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O movimento corporal está inter-relacionado com o 
comportamento do inconsciente, já que o corpo é a 

manifestação física da mente e a mente a manifestação 
sútil do corpo. 
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O que é a Técnica Alexander  

“As pessoas não decidem seus futuros, elas decidem seus hábitos 
e seus hábitos decidem seus futuros.” 

- F. M. Alexander 

A   T.A. é um método gentil com foco na reeducação 
do corpo e da mente através da consciência 

corporal. Este trabalho traz uma atenção particular a 
nossos hábitos, padrões do subconsciente, como usamos o 
nosso modo de ser, como nos expressamos, nossa postura, 
e nossas reações ao estresse e pressão que enfrentamos no 
dia a dia.  Este método nos capacita reprogramar nossos 
hábitos e substitui-los por novos mais saudáveis.  

Porém, isto não é tudo que a Técnica Alexander tem a 
oferecer! Quando refinamos nossa atenção (mente) com 
o corpo automaticamente começamos a despertar um 
relacionamento íntimo com o nosso ser. A Técnica 
Alexander nos prepara para levarmos uma vida mais 
consciente de nossas emoções, ações e 
comportamentos. 



Na maioria dos casos uma grande variedade de disfunções 
como dores musculares e nas articulações, impedimento 
no nervo ciático, enxaqueca e dor de cabeça estão 
diretamente ligados a hábitos posturais. 

A Técnica Alexander nos ensina a melhorar nossa 
postura, respiração e administrar e/ou erradicar 

distúrbios musculoesquelético. 
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Quem foi F.M Alexander  

"Você traduz tudo, seja físico, mental ou espiritual em                                                                  
tensão muscular”. - F. M. Alexander 

F rederick Matthias Alexander (1869 - 1955) foi um ator 
Australiano e criador da Técnica Alexander. F.M 
começou sua carreira nos teatros com uma grande 

paixão por recitar Shakespeare.  

Durante o tempo em que foi um ator bem sucedido, ele 
começou a sofrer de rouquidão chegando ao ponto de 
perder a voz. Em seu livro, “The Use of the Self", 
Alexander menciona que seus amigos também notaram um 
"suspiro" audível durante suas recitações. 
  
A frustração em não obter resultados com tratamentos 
convencionais, disponíveis em sua época, fez Alexander 
questionar se seu problema de voz era resultado de algo 
que ele estava fazendo. Assim iniciou um processo de 
autoexame no qual contou com a ajuda de espelhos para 
obter uma visão objetiva de si mesmo.  



F.M observou que toda vez que ele começava a recitar, ele 
movia a cabeça para traz criando um excesso de tensão 
no pescoço. 

Esta compressão na cervical não só afetava na posição da 
cabeça como também interferia no uso geral do corpo. 
Este relacionamento entre cabeça-pescoço-torso e o resto 
do corpo foi nominado como controle primordial. 

Ao inibir conscientemente esses padrões habituais,    
Alexander não só melhorou sua voz mas também 
problemas respiratórios que tinha desde a infância. Ele 
aumentou sua saúde geral ao reestabelecer a coordenação 
eficiente de todo o seu sistema.  

Alexander refinou seu método de ensino ao longo de uma 
carreira de mais de cinquenta anos. Ele começou a treinar 
professores após lecionar por mais de 35 anos.  

A formação na Técnica Alexander tem duração de 3 anos e 
são necessárias 1600 horas, que incluem treinos práticos 
em observação corporal e manipulações gentis, 
possibilitando ao aluno sofisticar seu senso cinestésico. 
O curso também inclui anatomia do movimento e fisiologia. 

Controle primordial se refere ao reflexo 
dinâmico das respostas do corpo em relação 

ao posicionamento da cabeça. 



A T.A. é educativa porém seus efeitos são terapêuticos.  
Muitos são os estudos acadêmicos comprovando a eficácia 
do uso da Técnica Alexander no tratamento e prevenção de 
doenças degenerativas. 

A Técnica Alexander é pioneira, no Ocidente, em 
trabalhar com a unidade psicofísica, a integrar 

movimento-pensamento e a reorganizar 
conscientemente o nosso subconsciente. 

 

     *F.M Alexander 



 

Livros escritos por F.M Alexander: 
  

Man’s Supreme Inheritance. 1º.ed. 1910. UK : Mouritz 
edition, 2002. 250p. 

Constructive Conscious Control of the Individual 1º.ed. 
1923. UK : Mouritz edition, 2015. 266p. 

The Use of the Self  1º.ed. 1932. Orion editora, 2001. 128p. 

The Universal Constant in Living 1º.ed. 1941. UK : 
Mouritz edition, 2000. 416p. 

Traduções  
O uso de si mesmo. Tradução de 2º ed. WMF Martins 

Forntes - POD Editora Ldta 2010. 146p.  

A suprema herança do homem. Tradução de Ricardo D. 
Dannemann. 1º.ed.: Pólen editora Ltda 2014. 332p. 
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Benefícios 

"Você se afasta de suas velhas ideias preconcebidas porque 
você está se afastando de seus  velhos hábitos.” 

- F. M. Alexander 

J á está mais que comprovado os benefícios que uma 
caminhada tem sobre a nossa saúde geral e bem-
estar. Então, por que muitas pessoas ainda sentem 

dores nas costas ou nos joelhos mesmo depois de uma 
caminhada?  

Tensão muscular excessiva e má postura são os 
principais fatores de aceleração de doenças degenerativas e 
infelizmente uns dos hábitos mais comuns que muitos de 
nós compartilhamos.   

A Técnica Alexander é uma ferramenta inteligente que nos 
ajuda a ganhar força e mais resistência, a melhorar o 
desempenho e refinar habilidades. Ao melhorar a 
consciência corporal, a coordenação e a postura do corpo, 
você se torna capaz de identificar padrões de movimentos 
prejudiciais e erradicá-los antes do surgimento de lesões. 
  



De forma ampla, a T.A promove: 
  

• Consciência de seus hábitos posturais; 
• Aumento da consciência corporal;  
• Melhora de movimentos deficientes; 
• Aumento da mobilidade; 
• Amplia o desempenho artístico. 

  

A Técnica Alexander é muito popular entre músicos, 
atores, cantores e dançarinos, ajudando-os a: 

• Melhorar o desempenho e prevenir lesões na dança, 
música (instrumentistas), e atuação (teatro); 

• Melhorar o equilíbrio, estabilidade e coordenação; 
• Desenvolver confiança para falar em público. 

  

Este método promove uma sensação de bem-estar e seus 
benefícios podem ser profundos e extensos. Aqueles que 
tiveram aulas da T.A cultivam um poder de observação e 
uma consciência mais aguçada.  



+ Benefícios: 

• Tensão física diminui; 
• Estimula relaxamento; 
• Reduz estresse e ansiedade; 
• Consciência sensorial aprimorada; 
• Facilidade de movimento e coordenação; 
• Aprimora mobilidade e equilíbrio. 

Estudos Acadêmicos  

Alexander Studies Online (ASO) - é uma plataforma 
acadêmica com entradas em material de pesquisa 
diretamente relacionado a Técnica Alexander. 

Você também pode pesquisar por “Alexander Technique” 
em pubmed.gov e sciencedirect.com para mais estudos 
publicados. 

https://www.alexanderstudiesonline.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.sciencedirect.com/
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Para quem se destina 
“A Técnica Alexander te ensina como trazer mais inteligência 
prática no que  já se está fazendo: como eliminar respostas 

estereotipadas como lidar com hábito e mudança”.  
- Frank Pierce Jones 

E ste método se destina a quem deseja se sentir 
mais confortável em seu próprio corpo, 

melhorar a postura, movimento e aperfeiçoar suas 
habilidades. 

A Técnica Alexander também se destina a: 

• Você que sofre de lesão por esforço repetitivo; 
• Que tem dor nas costas, pescoço e ombros; 
• Você que fica desconfortável ao ficar sentado em frente 

ao computador por longos períodos de tempo; 
• Cantores, músicos, atores, dançarinos e atletas que 

desejam aprimorar seu desempenho. 
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Como se é ensinada 

“Você não pode fazer algo que não conhece, se continuar 
fazendo o que você sabe”  

- F.M Alexander. 

A  Técnica Alexander é ensinada em aulas individuais 
ou em grupo. A sessão geralmente dura entre trinta 

minutos a uma hora e toda sessão (grupo ou individual) é 
personalizada de acordo com as necessidades de cada 
aluno ou grupo. 

Durante as aulas você ficará ciente de padrões de 
movimentos que geralmente são nocivos à saúde e bem-
estar. A sessão não é um tratamento, mas uma reeducação 
de sua unidade psicofísica. 

As aulas são dinâmicas e com bastante movimentos. Você 
pode caminhar, sentar, ficar em pé, cantar, tocar um 
instrumento, fazer um Asana ou expressar-se da maneira 
que quiser. 



Seu professor lhe guiará com instruções verbais e com as 
mãos dando assim a percepção sensorial desejada para 
a correção de seus hábitos. 

A Técnica Alexander lhe ensinara a Inibir/Parar respostas 
automáticas diante de um estímulo. Quando paramos antes 
da ação, ganhamos tempo para usar o raciocínio e avaliar 
qual é a maneira mais eficiente e adequada de agirmos.  

Este trabalho nos permite reconhecer o que estamos 
fazendo com o uso de nossa mente e corpo. 

Em aula, sempre trazemos atenção especial ao controle 
primordial, a relação entre a cabeça, espinha e o resto do 
corpo. 

Tradicionalmente, as aulas sempre incluem duas atividades 
conhecidas como “chair work” (cadeira) & “table 
work” (mesa). 

Chair work 
Com o auxílio de uma cadeira e com as ações de sentar e 
levantar, obtemos consciência e eventualmente 
corrigimos hábitos posturais e de movimentos. Sentar 
e ficar em pé estão entre nossas atividades mais frequentes 
e elas servem como a base na reeducação psicomotora. 
  



Table work 
Deitado em semi supina, conhecido como repouso 
construtivo, você é encorajado a inibir as tensões 
musculares excessivas e manter-se presente. 

Por estar na horizontal, a influência da gravidade no corpo 
muda, criando uma situação perfeita para você se livrar de 
qualquer tensão extra que permaneça mesmo quando 
estiver em uma posição de repouso. Este é o momento 
perfeito pata meditar e reeducar tendências enraizadas 
no corpo e na mente.  

Você aprenderá por experiência o poder da percepção 
e do controle consciente sobre velhos padrões de 

movimentos, podendo assim mudá-los por outros mais 
eficientes. 

Os três pilares da T.A: 
  
• Observação: identificar padrões habituais de 

movimentos e/ou pensamentos; 

• Inibição: interromper qualquer resposta automática a 
estímulos internos e/ou externos; 

• Direção: instruções conscientes para movimentos e 
pensamentos mais eficientes. 





Sobre o Autor 
Pedro Souza 
Desde 2015 Pedro vem se especializando em como tratar o 
corpo humano de um modo holístico. Sua carreira se deu 
início em uma clínica Chinesa, localizada na cidade de 
Melbourne - Austrália onde morou por sete anos. 
  
Durante este período Pedro trabalhou com uma vasta 
clientela apresentando uma grande variedade de condições 
físicas e emocionais. Este contato direto lhe permitiu 
aprender o método tradicional Chinês (Tui Na) em como 
tratar manualmente disfunções no sistema 
musculoesquelético.  

Além da qualificação como professor da Técnica Alexander, 
ele também tem experiência e qualificação em Massagem 
Remedial, Myotherapy (Mioterapia) e Yoga. 

Sua formação foi na School of F.M Alexander Studies na 
cidade de Melbourne, Austrália (2015-2017), com a direção 
de David Moore e Jenny Thirtle. Durante seu treinamento, 
Pedro teve a oportunidade de aprender com renomados 
professores como Caren Bayer, Cathy Madden, e outros 
professores da Inglaterra, EUA, e Austrália.  

Com sua experiência educacional e profissional, Pedro tem 
uma abordagem particular em lidar com problemas 
musculares, trabalhando com a consciência corporal + 
terapia manual.  

https://books.google.com.br/books/about/Smart_Yoga.html?id=BTMkDwAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y


Sua graduação mais recente foi como instrutor de Yoga 
(200h YTT) onde estudou na cidade de Rishikesh - Índia 
(2019). Este curso agregou-lhe uma compreensão maior 
sobre os benefícios do Yoga, permitindo-lhe elaborar uma 
sequência específica para cada um de seus clientes 
facilitando o processo de reabilitação e alinhamento do 
corpo. No momento segue estudando o método Iyengar 
yoga. 

Sua filosofia profissional se baseia no ser completo - 
holístico, tratando cada cliente de forma sutil com foco em 
facilitar a habilidade natural do corpo de autocura. 
Avaliação clínica, métodos de prevenção, correção postural 
e exercícios de correção são primordiais para que o cliente 
receba uma aula personalizada. 

 

Eu, meu colegas e professores na School for F.M Alexander studies em Melbourne, 2016. 

      Aula com a professora Caren Bayer, 2016. 



Aprenda mais sobre  
a Técnica Alexander! 

 
Aulas On-line e presencial 

Newsletter:  

Receba novidades no seu email! 
Notícias sobre a Técnica Alexander, 
Yoga, Anatomia, Filosofia, pacotes 
de aulas, recomendações de leitura, 
e, ocasionalmente, vídeos práticos!  

Contato: 
Email: tecnicaalexander.pedro@gmail.com 
Instagram: @bo_th_ 
www.bodilythinking.com 

mailto:tecnicaalexander.pedro@gmail.com
https://www.instagram.com/bo_th_/


  
Referências:  

ABTA: http://abtalexander.com.br/ 
AUSTAT: https://www.austat.org.au/ 

The complete guide of the Alexander 
Technique:  

https://alexandertechnique.com/ 

Imagens: 
Cactus 

Aula Violoncelo 
Garota no piano 
Aula na cadeira

http://abtalexander.com.br/
https://www.austat.org.au/
https://alexandertechnique.com/
https://pixabay.com/vectors/cactus-flora-flower-plant-spine-1297851/
https://www.theepochtimes.com/alexander-technique-for-musicians_2003125.html
https://www.acatnyc.org/blog-posts/2016/12/19/body-mapping-and-the-alexander-technique
https://www.hovealexandertechnique.co.uk/learning-alexander-technique/

	Indice
	O que é a Técnica Alexander
	Quem foi F.M Alexander
	Benefícios
	Para quem se destina
	Como se é ensinada
	Sobre o Autor
	Pedro Souza

