A RPG de hoje e de amanhã
A escolha da qualidade
A insegurança político-econômica reina desde 2008. Nenhum continente foi poupado. O
marasmo, a dúvida, a miséria para os mais infelizes, instalaram-se.
Nosso microcosmo de fisioterapeutas não escapou à crise.
Apenas aqueles, dos nossos colegas, que exercem sua profissão com a mais perfeita
competência, escaparam a essa maré de lama. Eles puderam continuar a gozar - e trata-se
aí do mais importante - dos comentários elogiosos de seus pacientes e manter, o que não
é pouco, o ritmo de frequentação de seus consultórios. Foi o caso dos fisioterapeutas
RPGistas.
A estrada estava então traçada, e é indubitável que se trata sempre daquela da maior
dificuldade, a saber : consolidar todas as aquisições do método, multiplicando as
experimentações científicas e as publicações e, para o futuro, apostar no melhor
desenvolvimento qualitativo.
Eu me comprometi e, em unanimidade, todos os membros da equipe docente, qualquer
que seja a nacionalidade, acompanharam-me com entusiasmo.
O livro Reeducação Postural Global-RPG, o método, foi publicado por Elsevier-Masson e
traduzido e editado em 4 línguas. Um outro, sobre os tratamentos neurológicos, está em
preparação. Todos os programas de curso foram revistos. Em toda parte, a formação de
base passou a 5 semanas. A 5ª. semana é exclusivamente consagrada aos tratamentos
articulares, o que era uma necessidade, visto o número de pacientes que apresentam
esse tipo de patologia.
Novas formações superiores vieram acrescentar-se : Patologias articulares dos membros
(Bernard Michel), Integrações em RPG (Rubén Fernández), Diagnóstico palpatório em RPG
(Soraia Guerra), Os tratamentos neurológicos em RPG-unificação entre o proprioceptivo
de inibição e de facilitação (Philippe Souchard), As patologias craneo-cervico-motoroculares (Iñaki Pastor que, aliás, está chegando para ministrar seu curso no Rio, no final
deste mes de agosto!!!), Manualidades específicas sobre os nervos, meninges e artérias
no tratamento em RPG (Daniel Reis, em preparação) …
A alta formação universitária da Universidade de Roma, Tor Vergata, acompanha-se agora
de um Mestrado.
Os cursos na Espanha são igualmente mais longos, para oferecer a formação mais
completa possível e serão sancionados por um diploma universitário de RPG liberado pela
Universidade Rey Juan Carlos.
Os da América Latina o serão também, por um diploma da Universidade Maimónides.
As reciclagens são oferecidas gratuitamente e estimuladas em todos os países.
Os RPGistas formados já se beneficiam de acompanhamento e de promoção, graças ao
Projeto Inovar, que foi implantado no Brasil.

Tudo isso, é claro, tem um preço : o do esforço. Da parte dos próprios alunos, dos
organizadores, professores, monitores.
Que esse esforço seja consentido com o entusiasmo que nossa maravilhosa profissão
merece, com a inteligência que requer, de nossa parte, uma situação que se torna cada
dia mais difícil, ou por simples necessidade.
Devemos todos estar conscientes de que a escolha da qualidade tornou-se uma obrigação
para cada um de nós.
Ph. E. Souchard

