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O caminho da integração biopsiquico corporal no treinamento neuromuscular.

Raquel de ANDRADE 
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

  O objetivo deste trabalho é mostrar as diversas possibilidades que a 
Psicologia Corporal - especificamente a Bioenergética desenvolvida por Alexander 
Lowen - traz para a integração do corpo, da mente e do espírito, dentro de um pro-
grama neuromuscular. Apresento considerações sobre a minha atuação profissio-
nal, demonstrando e utilizando ferramentas da Terapia Corporal que possam integrar 
organicamente o sistema neuromuscular e o biopsiquismo corporal. Busco, assim, 
fortalecer a prática, trazendo maior fluidez na motilidade, sem perder de vista os obje-
tivos do programa de exercício, os desejos do cliente e a realidade de transformação 
que esse corpo possui. Do ponto de vista da prática, objetiva-se também identificar 
algumas características dos anéis reichianos - a hipotonia ou a hipertonia – e as 
possibilidades de fortalecimento ou criação de espaço para a região correspondente. 
Neste trabalho, não há necessidade de identificar bloqueio ou cisões e nem definir 
caráter.
 
PALAVRAS-CHAVE: neuromuscular; bioenergética; integração; biopsiquismo.
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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

  Ao escolher minha profissão no ano de 1991, meu desejo inicial foi o de cursar Psi-
cologia ou Terapia Ocupacional, mesmo não tendo claro quais eram as especificidades destes 
campos de atuação. Todavia, também imaginava que outras áreas atuantes no cuidado com as 
pessoas, poderiam satisfazendo assim as minhas expectativas e habilidades. Por questões pesso-
ais, não foi possível. Pesquisando um pouco mais sobre a Educação Física, percebi que poderia 
ser um campo interessante, inclusive com a possibilidade de utilização das teorias psicológicas - a 
exemplo da Psicologia do Esporte ou da prática em Educação Especial. 
  Durante a faculdade, eu me senti um pouco perdida, porque a maioria dos alunos que 
cursavam Educação Física, tinha um histórico com atividades desportivas ou de expressão corpo-
ral, tal como a dança. Mas eu não! Nunca fui bailarina, ou já tinha praticado atividades desportivas. 
Das aulas de Educação Física na escola, eu era dispensada por ter problemas de coluna - além de 
ser franzina, com nenhuma ou pouca habilidade. No decorrer do curso, procurei fazer aula de sapa-
teado para me sentir um pouco mais integrada e ganhar um pouco mais de ritmo que, futuramente, 
poderia me ajudar nas aulas de academia. Sendo um campo de atuação em franco crescimento, 
logo fui trabalhar como estagiária em academias de musculação, ginástica de grupo e hidroginás-
tica. Na esteira da formação, cheguei a trabalhar com deficientes físicos e intelectuais, mas logo 
optei pelo fitness [1] que, além de ser financeiramente mais rentável, apresentava também muitas 
oportunidades de especialização. 
  Perto da minha formação, eu já não era mais “a menina franzina”. Mesmo não me 
sentindo tão integrada e apta - como os colegas com seus “supostos” registros corporais privilegia-
dos - eu percebia que uma “suposta” falta poderia também ser um diferencial para a adaptação e 
construção de novas possibilidades profissionais e pessoais.
  Para muito além dos corpos perfeitos e da ideologia da superação diária, eu me 
importava com que tipo de sentimento o exercício provocava. Perguntava-me:  por que as pesso-
as respondiam de formas tão diferentes ao mesmo exercício? Algumas ficavam eufóricas, outras 
exaustas, mas adoravam aquele desgaste; outras ainda não suportavam a ideia de praticar exer-
cício, só faziam por exigência médica. Em minhas observações iniciais, tive a percepção de que 
muitos desses afetos e sentimentos eram muito mais nocivos às pessoas do que salutares. Sendo 
assim, tive a ideia de realizar uma prática integral, com uma escuta mais ativa e que pudesse pro-
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porcionar olhares mais complexos para a tríade biopsicossocial.
  Foi também durante a faculdade que tive os meus primeiros contatos com a prática da 
Massagem (Terapia Manual ou Massoterapia) e com a atividade fitness. Com o auxílio das técnicas 
manuais, comecei a observar que o toque é uma ação altamente eficiente, capaz de amenizar do-
res (corpo) e acalmar agitações, ansiedades e estresse (mente). Mesmo sendo uma prática invasi-
va – afinal o toque pode mexer com e revelar muitos sentidos deixados pelas marcas e “segredos” 
da trajetória de vida – percebi que era um bom caminho para o tratamento e vinculação com as 
pessoas atendidas.  Ainda não era uma prática envolta de sentidos como hoje é para mim. Hoje, 
por exemplo, eu utilizo e raciocínio a massagem, também com o auxílio das teorias da Psicologia 
Corporal e, assim, posso observar os ‘anéis’ descritos por Reich e os demais traumas corporais.  
  Essas costuras práticas e teóricas foram sendo feitas com o tempo, mas nunca deixei 
de estar atenta aos prejuízos e dores que uma prática descuidada poderia ocasionar. Com a evo-
lução da prática, passei também a me preocupar em receber massagem, objetivando o aprimora-
mento da técnica; isso porque, por algum tempo, a única referência que eu tinha era das trocas em 
cursos ou de tratamentos fisioterapêuticos.  
  Naquele momento de grande procura e estímulo para o trabalho de Personal Trainer, 
realizar essa prática personalizada interseccionando duas técnicas, foi extremamente favorável 
à prática e aos alunos que começaram a perceber ganhos e demandar mais massagens como 
complemento do programa da atividade física. Foi assim, utilizando a massagem como um toque 
pontual na liberação de uma contratura ou para a integração final do treino - através do qual vou 
seguindo os anéis reichianos - que fui fazendo intersecções da massagem com o fitness. 
  Em algum momento na minha jornada acadêmica, eu li o livro O correio do corpo da 
autora Thérèse Bertherat (1980). Com esta literatura, os meus questionamentos em relação ao 
corpo - suas expressões - começaram a ser respondidos e a fazer sentido. A partir de então, ficou 
claro como o corpo faz comunicações com a psique, e vice-versa.
  Paralelo à formação acadêmica e profissional, também tinha meu processo psicotera-
pêutico. Fiz anos e anos de terapia. Mais do que o um processo “paralelo”, hoje o reconheço como 
“convergente” e estruturante de todas as minhas buscas e inquietações. Durante esse processo, 
encontrei uma psicoterapeuta corporal, que me atende até hoje. Por meio deste processo, fui en-
tendendo cada vez mais a função da Psicologia Corporal. Este caminho de autoconhecimento pela 
psicoterapia, também provocou uma espécie de estímulo para levar as aprendizagens pontuais do 
setting para alguns momentos do trabalho de Personal Trainer e de Massoterapeuta. Vendo o meu 
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interesse por um trabalho com uma visão mais complexa, bem como o quanto seria importante 
para o meu desenvolvimento pessoal, minha psicóloga então fez a indicação do curso no Instituto 
Raiz. A proposta se encaixou perfeitamente, porque eu poderia cuidar tanto das minhas angústias 
em atender de maneira integral - levando em consideração o registro da história no corpo - como 
também aprenderia a cuidar das transferências e contratransferências, advindas dos processos de 
cuidado com o outro.
  Assim, o contato com as técnicas corporais tem me fortalecido no território treina-
mento neuromuscular que, por força de uma racionalidade bastante voltada para a estética, não 
fornece tantos instrumentos para olhar para corpo em consonância com a mente ou a psique. 
Cumpre lembrar que com isso não transformei - e nem tive a intenção - meus espaços de atividade 
em um setting terapêutico (identificando e elaborando os traumas), mas sim venho utilizando como 
instrumentos de leitura para um trabalho mais integral. Por exemplo: no caso de um alívio e de in-
tegração dos anéis, procuro fazer com que as energias, a autorregulação e a autonomia da nossa 
expressividade estejam disponíveis e livres.
  Hoje, meus alunos têm em seus treinos, um programa elaborado para os objetivos 
corporais (perda de peso, fortalecimento corporal, ganho de massa magra, entre outros objetivos) 
com um olhar integrado às suas sensações e aos seus sentimentos. Práticas como abrir o diafrag-
ma, aliviar anel ocular, expandir tórax, centrar o queixo entre a cabeça e o coração, trazer o enraiza-
mento através do grounding e descansar após a curva orgástica da sessão são bastante utilizadas, 
inclusive para dar elementos de auto percepção.  Por exemplo: eles têm espaço após a aula para 
elaborar com uma palavra a sensação do corpo. Desta forma, todos têm um lugar pra falar de seus 
afetos, sentimentos e emoções tais como: “hoje estou triste”, “hoje estou com raiva”, “hoje estou 
feliz” e, através dessas percepções, podemos construir conjuntamente um treino que respeite sua 
história corporal e seu momento específico, adequando a carga ideal para cada sentimento. 
  Em um mundo cada vez mais fragmentado, de escutas interrompidas, em que o to-
que, a palavra e os sentidos estão cada vez mais inibidos, justifica-se pensar em estratégias que 
possam contrapor as tentativas de enrijecimento do corpo e da psique. As práticas apresentadas 
representam um espírito mais libertário para a Educação Física que, em grande parte de sua produ-
ção, ainda serve aos anseios da sociedade competitiva e da ideologia da estética do corpo perfeito. 
Tal como aponta Alexander Lowen (1975, p. 53):
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  Diferentemente dos primeiros passos dados na profissão – carregados de dúvidas, 
medos e inseguranças – tenho claro que este é o caminho que pode trazer mais proteção e amparo 
biopsicossocial às pessoas.

2. DIÁLOGO ENTRE TREINAMENTO NEUROMUSCULAR E A BIOENERGÉTICA

2.1.Aspectos teóricos

  Levando em consideração que todo indivíduo traz em seu corpo um histórico emocio-
nal que pode interferir na sua quantidade e qualidade energética, expandindo ou reprimindo as di-
versas formas de expressão de um corpo saudável, busco em meu trabalho trazer a Bioenergética 
Alexander Lowen (1975) como ferramenta de percepção e integração de corpo, mente e espírito, 
harmonizando e equilibrando os excessos e as faltas de energia. Para o autor, é estudo da perso-
nalidade humana que leva em conta os processos energéticos do corpo: 
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Nos dias de hoje é hábito dizer que a dicotomia men-
te-corpo é um produto da imaginação humana e que, 
na realidade, a mente e o corpo são uma coisa só. 
Por muito tempo tivemos a ambos como identidades 
isoladas, influenciando uma à outra mas não direta-
mente relacionadas. Essa atitude ainda não mudou 
por completo. Nosso processo educacional ainda se 
divide em educação física e mental, coisas que nada 
têm em comum. Uns poucos professores de educa-
ção física acreditam que podem afetar a capacidade 
de aprendizado da criança através de seus progra-
mas ginásticos e atléticos, o que, na verdade, rara-
mente conseguem. Se é certo que a mente e o corpo 
são uma coisa só, uma verdadeira educação física 
deveria ser, ao mesmo tempo, uma educação mental 
apropriada e vice-versa.
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  Para Lowen (1975, p. 57), “mente e espírito são ligados, já que o espírito é determi-
nado pelo grau de vivacidade e vibração do corpo, ou seja, pela quantidade de energia que possui. 
Define o espírito como sendo a força vital do organismo que se manifesta em suas expressões e, 
quando esta energia está forte e fluida, os indivíduos tendem a se sobressair dos demais”. A qua-
lidade do espírito de uma pessoa a caracteriza como indivíduo, perpassando aspectos positivos 
(protagonismo, vivacidade e flexibilidade) ou negativos (rigidez, fixações e inibições). 
  Sendo assim, o trabalho de Alexander Lowen tem como objetivo, entre outras coisas, 
desfazer bloqueios nos fluxos energéticos entre o corpo e a mente. A partir da Psicologia Corporal, 
entendo bloqueio como uma interrupção da pulsão libidinal, que pode estar no campo energético 
interferiando na vivacidade da pessoa, provocando mau humor, raiva, tristeza.  Já na musculatura 
enquanto uma contratura muscular podendo ocasionar uma disfunção daquela região acometida.  
Ou na formação de Caráter desse aluno, que diz respeito à formação de sua personalidade relacio-
nada com as defesas psíquicas. Em meu trabalho profissional, o foco é a musculatura, amenizando 
dores e prevenindo doenças.
  A Bioenergética foi desenvolvida por Alexander Lowen, baseado no trabalho de Wi-
lhelm Reich, que foi seu professor e analista. Para W. Reich (1979, p.41) “A rigidez muscular e a 
rigidez psíquica são uma unidade, sinal de uma perturbação na motilidade vegetativa ao sistema 
biológico como um todo”. Cabe aqui dizer que Lowen tinha interesse pessoal por atividade física e 
foi diretor de acampamentos de verão, e mais tarde se graduou em medicina. A partir deste trabalho 
com o corpo, somado ao seu processo terapêutico, surgiram as primeiras formulações e a constru-
ção da Bioenergética. 

5

A Bioenergética é uma técnica terapêutica que ajuda 
o indivíduo a reencontrar-se com seu corpo, e a tirar 
o mais alto grau de proveito possível da vida que há 
nele. Essa ênfase dada ao corpo inclui a sexualida-
de, que é uma das suas funções básicas, mas inclui 
também as mais elementares funções de respiração, 
movimento, sentimento e autoexpressão. O indivíduo 
que não respira corretamente reduz a vida do seu 
corpo. Se não se movimenta livremente, limita a vida 
do seu corpo. Se não sente inteiramente, estreita a 
vida do seu corpo, se sua auto-expressão é reduzi-
da, o individuo terá a vida do seu corpo restringida. 
(1975, p. 38)
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2.2. Técnicas e práticas 

  As contribuições de Lowen à Psicologia Corporal estão estreitamente ligadas à sua 
prática. Para atingir aos seus objetivos, Lowen criou alguns exercícios de carga e descarga para 
liberação dos fluxos energéticos que poderiam trazer alívios e flexibilidade corporal e psíquica. 
Nesta seção, procurarei demonstrar o quanto alguns de seus exercícios vêm sendo incorporadas 
na minha prática profissional, bem como algumas análises introdutórias, frutos de minhas observa-
ções diretas que possam justificar a sua eficácia.
  - Stoll:
  Em seus livros, Lowen denomina está técnica como “cadeirinha”, que é realizada em 
um aparelho especifico do mesmo nome. No meu trabalho, realizo uma adaptação este exercício 
com a bola suíça. A utilização dessa ferramenta visa estimular uma respiração mais profunda – pro-
porcionando expansão e vibração - sem a necessidade do uso específico de técnicas de respira-
ção.  É recomendado para a reorganização dos anéis e para ampliação do diafragma.

  - Arco 
  O objetivo deste exercício é criar uma tensão, isto é, um fluxo de excitação através 
do corpo, criando uma conexão da cabeça aos pés. Como diz Lowen (1975, p. 64): “é uma posição 
para que as pessoas sintam-se integradas e conectadas, com os pés firmes e a cabeça levantada. 
Utiliza-se também como orientação diagnóstica, porque revela com precisão as principais tensões 
musculares”.
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  - Bolinhas nos pés 
  Este exercício é bastante utilizado no início das aulas. É uma técnica que ajuda o alu-
no a fazer a conexão com o corpo e perceber suas necessidades mais globais e imediatas. Consis-
te em uma massagem miofacial que atinge as três camadas embriológicas (ectoderma, endoderma 
e mesoderma) e nos mostra a saúde dos pés, como está a nossa base, e consequentemente a 
saúde do corpo. Utilizo como recurso para acalmar os alunos mais eufóricos, principalmente quan-
do a aula é na sequência do trabalho ou de um importante compromisso. Com isso, objetivo é criar 
foco e enraizamento para o momento presente da atividade corporal. Portanto, os alunos entram 
em contato com as sensações corporais e desfocam do mundo externo.

7
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  - Grounding 
  O grounding é um excelente recurso para terminar a “curva orgástica” (termo de Rei-
ch) da aula, e ajudar o aluno a perceber a energia, os fluxos de energia, principalmente quando 
surge uma vibração. Este exercício é realizado em pé com as pernas flexionadas para possibilitar 
maior contato com o “chão”, cujo objetivo é trazer os alunos para a realidade. Tal como conceitua 
Lowen (1975, p.171):

  Utilizamos também o grounding invertido em pé, e o grounding invertido deitado. Am-
bos são variáveis do mesmo exercício, adequados para cada momento da aula. Por exemplo, no 
grounding em pé também podemos colocar no início da aula e o grounding invertido deitado ao final 
da sessão de treino e, na sequência, o deitar sobre o lado esquerdo, finalizando, assim, a aula.
      

8

Bioenergeticamente falando, Grounding serve para 
o sistema energético do organismo da mesma forma 
que para um circuito elétrico de alta tensão e é cons-
tituído de uma válvula de segurança para a descar-
ga de excessos de excitação. Num sistema elétrico, 
o acúmulo súbito de carga pode queimar uma parte 
da instalação ou provocar incêndio. Na personalida-
de humana, o acúmulo de energia também poderá 
ser perigoso caso a pessoa não tenha contato com 
o chão.
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  Vale lembrar que, pensando na integralidade e nas demandas trazida pelos clientes, 
também utilizo nas aulas outras referências e abordagens, como Yoga (especificamente os pra-
nayamas que são exercícios de respiração), a Terapia Craniosacral Biodinâmica, nos casos de 
dores específicas, bem como outras técnicas de abordagem integrativas já difundidas pelo campo 
da Educação Física. Enfim, quaisquer técnicas que possam dialogar e integrar aos objetivos da 
Psicologia Corporal, dentro do meu trabalho de treinamento neuromuscular.

2.3 Intersecção entre o domínio prático e teórico

  No caso da minha prática, a elaboração do programa neuromuscular se inicia a partir 
de uma avaliação física. Nesta avaliação, além das tradicionais medidas antropométricas, realizo 
uma anamnese que contém perguntas sobre o histórico de saúde, da qualidade de vida (sono, an-
siedade, depressão, dores, lazer...), além de aspectos afetivo-emocionais, quando assim o contato 
inicial permite. A partir daí, realizo as indicações das técnicas para o trabalho com os bloqueios, que 
serão base do trabalho inicial e para o contínuo processo de reavaliação – apoiado e validado com 
o auxílio do treinamento neuromuscular. 
  Com vista para a dissipação dos bloqueios, cumpre lembrar que a respiração está 
presente em todo o exercício, aumentando assim o influxo de oxigênio e melhorando o nível de 
energia vital. Neste processo, também é importante estar atento para quando a respiração se torna 
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difícil durante a execução dos exercícios para que o manejo nessa área possa se tornar mais cons-
ciente.
  O treino tem um cronograma correspondente aos objetivos elaborados conjuntamen-
te, com as devidas progressões de carga e habilidades.  Levam em consideração as sensações e 
percepções nomeadas pelo aluno e apresentadas pelo seu corpo no dia a dia dos treinos. Existem 
exercícios elaborados que fazem parte da rotina do treino para que possam facilitar o afrouxamento 
de um determinado anel, ou são incluídos no treino visando uma necessidade pontual. Outro exem-
plo é quando o aluno tem em seu histórico corporal, um diafragma mais encurtado, que pode ser 
predisposto por uma ansiedade. Neste caso, em cada cronograma são embutidos exercícios para 
a abertura torácica e ampliação do anel diafragmático, podendo usar as técnicas já apresentadas.  
 É importante lembrar que, no caso dos meus clientes, trabalho no sentido de habilitá-los 
para o aguçamento das percepções sobre os melhores treinos, para que sejam protagonistas em 
todo o processo. 
  Com o objetivo de enriquecer as informações teórico-práticas, apresento a seguir 
alguns relatos e depoimentos dos alunos e alunas, que demonstram as sensações psico-corporais 
no percurso da utilização das técnicas [2]:
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Quando chego pra aula de fitness e não estou bem emo-
cionalmente, existe a percepção e sensibilidade da per-
sonal em utilizar terapia corporal. Saio às vezes acabada, 
mas no dia seguinte estou ótima. (A.B. – 50 anos- 4 anos 
de treinamento)
As vezes que recebi  a  craniossacral, senti paz e acolhi-
mento. (R.S. - 64 anos – 3 anos de treinamento)
A terapia corporal, aliada ao trabalho fitness, traz um re-
sultado fantástico, pois quando levamos para nossa aula 
alguma problemática pessoal, emocional.. trata-se primei-
ramente de resolver a questão em si, para posteriormen-
te tratar só de exercícios específicos de academia. Para 
mim, um excelente resultado psíquico, físico, emocional. 
(R.S.- 60 anos – 4 anos de treinamento)
O que eu mais gosto do trabalho da Raquel é que ela 
não cuida apenas do corpo, e sim do nosso psicológico. 
É muito bom quando eu chego com uma dor localizada e 
com todo carinho e técnica saio de lá renovada. ( M.C.- 59 
anos- 7 meses de treinamento)
Quando você usa outra técnica sinto que o atendimen-
to tem uma extensão no cuidado individualizado que 
nos proporciona.Tudo que preciso é um olhar individuali-
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3.DISCUSSÃO
  A partir das informações deste trabalho, não é difícil perceber o quanto a Psicologia 
Corporal, mais especificamente a Bioenergética, tem muito a contribuir para a integração do corpo 
e seu histórico em contextos de atividades neuromusculares. Para além de um corpo condiciona-
do, contribui para o surgimento de um corpo “gracioso e cheio de vida”, tal como menciona Lowen 
(1975).
  De forma geral, a resposta dos meus alunos frente a esse trabalho é muito positiva. 
Tanto os depoimentos apresentados, como os feedbacks após os treinos com a terapia corporal 
- principalmente naquele dia que se precisou de um olhar mais cuidadoso, em que o aluno chega 
para a aula com alguma queixa pontual - revelam ganhos como a supressão da dor, o relato de 
sono de melhor qualidade e até uma sensação geral de corpo mais harmonizado. Isso também se 
traduz pelas palavras de sentido que são pedidas ao final de cada aula. Em grande parte expres-
sam sentimentos positivos, tais como: integração, espaço, fluidez, gratidão. Muitas vezes a palavra 
não é tão positiva, como: incômodo, dor focada, tristeza, solidão, vazio. Todavia, o que é mais im-
portante neste contexto é estar ciente do sentimento e poder atravessá-lo, percebendo as pernas 
firmes e enraizadas. Sentindo que um peito aberto com o diafragma mais livre não causa angústia, 
confusão ou perda de energia. 
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zado. ( V. S. – 55 anos – 8 anos de treinamento)
 Procurei o trabalho para receber uma orientação 
mais específica para auxiliar no  fortalecimento e per-
da de peso. Já sabia da abordagem da terapia corpo-
ral, mas  quando comecei os trabalhos me surpreendi 
com a consciência que adquiri. Principalmente pelo 
ganho de movimento das minhas pernas. Tinha muito 
receio de aumentar minhas dores e o que ocorreu foi 
que me senti mais forte e a vontade para executar 
movimentos que achei que não pudesse. (D. F. – 30 
anos – 3 meses de treinamento)
Quando isso acontece eu acho que você, com sua 
experiência no contato com pessoas, se propõe a 
cuidar. É isso que sinto, que estou sendo cuidada, 
que você se importa com meu bem estar. (A.H. – 69 
anos – 19 anos de treinamento)
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  Essa consciência corporal que vejo em meus alunos, é o que reforça dia-a-dia o meu 
lugar na Educação Física - cada vez mais interseccionado com a Psicologia Corporal e outras 
práticas integrativas. É válido lembrar, que nem todos os alunos se sentem confortáveis com essa 
combinação de técnicas nas aulas. Portanto, é importante respeitar o tempo das pessoas enquanto 
ganham pernas e consciência através do treinamento neuromuscular, que, por si só, já traz muitos 
benefícios quando elaborado de forma adequada e individual. O ganho pessoal e profissional é a 
construção de um olhar sensibilizado para o corpo humano, entendendo o indivíduo como um todo 
integrado e capaz de se autorregular, de usufruir de sua potência de vida. 

NOTAS:
[1]  Em alguns momentos utilizarei a nomenclatura Fitness como sinônimo do treinamento neuro-
muscular.

[2] Todos os depoimentos foram escritos pelos clientes ou transcritos após uma breve fala e foram 
mantidos em sua forma original, sem nenhum tipo de correção que pudesse distorcer informações.

13



INSTITUTO RAIZ,
Clínica Escola de Psicologia Corporal

Rua Henrique Lupo, 929. Vila José Bonifácio. Araraquara - SP - Brasil. CEP.: 14802304
(16) 3336 6375 (16) 16 99765-7531 WhatsApp

institutoraiz@hotmail.com / eadraiz@institutoraiz.com.br / 
www.institutoraiz.com.br  

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
ANDRADE, R. O  caminho da integração biopsíquico corporal no treinamento neuromuscular.
Instituto Raiz, 2018. Disponível em: www.institutoraiz.com.br  
http://www.institutoraiz.com.br/artigos_livres.htm.
Acesso em: ____/____/____

REFERÊNCIAS

LOWEN, A. Bioenergética. São Paulo: Summus, 1975.

REICH, W. Análise do caráter. Lisboa: Martins Fontes, 1979.

BERTHERAT, T. O Correio do Corpo: novas vias da antiginástica. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

14


