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Exercícios de deslocação 
 
 

O dinamismo próprio do Aikido exige um aturado estudo das 
deslocações. Estas assentam sobretudo em movimentos circulares. 
Os pés deslocam-se, normalmente, deslizando no Tatami ou a pouca 
altura deste. O peso do corpo assenta na parte dianteira dos pés. 

 
 

Pivotar 

 

    
 
Pivotar a um lado e a outro, com um golpe de bacia. 
Os calcanhares levantam um pouco, na rotação. 

 
Ayumi Ashi 

 

    
 
Avançar os pés alternadamente, deslizando. 
Pode-se fazer um exercício idêntico, recuando. 
 

Tsugi Ashi 
 

    
 
Deslocação mantendo a posição relativa dos pés. 
Pode-se fazer um exercício idêntico, recuando.  
 
Os exercícios que se mostram nesta coluna, assim 
como o primeiro da coluna seguinte, podem ser 
feitos em Chudan-no-Kamae. 

Ashi Sabaki 

 

    
 

 
 
Dar um passo em frente e pivotar. 
 
Sugerem-se as seguintes variantes deste exercício: 
Pivotar primeiro e avançar depois; 
Recuar primeiro e pivotar depois; 
Pivotar primeiro e recuar depois. 
 

Tai-no-Henka 
 

    
 
O pé da frente roda para o exterior e o de trás recua 
em semicírculo. A mão da frente efectua um 
movimento circular, passando junto da barriga; No 
final as mãos viram para cima. 
 
Variante:  
Exercício a dois, em Gyaku Hanmi Katate Dori. 



AIKIDO – Aspectos técnicos e pedagógicos                                                                                                                               António Galrinho 

Tai Sabaki 
 

 
 

    
 

O Tai Sabaki é feito com dois passos em rotação: um 
para a frente, outro para trás.  
Também pode ser feito com os braços soltos. Desse 
modo sugere-se ainda a execução deste exercício 
com quatro passos. 
 

Deslocação lateral 
 

    
 

    
 
No primeiro passo as pernas cruzam e leva-se a mão 
à barriga, inspirando; no segundo a perna de trás 
descruza e o braço abre num movimento amplo, 
expirando. A deslocação faz-se a um lado e a outro. 
Variante:  
Executar o passo cruzado por trás. 

Mae Ushiro 

 

    
1-3                                        2 

    
5                                          4 

 

Começa com as mãos estão fechadas, junto da 
cintura. Os pés avançam deslizando e as mãos 
erguem num movimento circular, expirando. De 
seguida, recua-se e pivota-se, inspirando. No sentido 
oposto faz-se o mesmo movimento.  
Executado de forma mais dinâmica, a rotação faz-se 
de forma fluida, deslizando os pés e virando o corpo 
em movimento, sem pivotar. 
 

Três direcções 

 

    
1-3-5                                       2                                         

    
6                                            4 

 

O avanço faz-se nas diagonais e em frente, 
deslizando os pés. Entre cada direcção os pés 
recuam. Recuando inspira-se, avançando expira-se. 
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Quatro direcções 
 

    
 

    
 
Os pés avançam alternadamente, percorrendo as 
quatro direcções, deslizando. De uma direcção para 
outra o corpo pivota. 
 

Oito direcções 

 
A partir do exercício anterior, percorrendo também as 
diagonais, surge o exercício das oito direcções. 
 

Shikko 
 

    
 

    
 
O pé de trás dá um passo em frente, apoiando toda 
a planta no chão; o outro segue-o a curta distância. 
Os dedos estão sempre dobrados. As costas 
permanecem direitas. 

Tai Sabaki em Shikko, deslizando os joelhos 
 

    
 

 
 
O joelho de trás avança para junto do outro, 
deslizando pelo chão; logo de seguida recua esse 
joelho, deslizando também. Os dedos dos pés estão 
sempre dobrados. As costas permanecem direitas. 
 
Tai Sabaki em Shikko, dando um passo em frente 

 

    
 

    
 
O pé de trás dá um passo em frente; o outro 
acompanha-o, rodando. O joelho erguido vai ao chão 
e de seguida o corpo roda, apoiado nesse joelho. As 
costas permanecem direitas. 
 
Os exercícios desta página podem também ser feitos 
em Gedan-no-Kamae, com as mãos caídas ou 
apoiadas nas coxas (nos de deslocação de joelhos). 
Uns e outros são difíceis de mostrar de forma 
devidamente esclarecedora em poucas fotografias. 


