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POSIÇÃO DO GORILA

Muitos surfistas me perguntam que exercícios eu tenho 

que fazer para melhorar o meu Take O�?

Mas antes de eu te dar o passo a passo para melhorar, deixa 

eu te explicar quando o surfista tem mais dificuldade pra 

fazer um bom Takeo�

Quando o surfista tem problemas de mobilidade, estabilidade 

e controle motor, fatalmente ele vai sentir dificuldades para 

realizar um bom takeo�. Além disso, potência muscular nos 

braços para poder entrar na onda com antecedência e 

ativação do CORE são fundamentais para o surfista poder 

apoiar os pés na prancha e fazer um takeo� com 

agilidade e destreza.

Esses problemas acontecem na maioria das 

vezes em ondas fofas sem força, na qual o 

surfista realmente vai necesitar realizar 

agilidade e controle motor para poder realizar 

esse gesto com fluidez e estabilidade para 

ter. Um melhor aproveitamento da onda.

Se você tem essa dificuldade não se 

preocupe, esse um falho comum característico 

da maioria de surfistas e eu atendo surfistas 

com o mesmo problema todos os dias!

Desde que comecei a surfar aos 10 anos de 

idade, eu já fazia movimentos imitando as 

manobras de surf no chão, mas até então eu 

não podia ter controle das manobras na água, 

era muito difícil mover a prancha e quando eu 

conseguia movê-la eu não tinha idéia de como tinha 

feito isso. 

Eu conseguia ganhar velocidade no skate, mas se a 

onda fosse gorda e sem muita força, era impossível 

gerar velocidade.

Aos 19 anos de idade, aprendi o Movimento Gorila 

e definitivamente esse movimento mudou a minha 

vida.

Movimento do Gorila? Mas o que isso tem a ver 
com Surf?

Deixe-me explicar.
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O movimento Gorila é um exercício de Ginástica Natural que eu adaptei à posição do surfista, 

pois é um excelente movimento para trabalhar em uma base sólida e fluida sobre a prancha. 

A verdade é que isso foi uma descoberta sensorial incrível que me permitiu ter controle total 

dos movimentos a ponto de fazê-los de forma tão eficaz e harmoniosa que me sinto como um 

verdadeiro Gorila. A partir desta nova percepção do movimento, decidi aplicá-la na forma de 

andar, pedalar, pular e notei que em todos estes movimentos eu podia aplicar uma 

seqüência cinética, o que me deu mais amplitude, estabilidade, potência e 

fluidez em qualquer um destes movimentos. Com Surf não foi diferente, 

notei que realmente ganhei mais amplitude nos arcos, uma base 

sólida com muito mais equilíbrio e velocidade, manobras mais 

poderosas e um Surf muito mais fluido.

O que podemos aprender com tudo isso? Bem, se você 

aprender a controlar seu corpo, conseqüentemente você 

estará mais consciente da técnica ao realizar manobras 

de surf na água.

Para ajudá-lo eu gostaria de compartilhar esse ebook 

com exercícios de mobilidade combinado com o 

movimento do Gorilla, uma técnica muito eficiente para 

melhorar a sua subida na prancha #Take O� com uma 

base sólida e fluida resultando em mais velocidade e 

consistência em seu surf.



Warm Up
Saudação ao Sol

2x

10x

10x

Deep Squat

10x

10x



Stretching



Em resumo, o que você precisa fazer para melhorar seu surf é estar mais 
consciente de seus movimentos, e o movimento Gorilla é a chave.

Você gostou destes exercícios?

Quer saber mais sobre como melhorar a sua performance no surf?

Cadastre-se em nosso canal no YouTube e segue a gente nas nossas 

redes sociais.

Um grande abraço e lembre-se, treinar as manobras no solo é a chave 

para melhorar seu surf!

https://www.youtube.com/c/RodrigoMachado/featured

/ Power Surf



POWER
SURF

Você na sua melhor
versão de surf.


