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Exercícios respiratórios 
 
 

Em todos os exercícios a respiração é um aspecto importante a ter 
em conta. Nos exercícios que aqui se apresentam a relação entre os 
gestos e a respiração é o factor primordial. 

 
 

Avanço e recuo da bacia 

 

    
 
Com as mãos fechadas junto da cintura, expira-se 
quando se avançam os braços, e inspira-se quando 
se recuam. As mãos abrem e fecham no decorrer do 
movimento, circular.  
Os pés podem permanecer no mesmo sítio ou 
deslizar ligeiramente à frente e atrás. 
 

Mãos em suporte 

 

    
 

 
 
No início as mãos estão viradas para trás. No 
movimento de subida inspira-se. No final as mãos 
viram para cima, com uma ligeira tensão nos braços, 
e faz-se uma pequena pausa, retendo a respiração. 
Na descida faz-se o trajecto inverso, expirando. 

Virar as mãos para cima 

 

       
 

 
 
Os braços sobem com os dedos cruzados; em cima 
viram-se as palmas das mãos e faz-se uma pausa; 
de seguida faz-se o movimento ao contrário. Inspira-
se na subida, expira-se na descida. 
Como variante pode-se levantar os calcanhares e 
olhar para as mãos, quando estas estão em cima.  

 
Sacudir as mãos 

 

       
 
Com os braços erguidos, as mãos sacodem num 
movimento de vaivém, com uma ligeira tensão, 
enquanto se inspira lentamente até encher bem os 
pulmões. Ao baixar os braços expira-se e sacodem-
se as mãos, soltas. 
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Movimento circular de braços, de pé 
 

    
 

    
 
Inspira-se ao subir os braços, com as mãos abertas; 
ao fechar as mãos, retém-se o ar. Quando as mãos 
abrem expira-se e baixa-se a bacia. As pernas estão 
bem afastadas e flectem mais na descida. 
 

Movimento circular de braços, de joelhos 
 

    
 

     
 
De joelhos, a bacia levanta e baixa, de acordo com o 
movimento dos braços. A respiração faz-se como no 
exercício anterior. 

Puxar e largar 

 

    
 

 
 
Inspira-se levando as mãos bem fechadas junto do 
peito, como se puxassem algo; aí os braços 
contraem e faz-se uma pausa. Expira-se abrindo as 
mãos e avançando os braços descontraídos. 
 
Variantes: 
Braços abertos, puxando para os ombros; 
Mãos ao alto, puxando para os ombros; 
Mãos em baixo, puxando para junto das axilas. 

 
Avançar nas diagonais 

 

 
1-3-5 

    
4                                          2 

 

Avança-se nas diagonais, estendendo os braços. O 
pé de trás avança um pouco e dobra os dedos. 
Recua-se de volta a Seiza com as mãos fechadas na 
cintura. Expira-se avançando, inspira-se recuando.  
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Sequência longa com movimentos de braços 
 

    
 
Juntam-se as mãos e inspira-se subindo-as bem 
acima da cabeça. 
 

    
 
Expira-se descendo os braços até cruzar as mãos 
junto da barriga. 
 

    
 
Inspira-se abrindo e subindo os braços, até cruzar as 
mãos acima da cabeça. 
 

    
 

Expira-se descendo com as mãos cruzadas e 
inspira-se abrindo os braços. 

    
 

Expira-se baixando os braços e inspira-se levando 
as mãos junto dos ombros. 

 

    
 
Expira-se avançando as mãos abertas, como se 
empurrassem. Pode-se terminar em Mokuso, postura 
com que também se pode começar o exercício. 
 
Os ombros mantêm-se caídos durante o exercício. 
Pode-se flectir um pouco os joelhos nos movimentos 
de descida. Deve fazer-se uma meia dúzia de vezes. 

Expirar avançando uma perna 

 

    
 

 
 

Inspira-se afastando as mãos e inclinando o corpo 
para trás; aproveitando o balanço do corpo dá-se um 
passo em frente, expirando. Os braços desenham 
um arco. A amplitude dos gestos pode variar. 
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Funa Koshi Undo 
  

    
 
O exercício começa com quatro batimentos de mãos. 
 

    
 

Faz-se um movimento lento de braços e bacia, em 
vaivém, com a perna esquerda à frente, na diagonal. 
Avançando produz-se o som Hei, recuando Ho.  

 

    
 

 
 
Com os antebraços encostados à barriga, as mãos 
agarradas abanam lentamente, numa inspiração. 
 

    
 
Com a perna direita à frente, na diagonal direita, o 
movimento de avanço e recuo é mais rápido. 
Avançando produz-se o som Hei, recuando Ho. 
 
De seguida, abanam-se de novo as mãos junto da 
barriga, também num movimento mais rápido. 

    
 
De novo com a perna esquerda à frente, faz-se mais 
uma vez o movimento de avanço e recuo, com 
gestos ainda mais rápidos. Produz-se o som Hei, 
quer avançando, quer recuando. 
 
Novamente, abanam-se as mãos junto da barriga, 
desta vez com movimentos muito rápidos. 
 

    
 
Depois do último movimento de abanar as mãos, 
estas executam círculos horizontais em frente da 
barriga, ora num sentido, ora noutro. Inspira-se 
durante o movimento circular; expira-se quando as 
mãos estão junto da barriga. 
 

    
 

 
 
Com os pés um pouco afastados, inspirando, 
erguem-se os braços com os dedos cruzados, 
virados para baixo. Num movimento brusco de 
descida, executa-se um forte Kiai com o som Hei. 
 
Para terminar repetem-se as quatro palmas do início. 
 
 
O movimento de avanço e recuo das mãos pode ser 
feito de outras maneiras, entre as quais: mantê-las 
sempre fechadas; virar as palmas para cima, quando 
as mãos vão à frente. 


