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• Co autora do livro “Ser + saudável e
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• Docente dos Cursos de Pós em Dança e
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Desportivo FMU / Gama Filho / Estácio
de Sá
• Ministrou o método RP2 para bailarinos
do Ballet da Cidade de SP e Companhia
de Dança de Diadema.
• Ministra o Método RP2 no Festival de
Dança de Joinville
• Ministra o Método RP2 no Esporte de alto
rendimento

Apresentação
No mundo do Fitness / Wellness o Método RP2 está posicionado dentro de uma proposta diferenciada. Constituise em um sistema de treinamento profundo e minucioso, fundamentado e alicerçado na fisiologia, biomecânica e
neurociência aplicada.
Trata-se de um trabalho com corpo de conhecimento próprio e metodologia de ensino específica, sistematizado ao
longo de 25 anos, através de pesquisa experimental e acadêmica.

Sigla RP2
Respiração

Relaxamento

Passagens – manobras cinesio funcionais Postura

Conheça o método

O RP2 é um método de alongamento diferenciado no qual os exercícios destinados ao desenvolvimento desse
parâmetro estão distribuídos de forma que proporcionem aos seus praticantes uma análise (investigação) de seu
campo de ação (espaço pessoal) e de suas possibilidades de movimento (realidade corporal e limites).
O resultado dessa análise terá como resultante:
• Dentro do campo de ação (espaço pessoal):

Assimilação dos planos: frontal, ântero-posterior, e diagonais nos diferentes níveis: baixo, médio e alto.
• 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 + estabilidade articular) propiciando e facilitando os
ajustes necessários no alcance de suas reais amplitudes (geral e segmentar / Flexibilidade).

• Controle de seu equilíbrio (estático e dinâmico) relacionado a otimização da execução de sua movimentação
específica proposta pelo método (passagens – manobras cinésio funcionais - e posturas).

A prática do Método RP2 é distribuída em sequências (manobras cinésio – funcionais e respectivas posturas) que
podem ser temáticas e gerais.

direcionadas a:

A)Trabalho focando as linhas corporais (direita e esquerda) em decúbito dorsal, ventral e lateral.
B)
Mobilidade
de
membros
superiores
e
cintura
escapular
e
cabeça.
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 movimento do tronco.
Exploração dos movimentos da cabeça; relação da cabeça com movimentos dos braços
C) Mobilidade de membros inferiores e cintura pélvica: 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.

mat RP2: material de reforço didático do método
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.

Ementa
Certificação :Método RP2/ Mobilidade funcional
Carga horária 54 hrs
Objetivo global
Apresentar a Mobildiade funcional, através de uma abordagem inovadora, estratégica e inteligente partindo da
análise das bases estruturais (biomecânicas), objetivando a organização e equilíbrio da funcionalidade de todas
as estruturas corporais, até as grandes performances objetivando a qualificação plena da hierarquia de
solicitação gradativa da dinâmica corporal (força, velocidade, angulação, precisão e sensibilidade).
Público alvo: profissionais da Educação Física, fisioterapeutas, terapeutas corporais, bailarinos, atores, técnicos
desportivos, atletas, personais, academias...

Objetivo específico
O Método RP2 / Mobilidade funcional, tem como objetivo específico levar o praticante à investigação, exploração
e ao conhecimento de seu espaço pessoal, seus limites e possibilidades de movimento (amplitude de movimento)
através de suas configurações corporais (desenhos e linhas- dissociações). Através da solicitação gradativa da
dinâmica corporal (registros sensoriais espaciais e registros de estabilidade máxima – estabilidade articular), o
método propicia uma análise profunda e minuciosa em relação às estruturas corporais e suas conexões
inteligentes focando o como e não o quanto, nós ampliamos os nossos movimentos.
A resultante será a organização /reorganização da consciência estrutural (consciência corporal+ consciência de
movimento + perfomance proprioceptiva).

Conteúdo teórico
Motricidade humana: considerações gerais.
Aspectos Anátomo fisiológicos e Biomecânicos

Fundamentação sobre as diretrizes norteadoras do Método RP2 / Mobilidade funcional ( livro 2ª ed ) será
disponibilizado gratuitamente para as pessoas inscritas na Certificação.).

Conteúdo prático
A Mobilidade funcional e a saúde estrutural dos indivíduos
Análise das manobras cinésio – funcionais e suas respectivas posturas. voltadas para a ativação dos mecanismos
de proteção do sistema musculoarticular. Importância dos trilhos (alinhameanto mecânico) – trabalho dinâmico
com componente isométrico.
Estudo sobre o balancemento da mobilidade nas cadeia cinéticas, em relação a todas as articulações e grupos
musculares, objetivando o equilíbrio da funcionalidade de todas as estruturas corporais e suas conexões
inteligentes.
Reflexão sobre a importância do trabalho direcionado à realidade corporal de cada individuo, ( dados
biométricos ), na neutralidade e estabilidade das articulações biomecanicamente estabelecidas, e a compreensão
de que, toda a performance, seja na dança, no esporte, ou em um movimento desafiador em nossa vida cotidiana,
será o ponto de partida para a evolução gradativa, e qualificada.
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).
Ttrabalhando-se a força concentrada, de modo a melhorar seu desempenho global otimizando desta forma cada
configuração corporal (registros de estabilidade máxima + estabilidade articular) propiciando e facilitando os
ajustes necessários no alcance de suas reais amplitudes (geral e segmentar / Mobilidade

A mobilidade funcional e a análise das amplitudes – segmentares e globais
Análise das Manobras cinésio - funcionais e suas respectivas posturas, voltadas para a otimização e
qualificação das amplitudes, partindo da análise das bases de sustentação, eixos e linhas, ajuste postural,
definições de planos, definições de trajetórias, transferências de peso, centralização e descentralização,
estabilização e desestabililização.
Manobras cinésio funcionais – amplitude estrutural e força funcional
Manobras de alinhamento mecânico.
Linhas de equilíbrio – trilhos – alinhamento
Estabilidade mecânica da cadeia cinética dos membros inferiores e superiores.

Estabilização do assoalho pélvico.
Bases estruturais / linhas de equilíbrio

Manobras de dissociação (respeitando o comprimento segmentar).
Manobras de estabilização e desestabilização ( equilíbrio estático e dinâmico ),
Manobras de controle motor (trabalho dinâmico com componente isométrico).
Manobras de controle espacial (limites ).
Manobras cinésio funcionais – Trações funcionais
Descompressão óssea
Distencionamento miofacial
Alinhamento articular
Equilibrio muscular – eutonia.

Metodologia
Aulas tóricas e práticas
Discussão sobre o tema
Trabalho de laboratório
Avaliações por módulo
Avaliação final – no módulo 4

Material disponibilizado
Livro: Método RP2 / Mobilidade funcional ( e book)
Manual técnico

Público alvo
Academias, Escolas, personais, esportes de alto rendimento, dança,
corporais etc..

fisioterapia, terapias

