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Exercícios de contacto com o chão e de equilíbrio 
 
 

O contacto com o chão é um aspecto relevante a trabalhar, sobretudo 
entre os praticantes iniciados. Alguns exercícios servem de apoio na 
aprendizagem das quedas, outros coordenam movimentos de braços 
e pernas. Nos exercícios de equilíbrio afina-se a concentração. 

 
 

Rolar atrás e à frente 
 

    
 

 
 
Com as pernas cruzadas, agarra-se nos dedos dos 
pés e rola-se atrás e à frente. Para facilitar o 
movimento de vaivém, as pernas estendem um 
pouco quando vão atrás e encolhem quando voltam 
à frente. 
Este exercício pode também ser feito inclinando um 
pouco o corpo para os lados, de modo a massajar 
uma área maior das costas. 
 
Variante: 
Dar a volta completa para trás, colocando a cabeça 
de lado, e de seguida voltar para a frente. 
 

Rolar atrás com troca de pés 

 

    
1                                                   2 

      
4                                                   3 

 

Ao rolar atrás troca-se a posição das pernas. 
Basculando a bacia, na troca, e com movimentos 
amplos das pernas o retorno torna-se mais fácil. 
 
Variantes: 
Começar e terminar na posição de joelhos; 
Começar e terminar de pé. 

Balanço com apoio da barriga 
 

 
 

 
 

 
 
Ergue-se o peito e a cabeça com a ajuda dos braços. 
O corpo forma um arco numa ligeira tensão. Soltam-
se as mãos e o corpo balança continuamente, com 
ajuda de movimentos dos braços e das pernas. 

 
Flexões com movimento de mergulho 

 

    
1                                                     2 

    
4                                                     3 

 

As pernas estão bem afastadas e as mãos pouco 
adiantadas. Na descida os antebraços tocam no 
chão e logo levantam; o peito roça de passagem no 
chão. Na subida projecta-se a bacia para trás. 
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Abdominais agarrando as pernas 
 

 
 

 
 

Atrás os braços estão estirados; à frente agarram as 
pernas que, entretanto, flectiram. Um impulso de 
braços ajuda a projectar o tronco. 
 

Abdominais com as mãos na nuca 

 

 
 

 
 
Aqui as mãos estão na nuca e as pernas flectidas. 
 

Equilíbrio de cócoras 
 

 
1-3-5 

    
4                           2 

 

Colocam-se alternadamente os joelhos no chão, 
voltando à posição de cócoras. 

Equilíbrio sobre um pé 
 

       
 
Mostram-se aqui dois exercícios de equilíbrio sobre 
um pé, com uma perna flectida. 
  
Variante: Agarrar o pé atrás, junto das nádegas.  

 
Deslocação e equilíbrio 

 

    
 

    
 

Neste exercício inspira-se quando as mãos sobem e 
expira-se quando as mãos baixam. Faz-se de forma 
contínua, com dois passos para a frente e dois para 
trás, voltando à posição vertical. À frente as pernas 
ficam flectidas. Exige-se coordenação entre os 
gestos e a respiração, a deslocação e o equilíbrio. 
 
Variantes: 
Dar apenas um passo para a frente e outro para trás; 
Dar dois passos para a frente e três para trás, 
ficando, também aí, as pernas flectidas. Nesta 
variante os passos para a frente são maiores, para 
que o exercício seja executado no mesmo espaço. 


