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Guia de Relaxamento 

 

 

Exercício 1 – Respiração Simples 

1. Inspirar o ar devagar, a partir do nariz, como se estivéssemos a cheirar uma flor; 

2. Expirar o ar, devagar, pela boca, como se estivéssemos a soprar uma vela; 

3. Repetir. 

 

Nota: Deve ser utilizada a respiração diafragmática; no entanto, se não tem qualquer 

experiência nesse tipo de respiração, pode começar apenas por aplicar os passos acima. 

 

Respiração diafragmática: 

1. Os ombros não mexem; 

2. Na inspiração, a barriga é colocada para fora; 

3. Na expiração, a barriga vai encolhendo até “colar às costas”. 

 

 

Exercício 2 - Respiração 

Relaxe através da respiração: 

1 - Comece com uma respiração rápida, um pouco ofegante, durante um ou dois minutos, 

de modo a que esta seja até desagradável. 

2 - Vá reduzindo até passar a um ritmo respiratório muito suave e muito profundo. 

3 - Coloque a ponta da língua atrás na parte superior dos dentes. 

4 - Exale completamente o ar pela boca. 

5 - Inspire o ar silenciosamente e profundamente pelo nariz em 4 tempos. 

6 - Retenha o ar durante 7 tempos. 

7 - Exale o ar com som em 8 tempos. 

8 - Repita os movimentos 5, 6 e 7.  

 

Nota – Se sentir algumas tonturas na execução deste exercício, deve parar de o fazer, e 

retornar mais tarde com calma. 

 

Exercício 3 – Cenário de Paz 

O objectivo é sentir-se como se estivesse naquele ambiente de paz e harmonia – cenário de 

paz. 
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- Visualize uma imagem que lhe seja agradável (pode ser em fotografia ou imagem mental); 

- Concentre-se e perca-se nessa imagem e nos seus pormenores: o que estou a ver? O que 

estou a ouvir? Quais são os cheiros? O que estou a saborear? Onde estou a tocar? Está 

frio/calor? Aquilo em que toco é suave, rugoso, macio, áspero? 

- Respire calma e profundamente algumas vezes (pode adicionar aqui o exercício 1); 

- Solte todos os músculos do rosto, do pescoço, das omoplatas, dos braços. 

- Solte os músculos do tórax, do abdómen, das pernas e dos pés. 

- Procure sentir-se completamente relaxado/a – pode fazer este exercício sentado, deitado 

ou até mesmo em pé. 

 

Exercício 4 – Relaxamento Muscular Progressivo 

O relaxamento muscular é um dos melhores antídotos contra o stress: 

- Concentre-se na sua postura, percorrendo mentalmente as áreas da face, pés, mãos, 

peito, abdómen, costas, ombros, braços, dedos, simplesmente observando até que ponto 

estão contraídas ou descontraídas, tentando senti-las o mais completamente possível. 

- Repare na temperatura e na sensação da roupa na pele. 

- Começar a contrair uma parte do nosso corpo: podemos começar pela cabeça e ir 

contraindo e descontraindo cada parte do corpo até chegar aos pés; há quem prefira 

começar pelos pés e pernas e terminar com a cabeça e os músculos do rosto. 

 

 

Exercício 5 – Na rua (também pode ser feito em casa!!) 

Caminhe lentamente, observando as cores, formas, objectos em seu redor, como se fossem 

objectos que vão entrando suavemente no seu aparelho perceptivo, enquanto vai 

observando o efeito que têm à medida que isso acontece. 

Exemplo: “Agora que me aproximo deste jardim, o que é que isso me faz? Quando reparo 

naquela criança que brinca, o que é que isso produz em mim?”. 

 

Exercício 6 – Em casa 

Este exercício é ideal para fazer em casa. Durante cinco minutos, faça todos, mas mesmo 

todos, os movimentos em câmara lenta. Isso vai obrigá-la a usar o corpo de outra maneira e 

a dar muita atenção a gestos habitualmente mecânicos. O efeito pode ser muito calmante e 

relaxante. 

 


