
DIDÁCTICA PARA RELAXAMENTO SEM SUGESTÕES DE REACTIVIDADE 

 

 

I (Investigadora): O relaxamento muscular consiste numa sequência de exercícios em 

que vai relaxar algumas partes do corpo que, habitualmente, estão mais contraídas/ 

tensas e que, por isso, lhe dão mais dores e lhe custam mais a mexer. (didáctica 

explicativa para introduzir o treino de relaxamento) É também esse excesso de tensão e 

de contracção dos músculos que a(o) leva, por vezes, a sentir formigueiro ou a perder a 

sensibilidade nalgumas partes do corpo (no caso de o sujeito ter referido alterações da 

sensibilidade). Isso acontece porque os seus músculos estão tão contraídos que 

pressionam os nervos que, em condições normais, lhe permitiriam sentir as diferentes 

partes do seu corpo. Essa pressão é tão grande que a(o) leva a ter as tais sensações de 

formigueiro ou mesmo a deixar de sentir essas zonas. (didáctica explicativa sobre as 

alterações de sensibilidade do sujeito) Faz-lhe sentido? (pergunta da investigadora para 

suscitar a concordância do sujeito com a didáctica explicativa) 

 

S (Sujeito):  

 

I: Óptimo! Também vai poder utilizar estes exercícios sempre que se sentir mais 

ansiosa(o). Isto é muito importante porque quanto mais ansiosa(o) se sentir, mais 

contraídos e tensos ficarão os seus músculos, provocando-lhe mais dores e tornando-se 

mais difícil mexê-los. (didáctica explicativa sobre os efeitos da ansiedade nas dores e 

disfunções motoras do sujeito para motivar o sujeito a controlar a sua ansiedade através 

da prática dos exercícios de relaxamento) Faz-lhe sentido? (pergunta da investigadora 

para suscitar a concordância do sujeito) 

 

S:   

 

I: Muito bem! Sendo assim, para conseguir um relaxamento das diferentes partes do 

corpo, primeiro vai contrair, durante alguns segundos, essas partes do corpo e depois 

vai descontraí-las de uma só vez. (indicação técnica da investigadora para o sujeito 

descontrair os músculos) Vamos começar pela face e o pescoço, e depois vamos 

trabalhando as outras partes do corpo. (indicações da investigadora relativamente à 



sequência dos exercícios) Está bem? (pergunta da investigadora para suscitar a 

concordância do sujeito relativamente à sequência indicada) 

 

S:  

 

I: Quando se sentir preparada(o), pode começar por contrair a sua face e pescoço, 

enquanto conta até 10, para depois descontrair completamente e, em simultâneo, essas 

partes… (indicação técnica da investigadora para o sujeito descontrair os músculos da 

face e pescoço) 

 

S: 

 

I: Muito bem! (verbalização de reforço por parte da investigadora) Concentre-se agora 

nos seus ombros, costas e abdómen e repita o exercício. (indicação técnica da 

investigadora para o sujeito descontrair os músculos dos ombros, costas e abdómen)  

 

S: 

 

I: É isso mesmo! (verbalização de reforço por parte da investigadora) Vamos passar 

agora para os braços. Comece quando se sentir pronta(o). (indicação da investigadora 

para o sujeito proceder ao relaxamento de outro grupo muscular) 

 

S:  

 

I: Muito bem! (verbalização de reforço por parte da investigadora) Vamos terminar com 

um último grupo muscular: as pernas. Só tem de repetir o exercício que tem feito para 

as outras partes do corpo. Assim que se sentir preparada(o), pode começar. (indicação 

da investigadora para o sujeito relaxar outro grupo muscular) 

 

S: 

 

I: Perfeito! (verbalização de reforço por parte da investigadora) Como lhe disse no 

início, a prática destes exercícios serve para diminuir a tensão das partes do corpo que 

estão contraídas ou tensas, (didáctica explicativa da utilidade dos exercícios de 



relaxamento) pois à medida que essas partes ficam mais contraídas ou tensas, mais dor 

irá sentir, mais dificuldade terá em mexê-las (e no caso de o sujeito ter referido 

alterações da sensibilidade), e mais facilmente irá ter as tais sensações de formigueiro 

ou mesmo deixar de sentir essas zonas. (didáctica explicativa sobre os efeitos da 

tensão/contracção muscular nas dores, disfunções motoras e alterações da sensibilidade) 

Isto é claro para si? (pergunta da investigadora para verificar se o sujeito compreendeu 

a didáctica) 

 

S: 

 

 

 


