
SEQUÊNCIAS DE CONTRACÇÃO/DESCONTRACÇÃO MUSCULAR 

 

 

16 grupos musculares (Bernstein & Borkovec, 1973, cit. por Joyce-Moniz, 2010) 

 

1. mão e antebraço dominantes 

2. braço ou bíceps dominante 

3. mão e antebraço não dominantes 

4. braço ou bíceps não dominante 

5. testa (e.g., erguendo as sobrancelhas tanto quanto puder) 

6. parte média da cara e nariz (e.g., forçando as pálpebras e franzindo o nariz) 

7. parte inferior da cara e do queixo (e.g., cerrando os dentes e puxando os cantos 

da boca para trás) 

8. pescoço e garganta (e.g., contraindo o queixo contra o peito, mas impedindo-o 

de lhe tocar) 

9. peito, ombros e parte superior das costas (e.g., inspirando fundo, retendo o ar 

nos pulmões, enquanto força os ombros para trás, como se quisesse fazê-los 

tocar) 

10. abdómen (e.g., encolhendo a barriga, como se aí recebesse um soco) 

11. coxa dominante (e.g., encolhendo a nádega e contrapondo o músculo superior da 

coxa aos dois músculos que estão por baixo) 

12. barriga da perna dominante (e.g., erguendo os dedos dos pés, apontando-os na 

direcção da cabeça) 

13. pé dominante (e.g., esticando o pé e torcendo-o para dentro, ao mesmo tempo 

que dobra os dedos) 

14. coxa não dominante (idem) 

15. barriga da perna não dominante (idem) 

16. pé não dominante (idem) 

 

 

9 grupos musculares (Gramling & Auerbach, 1998, cit. por Joyce-Moniz, 2010) 

 

1. mãos e antebraços 

2. braços 



3. testa 

4. olhos, nariz e bochechas 

5. parte inferior da boca, queixo e parte dianteira do pescoço 

6. parte posterior do pescoço 

7. tronco 

8. pernas levantadas com os dedos dos pés a apontar para baixo 

9. pernas levantadas com os dedos dos pés a apontar para cima 

 

 

4 grupos musculares (Bernstein & Borkovec, 1973, cit. por Joyce-Moniz, 2010) 

 

1. mãos, antebraços e bíceps/braços (e.g., levantando os braços, dobrando os 

cotovelos e cerrando os punhos) 

2. face e pescoço (contracção simultânea dos respectivos grupos do treino para 16) 

3. peito, ombros, costas e abdómen (contracção simultânea dos respectivos grupos 

do treino para 16) 

4. coxas/nádegas, pernas e pés (e.g., levantando ligeiramente as pernas e 

procedendo à contracção simultânea dos respectivos grupos do treino para 16) 

 

 


