos sua posição de forma mais 
detalhada e didática.   

 
 

A pelve constitui-se no centro dinâmico do corpo humano pelos motivos comentados a seguir: 
!  

a) A pelve é o centro da estrutura óssea: o esqueleto humano tem na pelve o centro estático e 
compacto, ponto do qual partem as extremidades inferiores (pernas e pés). Sobre o sacro repousa a 
coluna vertebral, que sustenta o tórax, as extremidades superiores (braços e mãos) e a cabeça.  

Todas as partes desta estrutura esquelética, tanto centrais como periféricas, vinculam-se com 
o sistema ósseo pelviano.  

b) A pelve também é o centro da energia muscular: em geral, os grupos musculares mais 
fortes estão indiretamente unidos ao conjunto ósseo pelviano. Enquanto o glúteo ocupa um 
ângulo dinâmico posterior da pelve, na face anterior se encontram os tendões musculares 
responsáveis pelos movimentos do quadril. A ordenação concêntrica da musculatura atua 
sobre os membros de maneira que a pelve representa a fonte de energia dominante para os 
movimentos de todo o corpo.  

c) A pelve, ainda é o centro dinâmico do corpo: apesar da estática do complexo ósseo 
pelviano, os membros inferiores têm liberdade de movimento relativamente grande em comparação 
com o centro energético muscular correspondente.  



Na articulação da pelve com a cabeça do fêmur desenvolvem-se os movimentos de 
lateralização, flexão para frente, extensão para trás e circundução. A coluna vertebral amplia esse 
espaço dinâmico na parte inferior, em medida aproximadamente equivalente a um ângulo reto. Essas 
dimensões dinâmicas do sistema articular central do corpo humano constituem a origem de todos os 
movimentos periféricos subsidiários, assim como o centro receptor de todos os processos dinâmicos 
que envolvem os pontos das extremidades ao centro (ALEXANDER, 1983).  

Primeiramente, de forma objetiva e sintetizada, descreveremos a aplicabilidade de cada um 
dos referenciais corporais qualitativos (fundamentos do método) nas posturas e nas passagens. 
Como já foi explicado, apesar da explanação acontecer de forma isolada, há interação total.  

 

 

No parâmetro consciência corporal:  

 Espaço pessoal: nas posturas, significa a busca da amplitude total do movimento proposto e 
sua inter-relação com todo o espaço ao redor (visualizar a bolha);  

Assimilação dos planos: frontal, ântero-posterior, e diagonais nos diferentes níveis: baixo, 
médio e alto. = registros de estabilidade máxima; 

 nas passagens, significa a dinâmica de todas as possibilidades de movimento (novamente 
visualizar a bolha), em busca dos melhores caminhos alternativos para se chegar à postura seguinte 
= registros sensoriais espaciais.  

Base de sustentação: nas posturas, significa os pontos fixos que sustentam determinada 
posição, que pode ser simétrica ou assimétrica; nas passagens, refere- se aos pontos fixos 
responsáveis pela sustentação de uma dinâmica abrangente dos segmentos corporais.  

De acordo com Achour (2006), para desenvolver a flexibilidade, melhora-se primeiro a 
qualidade postural estática e dinâmica, para depois se preocupar com a tensão de alongamento e 
finalmente com a amplitude de movimento.  

-  

Equilíbrio e ajuste postural: nas posturas, significa o posicionamento dos segmentos 
corporais, alinhados a partir das linhas corporais e do eixo (estabilidade) e todos os mecanismos 
corporais (ajustes de linhas, força muscular) atuantes para o reequilíbrio, principalmente no caso de 
uma posição assimétrica, onde costumo dizer que, deve existir simetria de forças para auxiliar ou 
mesmo resgatar a estabilidade, de modo a tomar a amplitude desejada real, segura e qualitativa.  

Nas passagens, significa a busca incessante do retorno ao eixo corporal. Justamente nessas 
descentralizações, desestabilizações e transferências de peso está uma das grandes riquezas das 
passagens.  

São mecanismos compensatórios nos deslocamentos dos segmentos corporais favorecendo a 



estabilidade para as pequenas e grandes amplitudes.  

Propriocepção: os proprioceptores (relembrar o capítulo sobre fisiologia e biomecânica) estão 
distribuídos pelo corpo. Cada um deles tem determinada função, e todos são responsáveis por passar 
as informações ao comandante SNC. Nas posturas, o trabalho com olhos fechados tem como objetivo 
justamente estimular a propriocepção e favorecer a análise corporal através do sentir (correções e 
ajustes podem ser feitos pela observação no espelho, interferência do professor e proprioceção).  

Nas passagens, os proprioceptores também são responsáveis pelos feedbacks referentes às 
posições relacionadas à dinâmica corporal no contexto do espaço pessoal.  

Através da estimulação proprioceptiva : -   

 Investigação, percepção, reconhecimento e assimilação referente ao comprimento de seus 
segmentos corporais (dentro de sua própria realidade corporal). 

Dinâmica dirigida em relação a velocidade de execução e energia empregada (controle 
motor). 

Trabalhando-se a força concentrada de modo a melhorar seu desempenho global otimizando 
desta forma cada configuração corporal (registros de estabilidade máxima) propiciando e 
facilitando os ajustes necessários no alcance de suasreaisamplitudes(geralesegmentar). 

 Controle do equilíbrio (estático e dinâmico) relacionado a otimização da execução de sua 
movimentação específica proposta pelo método (passagens e posturas)!- -  

- Os proprioceptores estão distribuídos pelo corpo, e cada um deles tem determinada função, e 
todos são responsáveis em passar as informações ao comandante SNC.  

Nas posturas, o trabalho com olhos fechados tem como objetivo justamente estimular a 
propriocepção e favorecer a análise corporal através do sentir (correções e ajustes podem ser feitos 
pela observação no espelho, interferência do professor e propriocepção).  

-  

 Eixo (em pé e sentado)  Noção de centralização  

Linhas corporais (posição deitada – decúbito ventral, dorsal e lateral). Extensão total do 
corpo (linha corporal direita e esquerda)  -   

Na competência consciência de movimento: - Definição de plano!Posturas: (Posição em pé, 
sentada, ajoelhada e deitada). Correto  posicionamento dos segmentos corporais 
respeitando-se o plano proposto (frontal ,sagital e diagonal).  

Passagens (manobras cinésio funcionais): (Posição em pé, sentada, ajoelhada e deitada): 
Trajetórias estabelecidas e definidas respeitando-se o plano proposto. Capacidade de (ajuste) 
adaptação na transferência de um plano para outro.  



Definição de trajetórial Execução das passagens e posturas respeitando as trajetórias 
determinadas em relação aos planos, velocidade de execução, direção e estabilidade  

Centralização / Descentralização / Transferências  

Domínio corporal em relação ao resgate da estabilidade, musculatura de sustentação 
promovendo e otimizando o recrutamento de todas as estruturas no desenvolvimento das passagens e 
das posturas .  

Nas transferências deve ocorrer o melhor e o maior compositor de movimento que é o seu 
próprio corpo e as suas própria articulações em total equilíbrio (exemplo: Em pé: Flexionar a perna 
direita , esquerda estendida. A transferência deve ser feita sem sobrecarregar a articulação do 
joelho direito.  

-  

Desenho corporal / configuração corporal  

Nas posições em pé, sentada, ajoelhada e deitada  

Nas posturas: capacidade de configuração corporal da base de sustentação e o 
posicionamento dos segmentos corporais (ângulos, curvas, linhas= figurações axiais) sobre a 
mesma. Significa as figurações desenhadas no espaço pessoal relacionadas as linhas corporais e 
eixos.  

Nas passagens: capacidade de configuração corporal através de movimentos dinâmicos . 
Refere-se a todas as figurações axiais e lineares (dissociações articulares) desenhadas 
espacialmente pelas trajetórias, direções e planos.  

Quanto aos parâmetros de concentração (inteligência corporal), respiração e relaxamento, 
não existe a necessidade de detalhamento, uma vez que sua análise já foi feita de forma bastante 
consistente.  

Passagens (manobras) X Trajetórias simultâneas  

Devemos enfatizar que no Método RP2 priorizamos nas “passagens – manobras” as 
“trajetórias simultâneas.” De acordo com Davi Costa (fisioterapeuta que acompanha o trabalho) .  

No Método  RP2 as trajetórias simultâneas, acontecem de duas formas: quando você usa 
duas articulações ou dois movimentos diferenciados em estruturas diferenciadas que trazem para 
nosso corpo, em princípio, uma confusão mental, porém seguida de uma reorganização de todo o 
sistema de movimento.  

Quando trabalhamos membros superiores e ao mesmo tempo inferiores ( principalmente nas 
trações funcionais ), trabalhamos com toda a nossa consciência corporal em ação e todos os campos 
mentais .  

Isto é extremamente importante para ganho e aumento na propriocepção e da sua qualidade 



de ação nos equilíbrios estáticos e dinâmicos porque eles ocorrem com dissociações das cinturas, 
com diferentes articulações trabalhando simultaneamente.  

Quando nós trabalhamos simultaneamente com articulações diferenciadas nós trabalhamos 
também com as dissociações, com os movimentos combinados, com as trajetórias que trabalham em 
formas diferenciadas e ações precisas com equilíbrio, com funcionalidade Essa é a melhor forma de 
se trabalhar “trajetórias simultâneas “ , consciência proprioceptiva em cada uma delas objetivando 
a organização do equilíbrio corporal.  

Em relação as trações funcionais, trabalhar o corpo como um sistema de interação, onde 
suas partes só possuem sentido quando relacionadas com as demais. É uma totalidade integrada 
cujas ações existem sempre em função do conjunto.  

Força muscular respiratória, expansibilidade torácica, mobilidade toraco abdominal. Integração 
das cadeias musculares durante o trabalho de mobilidade.  

 

  

Como trabalhamos com a configuração corporal apresentaremos o mat RP2.  

O mat RP2 é um material (instrumento) criado para reforço didático do método. Como 
instrumento, vem nos auxiliar no acompanhamento da qualificação e evolução do praticante 
(registros) através de suas linhas pré estabelecidas e demarcadas. 

O método RP2 objetiva o processo analítico de investigação, exploração, conhecimento e 
assimilação do espaço pessoal na busca dos registros de estabilidade máxima (bases de sustentação) 
e registros sensoriais espaciais. 

O mat RP2 aparece como um meio facilitador dessa auto análise através de referenciais 
externos (linhas / planos), propiciando os ajustes necessários (configurações corporais) para que o 
praticante do método, através de sua realidade corporal ( estrutura individual) alcance plenamente 
os objetivos estabelecidos pelo método. 

 

 



                                      
 


