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Você anda tensa
e sua postura não
é das dez mais?
Estes exercícios
de ginástica
postural vão
dar um jeito nos
seus problemas.
Corte-os e leve-os
com você para
aliviar o stress
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ombater e prevenir
as dores no corpo
causadas tanto pela tensão muscular como
pela má postura é a proposta da ginástica postural. "O pulo-do-gato da
técnica é o trabalho de
compensação. Nos movimentos, há uma inversão das curvas naturais
do corpo, como a lordose, por exemplo, para
neutralizar a nossa tendência de acentuá-Ias no
dia-a-dia", explica Adriana Cognolato, mestra em
reabilitação pela Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e professora de várias academias
em São Paulo. "O método mescla alongamento
com exercícios para alinhar melhor o corpo,
prevenindo o aumento
dos desvios da postura",
reforça Maria Claudia
Vanícola, pós-graduada
em ginástica corretiva
pelas Faculdades Metropolítanas Unidas (FMU),
em São Paulo (SP). As
duas especialistas elaboraram, a seqüência de
exercícios para ser feita
três vezes por semana,
pelo menos.
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Deite-se apoiando as costas
no chão. Joelhos flexionados,
braços ao longo do corpo.
Contraia o abdômen e leve
o púbis para cima, fazendo a
rotação dos quadris. A coluna
na região lombar (parte de
baixo) ficará apoiada no chão.

Deite-se com as costas apoiadas
no chão e as pernas flexionadas.
Coloque a perna esquerda apoiada
sobre o joelho direito, eleve
o pé direito do chão e abrace
a perna direita puxando-a
em direção ao peito.

Erga a cabeça com
a mão esquerda
e, devagar, puxe-a
em direção ao
joelho esquerdo.
Simultaneamente,
.apóie a mão
direita embaixo
do joelho esquerdo
e puxe-o em direção
à testa. A cabeça
deve estar relaxada
sobre a mão.

Pés bem separados,
dobre os joelhos,
flexione o tronco
para a frente e
apóie as mãos com
os braços esticados
numa árvore,
parede ou mesa.
Empurre o. peito
para baixo
e alongue a
região lombar.

