


Olá pessoal!!!

Me chamo Evanea Scopel, sou psicóloga esportiva há 18 anos e a experiência com atletas
me mostrou o quanto é importante sabermos utilizar estratégias de controle de ansiedade em
momentos de pressão e estresse. Assim, conversando com o Guto sobre o quão angustiante e cheio
de incertezas e medos é o momento pelo qual o mundo está passando decidimos contribuir com
esse material para que você possa encontrar mais tranquilidade e calma dentro do seu coração.

Então, organizei esse material com muito carinho para você. Separei três técnicas que você
pode fazer e que irão te ajudar a prevenir e a reduzir os níveis de ansiedade e tensão, te
proporcionando mais qualidade de vida nesse momento de isolamento e confinamento pelo Covid-
19.

Esses exercícios foram adaptados de modelos já existentes. Sugiro que você leia toda a
técnica, para memorizar o passo a passo, antes de executá-la. Se preferir você pode ler e gravá-las
no seu celular e depois ouvir as instruções enquanto realiza os exercícios. Teste todas elas e veja
qual se adapta mais a você e qual mais gosta de fazer!! Lembre-se, isso é um treino e por isso não
se preocupe se não conseguir executar exatamente como está escrito, o importante é que você faça
do seu jeito e permita-se aprender a relaxar e a desenvolver o autocuidado!!!!

Você pode também compartilhar estas técnicas com sua família e realizarem juntos. Um
momento de conexão e sintonia com quem você ama. Essa experiência vale muito a pena!!!

Crie o hábito de fazê-las todos os dias nesse período de estresse que todos estamos
vivenciando. Depois que tudo isso passar, continue praticando esses exercícios, eles irão te ajudar
em muitos outros aspectos da tua vida!

Esperamos que você aproveite esse conteúdo e que ele te traga tranquilidade, serenidade e
paz interior!

Com carinho,
Evanea e Guto,
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Técnica de Respiração 
Profunda *

Técnica de Regulação Ativa *

Técnica Becker *

*A Técnica 1 foi adaptada da Técnica de Respiração Profunda de Lindmann.

*A Técnica 2 foi adaptada da Técnica de Respiração Ativa de Stoviks.

*A Técnica 3 foi adaptada da Técnica Becker de Relaxamento.
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1. Objetivo: 

 A Técnica de Respiração Profunda de Lindmann tem como objetivo 

relaxar o seu corpo e a sua mente. 

 

2. Você conseguirá: 

➢ Relaxar o seu corpo e a sua mente; 

➢ Desenvolver o autocontrole sobre seu próprio corpo e mente; 

➢ Reforçar pensamentos positivos, imagens positivas e meditação. 

 

3 . Duração e Frequência: 

• Para Relaxamento Profundo: 10 minutos (se puder, coloque 

uma música de relaxamento); até duas vezes ao dia; 

• Para Relaxamento Profundo: 15 minutos (se puder, com 

música de relaxamento); antes de dormir. 

 

4 . Você também pode variar as posições:  

a) Sentado (com ou sem apoio na cadeira – relaxamento parcial). 

b) Deitado no chão (relaxamento profundo). 

c) Pernas em cima de uma cadeira e corpo deitado no chão (relaxamento 

profundo). 

d) Em pé (essa posição é mais adequada para atletas em competição – 

relaxamento ativo). 



5.    O R I E N T A Ç Õ E S         P A R A        A P L I C A Ç Ã O: 

1. Vista uma roupa confortável; 

2. Fique na posição sentada; 

3. Mantenha a coluna ereta e a cabeça um pouco inclinada; 

4. As mãos ficam em cima das coxas; 

5. Antes de começar o exercício de respiração, levantar e abaixar 3 vezes os 

ombros com o fim de relaxar a musculatura desta região do corpo; 

6. Concentre-se no momento presente, esteja presente, no aqui e agora!!!! 

7. Fique em uma posição cômoda num lugar tranquilo e agradável. Feche 

os olhos. Desenvolva uma atitude mental positiva para o exercício. 

Concentre-se no seu próprio ritmo de respiração bem profundamente. 

8. A inspiração acontece naturalmente. Após cada inspiração comece 

imediatamente com a fase de expiração. Após a expiração faça um 

pequeno intervalo (não forçar este intervalo). 

9. Após a fase de expiração profunda, continue naturalmente com a fase 

de inspiração. Recomendamos que você conte na fase de inspiração 

internamente até três e na fase de expiração até cinco. 

10. No final dos exercícios abra os olhos, pense e faça uma auto- afirmação 

positiva, do seu jeito. Exemplo: Eu estou me sentindo tranquilo, em paz 

e sereno.... 
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2. REGULAÇÃO ATIVA

EVANEA SCOPEL PSICOESPORTE

CRP 07/16901



1. Objetivo: 

A Técnica de Regulação Ativa de Stoviks vai te proporcionar relaxamento 

muscular profundo, através da verbalização, imaginação e vivências de tônus 

muscular. 

 

2. Você conseguirá: 

➢ Reduzir a tensão muscular; 

➢ Reduzir a frequência cardíaca e frequência respiratória; 

➢ Reduzir a ansiedade somática (corpo). 

 

3. Duração e Frequência: 

• De 10 a 15 minutos; 

• Se você aumentar a duração (até 30 minutos), o relaxamento ficará mais 

profundo; 

• A frequência é de no máximo três sessões por dia. 
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1.     O R I E N T A Ç Õ E S         P A R A        A P L I C A Ç Ã O: 

1. Fique em uma posição que for mais confortável para você. 

(Recomendamos a posição deitada de barriga para cima); 

2. Você vai relaxar várias regiões do corpo, iniciando nos pés, chegando 

até a cabeça, então, nessa sequência: pés, pernas, quadril, abdômen, 

braços , pescoço, ombros, face/rosto, cabeça. 

3.  Durante a visualização das partes do seu corpo que você precisa 

relaxar, utilize (mentalmente se você aplicar em você mesmo) as 

palavras soltos, frouxos, moles e relaxados, com referência aos 

músculos daquelas partes corporais.  

4. Sugerimos que você leia uma, duas ou quantas vezes achar 

necessário o exemplo que colocamos abaixo, para memorizar a 

sequência do passo a passo, mas não se preocupe se você se 

atrapalhar, ok?!!..o importante é que você relaxe da maneira que 

conseguir!...isso é um treino e com o tempo você vai fazer tudo 

naturalmente! 



Exemplo de como você pode fazer! 

 “Encontre uma posição que seja confortável para você, respire 

calmamente e coloque a tua atenção nos teus pés, nos músculos dos pés, e 

sinta-os soltos...frouxos...moles...e relaxados. Uma sensação morna e 

agradável...muita paz, tranquilidade e confiança. Respire tranquilamente e 

profundamente....  e a cada respiração ondas de sono te envolverão e te levarão 

para um plano profundo de relaxamento e sonolência. 

 O relaxamento dos pés sobe lentamente e chega as suas pernas, coxas 

sinta-os soltos.... frouxos... moles... e relaxados. Uma sensação morna e 

agradável...muita paz, tranquilidade e confiança. Respire tranquilamente e 

profundamente.......e a cada respiração mais ondas de sono te envolvem e te 

conduzem a um plano profundo de relaxamento e sonolência. 

 Agora o relaxamento chega ao teu quadril e tórax. Músculos do 

quadril...soltos...frouxos...moles...e relaxados. Uma sensação morna e 

agradável...muita paz, tranquilidade e confiança. Uma respiração tranquila e 

profunda e cada respiração mais ondas de sono te envolvem e te conduzem a 

um plano profundo de relaxamento e sonolência. 

 Agora sinta a região dos braços, respire calmamente, relaxe...sinta os 

músculos dessas regiões soltos...frouxos...moles ...e relaxados. Sinta uma 

sensação agradável...muita paz, tranquilidade e proteção. Respire levemente e 

profundamente...... e cada respiração mais ondas de sono e envolvem e te 

conduzem a um plano profundo de relaxamento e sonolência.  
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Sinta tua boca...face...olhos...testa e músculos que envolvem a tua 

cabeça...completamente soltos...frouxos...moles...e relaxados, muito relaxados. 

Uma sensação agradável, de proteção ...muita paz, tranquilidade. A cada 

respiração visualize uma luz lilás envolvendo todo o teu corpo da cabeça aos 

pés. Essa luz te protege, te traz confiança e paz. Fique de 2 minutos 

visualizando essa luz e após vá abrindo os olhos devagar, sem pressa e te 

sentirás muito bem e levarás essa sensação de conforto e paz, durante todo o 

dia ...” (Stoviks) 
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3. TÉCNICA BECKER

EVANEA SCOPEL PSICOESPORTE

CRP 07/16901
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1. Objetivo: 

A Técnica Becker tem como objetivo proporcionar relaxamento físico  e mental. 

 

2. Você conseguirá:  

➢ Equilibrar sua tensão física e mental; 

➢ Equilibrar os seus níveis de ansiedade; 

➢ Modificar seus parâmetros cardiorrespiratório. 

  

3. Duração e Frequência 

➢ A duração é de 5 a 10 minutos; 

➢ Pode ser aplicado de 2 a 3 vezes por dia. 

 

4.     O R I E N T A Ç Õ E S         P A R A        A P L I C A Ç Ã O: 

    A técnica apresenta duas partes: 

Primeira Parte - Expiração: 

1. Encontre uma posição confortável para você (sugerimos a posição 

deitada), lugar silencioso; 

2. Feche os olhos, vivencie a expiração (calmamente), fazendo até 15 

respirações profundas, imaginando que, junto com o ar que sai, 

saem também os fatores negativos que deseja retirar (por exemplo, 

pessimismo, ansiedade, medo, depressão, raiva, insegurança...) 
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1. (Continuação) Segunda Parte - Inspiração: 

1. Encontre uma posição confortável para você (sugerimos a posição 

deitada), lugar silencioso; 

2. Feche os olhos, vivencie a inspiração (calmamente), fazendo até 15 

respirações profundas, imaginando que, junto com o ar que entra 

(imagine um enorme nariz), entram coisas boas, por exemplo: força, 

coragem, confiança, tranquilidade, serenidade...); 

3. Faça 15 inspirações; 

4.  Ao fazer a última inspiração, cruze os braços sobre o peito, num 

movimento simbólico para conservar a energia positiva dentro de 

você.  

5. Após alguns segundos, descruze os braços. Neste momento a técnica 

terminou. 
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Evanea Scopel    

Email :  evanea.scopel@gmail.com 

Instagram: @evanea_scopel 

(54) 981315507. 
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Gratidão,


