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“O ponto vital em Taekwon-Do se define como qualquer área sensível
ou frágil no corpo, vulnerável a um ataque. É essencial que o estudante
de Taekwon-Do tenha um conhecimento dos diferentes pontos, para que
possa empregar a ferramenta de ataque ou de bloqueio adequada. O
ataque indiscriminado é condenável, por ser ineficiente e um

esbanjamento de energia”.  - 
General Choi Hong Hi, ENCYCLOPEDIA OF TAEKWON-

DO, Volume II, pag.ª 88. 
Actualmente, o Taekwon-Do é uma das artes
marciais mais estendidas e profissionais do

mundo, (fundada em 11 de Abril de 1955, pelo
General Choi Hong Hi), continua prosperando,

inclusivamente após o falecimento de seu
fundador, em Junho de 2002. 

Com o tempo, os factores desportivos
foram prioritários e grandede parte dos
métodos originais de auto-protecção
foram ignorados ou descartados. Nos
documentos escritos originais do General
Choi, grande parte da atenção, a
estrutura e mesmo o uso dos pontos
vitais "Kupso" (ou Kyusho), assim como o
desenvolvimento de armas para ter acesso

a eles, foi apontado mas nunca foi
totalmente ensinado. Kyusho International

desenvolveu um programa para iluminar,
educar, integrar e desenvolver esta

inacreditável Arte Marcial, voltando aos
conceitos de seu fundador. Este novo programa

conta com o pleno apoio do filho do fundador, Choi
Jung Hwa. O objectivo desta série é para pesquizar os

padrões (Tul), que se realizam de acordo com os preceitos do
fundador na "Enciclopedia do Taekwon-Do" (os 15 volumes escritos

pelo General Choi Hong Hi, incluindo os "Pontos Vitais"). Através desta
estrutura, o Kyusho se integrará inicialmente e de novo no Taekwon-Do. 

Kyusho International se sente orgulhoso por estar presente nesta tarea
de colaboração monumental e histórica. 

Ref.: • KYUSHO20 Ref.: • KYUSHO20 

Todos os DVD's produzidos por

BudoInternational são realizados em

suporteDVD-5, formato MPEG-2

multiplexado(nunca VCD, DivX, o

similares) e aimpressão das capas segue

as maisrestritas exigências de qualidade

(tipo depapel e impressão). Também,

nenhum dosnossos produtos é

comercializado atravésde webs de leilões

online. Se este DVD não cumpre estas

exigências e/o a capa ea serigrafia não

coincidem com a que aquimostramos,

trata-se de uma cópia pirata.
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A eskrima não só é adequada como um
desporto ou para a defesa pessoal
praticada pela povoação civil, o pessoal
militar também utiliza este realista Arte
Marcial das Filipinas. A eskrima é muito
apropriada para a auto-defesa, por ter uma
versatilidade quase que ilimitada. Por isso
nós pedimos a Frans que falasse acerca
do treino das forças especiais. De início, o
nosso encontro foi para falar das Forças
especiais da Polícia Federal do Brasil
(Cot) 

STROEVEN COMBAT SYSTEMS
Antony Szeto é um

brilhante realizador de
cinema e produtor
australiano, residente em
Hong Kong, responsável
entre outras da afamada
fita Wu Shu, produzida
por Jackie Chan e
protagonizada por uma
das lendas vivas do
Cinema Marcial, o
grande Sammo Hung.

Hoje os trazemos esta entrevista realizada em Hong Kong por
Andrew Dasz, um dos jovens valores que está produzindo o
meio Marcial de Hong Kong.

CINEMA MARCIAL

o novo
filme de
Isaac Flo-
rent ines,
“ N i n j a :
S h a d o w
of a tear”
(A sombra
de uma
l á g r i m a )
não é
uma fita
barata de

Hong Kong, é um filme de acção de Hollywood,
com todos os elementos que um filme deve de ter
para ser recordado em anos futuros.

CINEMA MARCIAL

Com o fim de compreender como
chegamos à percepção actual dos
estilos duros e suaves, teremos de
rever os critérios utilizados para
classificar as artes, os que se
baseiam na potência, nos golpes e
os movimentos lineares se definem
como duras; as que empregam
golpes e redirecções mais suaves,
os ataques e movimentos em
rotação se definem como suaves. 

COMBAT HAPKIDO

o artigo deste mês
nos leva de volta ao
básico. em artigos
anteriores acerca da
SDS-Concept, vimos
os princípios da
própria defesa,
defesa pessoal para
mulheres, defesa
com diversos
objectos de uso
quotidiano (nunca
sem armas), e treino

em Segurança e Defesa Pessoal com
objectos flexíveis. este mes vamos ver os
conceitos básicos para utilizar alguns paus
de Autodefesa, como pau de algibeira,
Dulo, Kubotan…

SDS CONCEPT

Forte, violento, objetivo... talvez
esta parte do Bugei Juhapan que
ficou conhecida como Jujutsu,
carregue em seu enredo clássico
uma forte e sustentável forma de
combate. Quem pratica as técnicas
relacionadas ao Jujutsu clássico,
pode perceber em sua forma rústica
uma característica funcional para as
situações cotidianas vividas durante
a Idade Média.

JUJUTSU MUGEN MUKERU

Ao longo dos anos, Pedro Conde, o
nosso especialista em Bruce Lee,
tem compilado todas as manifesta-
ções que Jackie Chan tem ido fazen-
do acerca Bruce Lee.  Várias entrevi-
stas e muitos anos de trabalho
reunindo pequenas citas aqui e além,
constituem este magnífico artigo
para os amantes do celulóide de ac-
ção e para os muitíssimos admirado-
res que ambos personagens têm em
todo o mundo.

JACKIE CHAN

“CINtURoN NeGRo”
es una publicación de:
BUDo INteRNAtIoNAL PUBLISHING Co.
Central internacional:
Andrés Mellado, 42
28015 Madrid
tél.: 91 549 98 37
e-mail: magazine@budointernational.com

Cinturon negro en el mundo
Budo International es un grupo editorial de ámbito internacional que agrupa a las mejores compañías
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adquirir las revistas de Budo International Publishing Co. son: españa, Portugal, Francia, italia,
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Australia, Argentina, Brasil, Chile, uruguay, Perú, Bolivia, Venezuela, méxico, Canadá,
marruecos, Senegal, Costa de marfil, etc… Nuestros artículos también se publican en las ediciones
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o DVD “Krav Maga Pesquisa
evolução e Desenvolvimento”
nasceu como expressão da
vontade de quatro especialistas de
Krav Maga e desportos de
combate: Christian Wilmouth,
Faustino Hernández, Dan Zahdour
e Jérôme Lidoyne. estes últimos
dirigem actualmente vários
ginásios e um grupo de uns vinte
instrutores e professores de várias
disciplinas, do Krav Maga ao MMA.

KRAV MAGA RED

“Ainda sendo do oeste, da
Suíça, soube superar todos o
obstáculos na sua vida para
chegar a ser o melhor aluno e
sucessor de Dr. Chiu Chi Ling.
tem dedicado toda a sua vida
ao Hung Gar Kung Fu original e
sempre se preocupa com os
progressos dos seus inúmeros
alunos e com a divulgação do
Hung Gar”

SHAOLIN HUNG GAR KUNG FU

Salvador Herraiz, nas suas
vinte de viagens a Paris desde
faz mais de 25 anos, jamais
deixou de visitar o carismático
lugar no centro da capital
francesa. Agora, para nós
recupera, devido ao seu
interesse, a conversa que
numa das ocasiões manteve
com Henry Plee, em sua
própria casa, no mesmo
recinto e justamente por cima
do legendário dojo.

HENRY PLEE

Faz um
ano e meio,
Cinturão Ne-
gro publicou
a entrevista
do Mestre
de treinado-
res de Luta
Livre olímpi-
ca, Mehmed
Kodakov e
lançou ao
mercado o
seu DVD

“Luta Livre olímpica e Grappling Profis-
sional”. Na última pergunta dessa en-
trevista, a revista perguntou ao Mestre
Kodakov acerca dos seus projectos pa-
ra o futuro do seu Clube Gladiador de
Madrid. Não só ele chegou a cumprir
todos os seus objectivos como também
os superou amplamente. 

METODO KODAKOV

Durante os anos de “moda”
do Wingtsun na europa,
milhares de praticantes desta
bela arte se aproximaram das
numerosas academias que
se abriram em quase cada
cidade do continente, em
busca do que as técnicas de
promoção definiam como “o
eficaz sistema de defesa
pessoal existente”. A quem
não lhe interessaria uma
coisa assim? É qualquer
coisa assim como “Quer
aprender a voar?”

WINGTSUN

o tigre e o
Dragão. o escudo
do Weng Chun
Kung Fu. Quando
olhamos para o
escudo de Weng
Chun Kung Fu, sem
dúvida, o primeiro
que vemos antes de
nada, é o tigre no
centro do símbolo.
As palavras em
volta da parte
superior vemo-las
p o s t e r i o r m e n t e ,
posto que a imagem
do tigre está antes,

como sucede com a maior parte do resto do
escudo, incluindo a palavra em Chinês situada
junto do tigre. Nenhuma outra coisa me parece
muito relevante para a pessoa que olha para o
símbolo de Weng Chun.

HUNG GAR KUNG FU
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vida é um trajecto, um caminho que
transitamos, no qual continuadamente se
atravessa o mistério e o qual, na maioria
das vezes teimamos em reduzir a uma
simples sucessão de acontecimentos
necessariamente banais. Os homens não

suportamos a profunda pressão do infinito e nos
ensinamos uns aos outros a reduzir o sagrado da
existência a algo prosaico. Pelas más, só a dor ou a
presença da nossa finitude quando se atravessa, nos
pode fazer despertar desse letargo auto-imposto. Pelas
boas, é o esforço consciente em um caminho de
transcendência, um caminho espiritual, o que fará o
milagre.

As pessoas mais espertas, que no mundo têm sido
chamadas Mestres, têm suposto, por vezes a seu pesar,
uma chicotada nas consciências do resto; não tanto pelo
que disseram ou a maneira de o fazer constituísse uma
violência, mas porque redefinia direcções, modificava
paradigmas, reconduzia o navio da consciência numa
nova direcção e isto sempre é de uma ou de outra
maneira, traumático. “Não há atalho sem trabalho”, diz o
adágio e nada verdadeiramente importante chegará às
nossas vidas sem esse esforço. Por vezes devido à nossa
estupidez, porque só damos valor àquilo que nos custou,
outras porque realmente estávamos longe de
compreender o que necessitávamos e tropeçamos mil
vezes na mesma pedra. A ignorância do não saber é
escusável, a do não querer saber, nunca!

Não há um caminho só. Há tantos como pessoas; mas
existem mapas, bússolas, instrumentos para transitar
sobre o mistério. Os antigos nos legaram magníficas
ferramentas e devido a que a evolução sempre se faz
para diante e para cima, eles deixaram degraus em que
nos apoiamos para dar um passo mais além. 

Nascer neste momento da história, ou em qualquer
outro, significa ter um caminho andado, porque não
nascemos sozinhos, nem nesse momento por acaso.
Cada tempo tem as suas questões, as suas taras, cada
sociedade os seus propósitos, o seu inconsciente
colectivo, as suas verdades, todas com as suas caras…,
todas com os seus dorsos. É labor de cada geração dar
um passo em frente, tratar de melhorar, de transformar o
que deva e ser transformado e manter o que deva ser
mantido; de outra maneira a evolução se truncaria em
involução.

Do ponto de vista pessoal, no entanto cada história é
uma única e diferente. Se somos espíritos vivendo uma
vida material, cada espírito tem a sua vivência a realizar,
as suas coisas a ajustar, as suas lições a aprender. Nesse
caminho, sempre pessoal, convocaremos de uma ou de
outra maneira, tudo o que necessitemos para que se
cumprirem essas necessidades; encontraremos as
pessoas que devemos encontrar e viveremos histórias
que provocarão reajustes e transformações em nós e nos
outros. O respeito pelo caminho dos outros não pode ser
formal, não duraria nem resistiria os emboques da vida;

este reconhecimento deve ser o resultado de
compreender que cada caminho é único e isso só
acontece quando se aceita e se compreende o próprio. Ao
faze-lo, cada pessoa que se atravessa na nossa vida é
uma oportunidade de agir impecavelmente, de aprender
sobre nós mesmos e de resolver qualquer resquício à
espera de ajuste.

Cada momento é uma ocasião e cada encruzilhada uma
oportunidade de variar o rumo e mudar tudo. Apanhados
tantas vezes pela vida e o destino, ficamos varados em
um ponto, olhando sem saber por donde ir, nem como
faze-lo. Frequentemente, os acontecimentos da vida e a
reverberação dos nossos actos se solapam, se amontoam
e geram uma presa que impede que a água das nossas
vidas possa fluir. Na imensidão desses lagos ficamos
perdidos, ancorados em um espaço-tempo que não é
senão uma forma de prisão. Mas nas encruzilhadas
também se esclarecem as direcções, porque elas se
fazem especialmente patentes quando nos vemos
obrigados a parar. Nesses momentos de não-caminho,
encontraremos a oportunidade de ir mais além de nós
mesmos. Mandela o fez; preso durante anos, soube ir
mais além e cumprir uma missão para a qual estava
destinado; mas podia da mesma maneira o não ter feito,
podia ter escolhido ficar ancorado no seu ressentimento,
na sua dor de uma vida perdida. Cada decisão pessoal
tem repercussões imensas, porque todos desconhecemos
o potencial que carregamos ou a enorme força que o
destino preparou para nós. 

Certo estava o poeta quando disse “Caminhante não há
caminho, faz-se caminho com o andar”: Certo e errado ao
mesmo tempo! Todas as grandes verdades são
paradoxais, assim, viajando além do paradigma
dimensional do espaço tempo, as flechas de ontem
podem matar os pássaros de hoje e ao contrário, pois se
bem o passado é inamovível, o reajuste fará possível
matar os seus feitos com as flechas de hoje. Os caminhos
são criados a partir de situações, energias e
acontecimentos que longe de ser casuais se enquadram
no nosso destino pessoal e se redefinem a cada momento
com os nossos actos e com os nossas posições. 

A vida é um caminho sagrado, não uma sucessão de
acontecimentos lineares. Mas a vida é acima de tudo o
que nós escolhemos que seja, porque cada um se pode
enganar ou perder nela como bem queira. Cada opção
tem o seu preço, cada decisão a sua consequência, cada
maneira dever o seu dorso, cada cenário a sua obra. 

Viver o caminho com atitude sagrada é respeitar tudo e
todos os seres, compreender que tudo está interligado e
que nada é por acaso. Ler entre linhas a vida, os
acontecimentos, as pessoas que se atravessam, é o que
chamamos sabedoria. Existem também muitas sabedorias
e cada uma possui o seu próprio nível dentro do todo, a
sua própria necessidade de existir e de servir para pôr em
execução uma etapa específica do trajecto. Desalentar
outros, tirar valor ao seu olhar, é uma maneira feia de ferir
os seus corações e o veneno da dor causada, de uma ou

“Quem não sabe o caminho do mar, 
deve escolher o rio como parceiro”

John Ray

“Não andes atrás de mim, talvez eu não saiba liderar. 
Não andes na frente, talvez eu não queira te seguir. 
Anda do meu lado, para podermos caminhar juntos”
Indios UTE

A



de outra maneira voltará sobre cada quem a
provocar. Respeito é também isso, compreender
que todo aquele que existe é necessário por

mais que nos desgoste. Respeitar não
significa necessariamente ter que

conviver com isso; aceitar não
significa deixar que isso nos

toque. 

Alfredo Tucci é Director Gerente de 
BUDO INTERNATIONAL PUBLISHING CO.
e-mail: budo@budointernational.com

https://www.facebook.com/alfredo.tucci.5

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true


Auto-defesa

Os mais fiéis leitores desta revista provavelmente estão
lembrados de Christian Wilmouth, um especialista em auto-
defesa profissional e uma pessoa que nos últimos anos tem
estado muito presente nesta revista. 

Aqueles que o conhecíamos, sabíamos do seu bom
trabalho e da sua profissionalidade; o seu carácter
amável, contrasta com a sua enorme e musculada
figura e com a contundência com a que se mete (não
deixem de ver!) debaixo de um decidido ataque com
bate de beisbol. 

O que foi grata surpresa foi conhecer a quem é o
seu sócio Faustino Hernández, trinta anos de
Boxeador e profissional da segurança privada,
rspecial ista em Savate, Canne e das
Vascongadas por mais sinais, que exerce de
tal. Sincero, directo, brincalhão e simpático,
contundente no seu trabalho; reflexivo na
hora de avaliar prós e contras, mas
decidido como nenhum outro à hora
de entrar no combate.

Pesquisa Evolução Desenvolvimento



O seu encontro foi o crisol e a alquimia em que se gestou um
novo sistema de defesa pessoal, sensato, prático e equilibrado

e que vai a dar muito que falar nos próximos tempos. 
Muitos anos na profissão e uma contínua busca de
formulações práticas de auto-defesa, o levaram a

elaborar um dos mais efectivos e pedagógicos
sistemas de auto-defesa que temos visto. Inspirado
em múltiplos sistemas experimentados e estudados
ao longo das suas trajectórias profissionais, deram
como fruto o Krav Maga RED, que hoje temos o
prazer de apresentar neste artigo, anunciando
com ele a iminente aparição (esperamos que neste
mês) deste novo vídeo produzido por Budo

Internacional.
Alfredo Tucci

http://www.kravmaga.com/


Auto-defesa

KRAV MAGA 
Pesquisa • Evolução 
• Desenvolvimento

O DVD “Krav Maga Pesquisa Evolução
e Desenvolvimento” nasceu como
expressão da vontade de quatro
especialistas de Krav Maga e desportos
de combate: Christian Wilmouth, Faustino
Hernández, Dan Zahdour e Jérôme
Lidoyne. Estes últ imos dirigem
actualmente vários ginásios e um grupo
de uns vinte instrutores e professores de
várias disciplinas, do Krav Maga ao MMA.

Após ter treinado e formado em de
numerosas organizações e escolas e de
ter formado centenas de pessoas em na
Krav Maga em França e representado em
desafios a Europa durante quase 15 anos,
resolveu oferecer aos seus alunos
primeiro, mas também às pessoas que
têm uma mentalidade aberta, o que foi o
motor da sua pesquisa durante todos
estes anos, a síntese da sua visão do
Krav Maga, por meio de um DVD. Este
trabalho surgiu após os autores terem
decido já não representar nenhuma
federação ou organização,
frequentemente demasiadamente
“restrit ivas”, para agir l ivremente na
evolução das disciplinas que ensinam.

Este DVD não pretende mostrar
nenhum novo método ou corrente
específica de Krav Maga. Trata-se apenas
de apresentar um programa de Krav
Maga concentrando-se na importância do
conteúdo.

Não esqueçamos que o Krav Maga é
praticado na França e na maioria dos

países europeus, como uma disciplina de
defesa pessoal.

A esse respeito, tem de ser considerado
também outro factor importante. O ensino
do Krav Maga e a pedagogia aplicada
diferem conforme os países onde foi
revelado. Sendo ao princípio um combate
corpo a corpo (Close Combat), se ensina
em seu país de origem, Israel, com uma
finalidade muito bélica, devido a um
contexto local muito “especial”, enquanto
que na França, por exemplo, se ensina a
95%, pela necessidade de respeitar um
marco legal muito restrito no que respeita
à defesa pessoal e assistência a pessoas
em perigo, ao mesmo tempo que se tem
que proporcionar uma eficácia constatada
para gerir uma situação de conflito.

Paralelamente à sua paixão pelo ensino
dos desportos de combate e a defesa
pessoal, são também pessoas
provenientes dos sectores profissionais
da segurança, onde têm trabalhado
durante mais de 20 anos. É esta alquimia
entre paixão e profissão que os levou a
esta eleição de técnicas apresentadas no
DVD.

O DVD “Krav Maga, Pesquisa,
Evolução e Desenvolvimento” permitir-
lhes-á descobrir umas técnicas que
muitos conhecem das comuns da
disciplina, mas também outras, mais
modernas, nascidas de uma experiência
mais recente. Irão descobrir também uns
métodos de trabalho que permitem
perceber e sentir os limites de certas
técnicas.

Os autores construíram este programa,
tendo permanentemente presente o

Pesquisa Evolução Desenvolvimento



http://www.kravmaga.com/


contexto de vida, assim como o âmbito
legal do país de onde são provenientes.

Os 5 eixos de trabalho do
Krav Maga R.E.D.

Quando se fala de um “Close Combat”
qualquer (Krav Maga em Hebreu), se fala
de métodos que foram criados desde o
início para em pouco tempo, oferecer às
pessoas um mínimo de capacidades
técnicas, bases e princípios que lhes
permitam enfrentar a maioria dos casos
de conflitos físicos, com ou sem armas.
Prevalecem aqui a simplicidade e a mente
combativa.

Numa situação de agressão, quanto
mais simples sejam os gestos aprendidos
e mais se possa dispor de uma
“agressividade” natural, melhor se poderá
fazer frente à situação.

Entretanto, ainda que o Krav Maga que
praticamos não seja uma arte marcial
nem requerer numerosos anos de
práticas, também é verdade que, para os
autores, é uma disciplina que exige uma
aprendizagem regular ao longo de vários

meses ou anos. Por outra parte, o
contexto no qual o ensinam, está muito
longe das necessidades que seriam as de
um país em conflito ou em guerra.

Portanto, o programa de Krav Maga
R.E.D. foi elaborado seguindo 5 eixos de
trabalho. 

Eixo 1
O primeiro consta de estabelecer as

bases técnicas do praticante. Ao longo
desta fase, o praticante vai desenvolver
as qualidades necessárias para qualquer
combatente. 

No programa: deslocamento, protecção,
técnicas de percussão, respostas, gestão
das distâncias, trabalho em pé, trabalho
no solo, gestão do efeito túnel, etc., mas
também se trabalham as atitudes e
posições que precedem o momento
crítico.

Eixo 2
Graças à experiência adquirida e com

frequência parale lamente,  o a luno

Auto-defesa

“O DVD Krav Maga, Pesquisa, 
Evolução e Desenvolvimento  permitir-lhes-á

descobrir umas técnicas que muitos conhecem
das comuns da disciplina, 

mas também outras, mais modernas, 
nascidas de uma experiência 

mais recente”

Pesquisa Evolução Desenvolvimento
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Auto-defesa

levará à prática o conteúdo, mediante
diversos tipos de sparring. Em Krav
Maga, um grande número de pessoas
não pratica nem ensina nenhum método
de sparring, que entretanto é muito
utilizado nos desportos de combate e
isso,  f requentemente por  fa l ta de
competência ou até por  “medo ao
combate”. Para ambos autores, que
parale lamente ao Krav Maga são
professores e/ou antigos competidores
de alto nível em disciplinas tais como
Boxe Inglês, Boxe Thai, Boxe Francês
ou K1. A aprendizagem do combate
mediante vár ios seminár ios é
imprescindível  para a evolução do
praticante de uma disciplina que se
proclama “defesa pessoal real ista”.
Portanto deve haver sparring de tipo
Boxe Inglês ou Boxe pé-punho e outros
em modo auto-defesa, estes últimos
permit indo uma maior l iberdade de
acções.

Eixo 3
Um programa que comporta umas

técnicas “codificadas” pode ser dividido
em várias matérias: pés-punhos, agarres,
estrangulamentos, etc. No entanto, os
autores quiseram considerar estas
diferentes matérias consoante uma
orientação pedagógica específica, dividida
em três etapas, facilitando a compreensão
deste programa.

- A primeira etapa considera o acto
reflexo, o acto mais instantâneo em
qualquer género de situação, ou seja, o
gesto mais natural.

- A segunda etapa é a “semi-
antecipativa”. É a etapa que segue ao
acto reflexo, quando começamos a
aperceber-nos do que acaba de
acontecer. Estas duas primeiras etapas
não podem ser de técnicas codificadas ao
100%, porque intervêm nos primeiros
instantes da agressão.

- E finalmente vem a terceira etapa
deste esquema. A etapa 3 resulta ser o
momento em que tentamos pôr em
aplicação integralmente a técnica
adaptada à situação.

Exemplo: quando um golpe ou um
projéctil nos alcança e temos um reflexo
nesse instante preciso, qual seria? Alguns
iriam pôr um braço em oposição, outros
evitariam o golpe ou o projéctil. Aqui
teríamos a etapa 1. Na fracção de
segundo seguinte, quando analisar a
situação ainda não é nítido, é muito
provável que se continuasse
interceptando, evitando, ou o que for, mas

pondo-se em movimento ou talvez
tentando responder, o que constituiria a
etapa 2. Depois, a análise completa da
situação nos permitiria aplicar tudo o
adquirido e todas as técnicas que temos,
passando à etapa 3, para fazer frente
eficazmente à agressão. Mas o que temos
de integrar muito bem é que estas três
etapas acontecem em um tempo muito
curto e estão intimamente ligadas e são
inseparáveis. Entretanto, quando há
antecipação da ameaça, a etapa 3 se
torna regra.

Eixo 4
Trata-se aqui da capacidade de gerir o

estresse. Esta parte é essencial na
formação de um bom praticante de Krav
Maga, se procurar o real ismo e a
eficácia. Separaremos no entanto, o
estressamento físico do estressamento
psicológico, ainda que tentemos gerar os
dois, frequentemente utilizando um ou
outro nas formações. No programa:
desorientação, percurso esgotante,
trabalho em ambiente conf inado,
superação pessoal, trabalho de olhos
tapados, etc., seguidos de simulações de
situações de agressão o mais realistas
possível.

Importante!: Quando falamos de
agressão realista, faz-se necessário
pensar na segurança dos praticantes.
Por isso, os autores utilizam, entre outras
coisas, um material adaptado como aqui,
no vídeo, uns coletes reforçados à altura
do peito, costas e ombros e um
capacete.

Eixo 5
O eixo 5 tem por objectivo desenvolver

nos praticantes umas competências
técnicas complementares. No programa
temos a utilização de chaves ou armlocks,
que podem completar certas técnicas ou
ser utilizadas em situações especiais para
defender-se frente a diversos tipos de
agressões. 

Mas os  autores  ins is tem em um
úl t imo ponto  prec iso :  “o
questionamento permanente”, porque
em assunto de auto-defesa e portanto
de Krav Maga, o ego, o orgulho devem
ser postos de lado. Tem de se saber
reconhecer que uma técnica se fez
obsoleta e neste caso, trocá-la a favor
de outra mais eficaz. Finalmente, o
mais importante é conseguir preservar
a nossa integridade física em caso de
agressão.

Pesquisa Evolução Desenvolvimento
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orte, violento, objetivo... Talvez
esta parte do Bugei Juhapan
que ficou conhecida como
Jujutsu, carregue em seu
enredo clássico uma forte e
sustentável forma de combate.

Quem pratica as técnicas relacionadas ao
Jujutsu clássico, pode perceber em sua
forma rústica uma característica funcional
para as situações cotidianas vividas durante
a Idade Média. Contrariamente ao Yoroi
Kumiuchi ou Kumiuchi, o Jujutsu era
praticado sem a armadura e possui em sua
grade de formulários obrigatórios, ou
traduzindo mais ao pé da letra, formas
estabelecidas ordenadamente – Seiteigata;
técnicas que eram desenvolvidas para
quando o samurai fosse atacado durante seu
traje normal, sem ser o de guerra. Desta
forma, para muitos, as técnicas do Jujutsu
foram associadas unicamente à auto-defesa. 

De característica antiga, a forma praticada
no Bugei Juhapan deveria ser rápida e direta
quando se referia ao primeiro ataque do
agressor, o que nos leva ao pensamento de
que dentre as técnicas desenvolvidas para o
Jujutsu se conservava o raciocínio de que o
samurai poderia ser atacado por surpresa a
qualquer momento. É possível perceber
através dos Seiteigata que na maioria das
vezes o agressor uti l izava situações
recorrentes à época em que a arte foi
desenvolvida, diferenciando-se muito das
formas que surgiram em períodos mais
modernos. Assim pode-se perceber
claramente uma diferença nas formas
aplicadas segundo o momento histórico,
ainda que compartilhem aspectos comuns. 

Muito se pergunta e muito se questionou
acerca da funcionabilidade em uma situação
real, mas vale ressaltar que qualquer técnica
pode ser facilmente adaptada à situações
iminentes, visto que a prática do kakuto no
Bujutsu – a forma real de combate – era
exigida pela maioria das escolas, e esse era
o seu propósito. Algumas escolas mais
direcionadas ensinavam seus alunos a atacar
o lado yin do corpo, estabelecendo formas
pouco convencionais como apertar mamilos,
testículos, rasgar bochecha, arrancar
orelhas, deslocar costelas, e até mesmo
arrancar a língua do adversário com as
mãos, e portanto recorrer a características
mais violentas. 

Mugen Mukeru é um dos estudos mais
interessantes do Jujutsu mais rústico. Na
sabedoria das técnicas aplicadas no Jujutsu
aprendemos sempre que o simples é forte e
poderoso. Ou seja, é um caminho que
favorece as ações rápidas e efetivas. Bem...
Certamente que todos entenderíamos que
um caminho mais simples favorece um
raciocínio mais claro e coerente. Por outro
lado, sabemos que não é somente este fator
que favorece sua eficácia. Uma técnica
eficiente é uma técnica que possui princípio e
fim, sem interrupção.

Muitas pessoas confundem e acreditam
que, pelo fato do Jujutsu possuir técnicas que
em sua maioria são constit iuídas de
alavancas, seus movimentos exigem
demasiada força física, tal como
determinadas técnicas são impossíveis de se
realizar sem o auxílio da musculação. Bem...
Como as outras artes criadas pelos
japoneses, o Jujutsu foi criado para atender

F
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às necessidades de um povo de baixa
estatura e relativamente com um corpo mais
frágil. Podemos raciocinar por este viés que
jamais criariam algo que não pudessem
utilizar. Pode ser que com o passar dos anos
e com a chegada de tais artes no ocidente,
muitas destas técnicas tenham sido
adaptadas à população local e, por
conseguinte adulteradas.

Por mais que se criem artes novas e
técnicas infalíveis, verdade seja dita de que
raramente vemos uma arte que fosse tão
eficiente no combate corpo-a-corpo como
alguns estilos de Jujutsu. A modernidade
trouxe o discernimento e, através dele, a
diferença das necessidades de épocas
distintas. Contudo, todas elas, ainda que
modernas, fazem alusão aos maravilhosos
sistemas de alavancas encontrados no antigo
Jujutsu. Entretanto, convidamos o leitor a ver
outros aspectos de Jujutsu antigo.

Dentro dos estudos do Jujutsu, Mugen
Mugeru – que significa apontar ao infinito – é
um dos mais antigos, e apesar de não haver
registro escrito de suas formas, cujo
conhecimento foi passando às gerações pela
tradição oral, remonta um pensamento mais
rude, quase de caráter tribal. Essa estética
particular nos leva a acreditar que, após as
metodologias antigas - Zue (coleções) e Den
(tradições) – possivelmente foi uma das artes
adotadas que recebeu o caráter de identidade
Shizen, quando a cultura remanescente já
está influenciada pelas artes militares.
Antropologicamente falando, apenas como
forma de aclarar ou jogar uma pequena luz
sobre a cultura, esses aspectos mais
peculiares são considerados uma possível

raiz dos Emishi, retrocedendo bastante na
história do território japonês, e que ao longo
das décadas e misturas com outras etnias e
culturas foi fadado ao ostracismo ou mesmo
desaparecimento – temas a serem abordados
num próximo artigo.

Comparado com outras técnicas de mão
vazia, o Jujutsu se especializou nas formas
de agarramento e torções utilizando o chão
como grande arma a seu favor. A parte de
Atemiwaza  é secundária na maioria dos
sistemas Japoneses, porém é amplamente
explorado no Mugen Mukeru, cuja ênfase de
impacto com as mãos fechadas é atribuído
ao antigo uso de pedras para incrementar o
dano gerado contra os ossos dos membros
superiores ou mesmo área craniofacial, não
excluindo os traumatismos por impactos
causados pelo cotovelo ou chutes.

Como parte do Jujutsu, uma das coisas
que mais claramente poderá ser verificada é
que o Mugen Mukeru mantém a capacidade
de tração. Muitos dos praticantes do Jujutsu
acreditavam no encurtamento das distâncias
de forma que sufocasse as possibilidades de
ataques diretos objetivando um combate mais
envolvido com chaves, estrangulamentos e
quedas que proporcionavam uma vantagem
em um adversário preparado apenas para
movimentos traumáticos. Para que isso fosse
possível muitas formas foram desenvolvidas
e aprimoradas em sua execução. Para que
tais técnicas fossem possíveis, os mestres
aprimoraram uma forma de preparação do
corpo que deveria responder como um
tanque de guerra.  Ainda que não se
utilizassem mais as pedras para ampliar os
danos, o corpo deveria ser capaz de gerar e
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suportar tais impactos, o que justifica também
posturas e bases características.

Nos sistemas Japoneses, esses aspectos
acabaram recebendo nomes distintos por
acreditarem possuir uma maior ou menor
influência de origem chinesa em sua ênfase
particular no atemiwaza, enquanto sistemas
que são derivados de fontes mais japonesas
não mostram qualquer preferência especial
por tais técnicas. 

Há várias razões do por que as artes
Japonesas se desenvolveram desta forma.
Primeiro, havia uma mudança maior na
conduta durante o Sengoku Jidai comparado
com tempos anteriores. Na maioria das vezes
os confrontos eram realizados nos campos
de batalha e os guerreiros, de uma forma ou
de outra, estavam fortemente protegidos. 

Outra razão à ênfase secundária é que, no
atemiwaza dos sistemas Japoneses, até
mesmo quando adversário não está usando
qualquer espécie de equipamento de
proteção, as possibilidades de derrotá-lo com
tal equipamento se tornam um tanto quanto
remotas a partir de um maior domínio e
evolução das artes armadas. Na falha da
aplicação técnica, o inimigo usaria a arma
que estia ainda em seu poder para cortar
abaixo. A coisa mais importante, então,
estaria em não permitir  essa possibilidade.

Voltando ao Mugen Mukeru, treinados na
graduação de Chuden, estes seiteigata
especificam as inúmeras técnicas que eram
consideradas, pelos mestres, tesouros da
Idade Média. Os mais estudiosos afirmam
que são remanescentes do período Sengoku
e que suas formas respondem à

necessidades históricas cotidianas. O nome
Mugen Mukeru é o ponto que permanece
imutável dentro destes estudos relacionados
à “Yamada den” – tradição da família
Yamada, considerada a mais promissora nos
ensinamentos do Jujutsu Mugen Mukeru.
Verdades ou mentiras - sempre dizemos
assim, pois a história é contada e passada
adiante pela visão de pessoas -, o que
representa a sobrevivência destes Seiteigata
é a peculiaridade de cada forma e seus ponto
de convergências. 

Muitos afirmam que grande parte das
formas foram alteradas, permanecendo
apenas o sentido direcional de suas
aplicações. Outros preferem dizer que nada
mudou dos Seiteigata originais. Nós
permanecemos no limite da prática como
patrimônio e não como ponto de desavença,
haja vista que não se tem nenhum
documento que prove suas alterações nem
as suas conservações. A prática chegou ao
século XX desta forma e permanece até os
dias atuais. Em nossa instituição
conservaremos apenas o que foi ensinado.

São estudados cinco tipos de Mugen
Mukeru:

• Ikusa Mugen Mukeru

• Sangen Mugen Mukeru

• Hangetsu Mugen Mukeru

• Sanzui Mugen Mukeru

• Sanchi Mugen Mukeru
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Ikusa
Ikusa pode ser traduzido como guerra, e

para este Seiteigata, sua nomenclatura faz
referência a guerreiros que portavam duas
espadas - Senshi.

O uke utiliza armas, como característica o
uke utiliza katana, wakizashi, tanto ou tanbo.
Esta forma de Jujutsu era específica para
ataques consecutivos. Por este motivo,
podemos ver a preocupação em se
posicionar de maneira diferenciada e
adequada. Em sua maioria, as seqüência
pré-estabelecidas se direcionam para a
defesa de ataques oriundos de uma katana
seguidos de possíveis segundos ataques
com a tanto (faca) ou wakizashi (espada
curta).

Sangen
Indubitavelmente todas as formas de

Mugen Mukeru são fortes e bem
direcionadas. “Sangen Mugen Mukeru”
significa: direcionar o infinito da província da
montanha. Tais técnicas representam a
classe de Seiteigata que exemplificam os
diferentes tipos de Jujutsu praticados por
diferentes famílias nas regiões próximas em
Hokkaido. Acredita-se que somente em
aproximadamente 1820 tenha-se organizado
todos em uma única prática seqüencial onde
cada um dos cinco possui dez seqüência
próprias. 

Sangen é praticado sem o uso de armas.
Tanto o Tori como o Uke permanecem de
mãos nuas. Suas formas exemplif icam
também a utilização de ataques em regiões
baixas do corpo do Uke, como joelhos,
tornozelos, dedos dos pés, etc.

Hangetsu
“Han” – metade; “Gestu” – Lua
Caracterizado pelo uke realizar dois

ataques, sendo que este segundo ataque é
feito utilizando uma tanto ou aikiuchi, que
ficavam na hara-obi.

A palavra Hangetsu remete à mão que está
escondida; a metade da lua que não aparece. 

Sanzui
Sanzui significa “três águas”. Tal nome é

oriundo de três famílias praticantes: Inoue,
Aoki e Hayashi.

O ponto original desta forma é o
direcionamento único e específico para a defesa
pessoal da época. Suas técnicas variam em
Nage no Gikkou, Kansetsu no Gikkou, Katame
no Gikkou, Shime no Gikkou, haja vista que
todas as formas de Mugen Mukeru possuem
uma forte peculiaridade voltada para atemi.

Sanchi
Sanchi em japonês significa três terras. Está

direcionado à defesa pessoal. Suas formas
demonstram uma peculiaridade relacionada às
movimentações e técnicas, haja vista que
muitos mestres atribuíam explicações e
motivos direcionados à confrontos em florestas
e locais de menor e difícil movimentação. Por
certo que poderemos encontrar diferentes
explicações para cada conteúdo técnico,
porém, suas formas permanecem dentro de
uma lógica voltada para a defesa pessoal
cotidiana da época.

Muitos vídeos ilustrativos dessas cinco formas
podem ser vistos no canal oficial do Youtube.
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En el próximo número hablaremos de todas
las características de Uchiuu Shizen en sus
diferentes épocas.
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O Tigre e O Dragão. 
O Escudo do Weng Chun Kung Fu 

Quando olhamos para o escudo de Weng Chun Kung Fu, sem
dúvida, o primeiro que vemos antes de nada, é o tigre no centro do
símbolo.

As palavras em volta da parte superior vemo-las
posteriormente, posto que a imagem do tigre está
antes, como sucede com a maior parte do resto do
escudo, incluindo a palavra em Chinês situada
junto do tigre. Nenhuma outra coisa me parece
muito relevante para a pessoa que olha para
o símbolo de Weng Chun. Um artista
marcial poderia prestar atenção às
palavras, depois ao tigre, assim como
voltaria às palavras e depois

provavelmente pararia, sem
compreender a profundidade do

significado que se esconde atrás dessas
palavras.

Muitos artistas marciais também veriam
"Shaolin" e "Weng Chun" e descartariam a
possibil idade de que os dois estejam
relacionados de alguma maneira, forma ou
modo. No entanto, o escudo do Weng Chun
simboliza as raízes Shaolin da arte de uma
maneira que muitos nem imaginariam. O
logótipo em si é muito mais que palavras e
duas imagens. Neste artigo examinaremos o
significado por detrás do escudo do Weng
Chun, para que todos o possam ver.

Todo o logótipo verbal se representa com
cinco frases aparentemente simples, da
seguinte maneira: 

Tudo no logótipo ou no escudo, está
situado dentro de um círculo. Escrito
na parte superior do círculo estão as
palavras "Weng Chun Kung Fu". Do
outro lado da parte inferior do círculo
está escrito "O Poder Interno de
Shaolin". no centro do círculo está a
imagem antes dita de um tigre,
abaixando-se como se fosse saltar
sobre o seu objectivo. À direita do
tigre está a letra chinesa do Eterno.

Não parece muito, não é
verdade? Depressa poderemos
ver que isso está longe de ser

http://www.weng-chun.com/


certo. Há muito mais para perceber no logótipo, do que
essas cinco frases.

Vamos a examinar melhor as palavras. 
Weng, significa eterno, ou perpétuo. Esta é a

mesma Eternidade que o carácter dito
anteriormente.

Chun, significa a Primavera (da temporada). No
seu conjunto, Weng Chun significa Primavera
Eterna, referindo-se a um renascimento contínuo
de tudo, o que reflecte a
realidade da impermanência
Chan e a natureza da
mudança. Kung, que
significa habil idade, é o
seguinte, seguido por Fu,
que quer dizer esforço.

Juntos, Kung Fu se
referem às habilidades
que uma pessoa adquire
através do trabalho árduo
e do esforço. Kung Fu
também faz referência à
ideia do Karma, de que o que
se faz hoje nos afecta
amanhã. Se se treinar duro
hoje, amanhã se tem
habil idade. Se hoje se é
preguiçoso, amanhã a
saúde poderia ver-se
afectada negativamente.

Em Chan, este é o princípio de causa e efeito, ou acção
e consequências. 

Fonte de alimentação interna - Isto parece explicar-se
por si mesmo… Mas será assim? Em geral,

refere-se ao fluir do Chi (energia) em todo o
corpo e o universo, o aproveitamento de uma
força da vida trabalhando para ela. Mas,
também se refere à alimentação interna, aos
conhecimentos específicos do combate e da
saúde que o treino em Weng Chun

proporciona ao estudante.
O Weng Chun é um sistema completo que

incorpora várias áreas de treino importantes. A
primeira se

concentra na
condição física e a

saúde. A SAÚDE tanto
no interior como no exterior,
com exercícios destinados
ao desenvolvimento, através
da respiração e do treino

físico. A alimentação interna
também abrange os aspectos

suaves e internos do sistema de
Weng Chun para a auto-defesa.
O sistema de Weng Chun ensina

aos estudantes a entrar em harmonia com
a energia de um oponente, em vez de

enfrentar-se a ele mediante a força. Aí entra em
jogo a formação suave, aprendendo a receber
energia de um oponente, sem se chegar a influir
na estrutura própria do estudante. A focalização

na formação interna, ensina a utilizar todo o corpo
mediante o poder, aprendendo a unificar as

extremidades e o tronco, numa ferramenta mais
eficiente.

Shaolin - E por que motivo está esta
palavra no mesmo logótipo que Weng Chun?

Como estão relacionadas as duas?
Lamentavelmente, muitas pessoas, incluídos
artistas marciais, equiparam o Wushu
moderno (ou seja, Jet Li) com Shaolin. O
Wushu moderno é um desporto, não é um
combate real. É divertido de ver, mas nem
todos o podem praticar.

O Shaolin Kung Fu consta no treino de
nós mesmos para estar em harmonia
com a realidade e o Wushu moderno
não abrange habilidades reais para
aplicações no combate e está longe de
ser realmente um autêntico combate.
Ainda que o Wushu tenha alguns
movimentos de Shaolin, não é verdadeiro
Shaolin. Se centraliza na demonstração
acrobática em vez de na ciência marcial
eficiente. 

As verdadeiras artes marciais de
Shaolin consistem em três coisas. Estas
se conhecem como os três tesoiros de
Shaolin. Os tesoiros são: O Chan (Zen),

a Saúde e o Combate. Saúde faz
referência aos benefícios para a

saúde, benefícios tanto internos
como os externos, que se
recebem com a prática de
Shaolin.

http://www.weng-chun.com/


O Combate se refere aos
métodos de combate corpo a corpo
desenvolvidos e praticados pelos
monges de Shaolin durante séculos;
o Weng Chun é um dos mais
avançados destes sistemas.
Os monges de Shaolin
também desenvolveram
estes métodos de combate
como uma extensão dos
seus estudos Chan.

O Chan se concentra na
eliminação das ilusões para
descobrir a realidade e não há
nada mais real que a realidade
em que a vida está em perigo.
Estão lembrados do que
significa Weng? Não vemos
muita gente de 60 anos
praticando Wushu - mas
vemos gente de 60 anos
praticando Weng Chun.

Agora vejamos mais de
perto as duas imagens no
logótipo do Weng Chun.
Em primeiro lugar está o
Tigre. Os Tigres têm sido de
longa data, um símbolo de
poder e força para muitas
culturas. Esta imagem em
especial, a do tigre, é o que faz
que seja importante para o
escudo do Weng Chun.

O tigre está pronto como se fosse
a saltar sobre a sua vítima. Está pronto
para o golpe, mas não ignoramos o
espaço em seu redor. Esta é uma das ideais
fundamentais de Weng Chun: "Não só cuidar do
espaço, mas também manter a concentração”. No sistema
do Weng Chun, o círculo representa a consciência do meio,
junto com a manutenção e a criação de espaço. O tigre que
se abaixa dentro do círculo, lembra aos praticantes a
importância da estrutura circular para a saúde e o
combate. O tigre também está procurando uma ponte,
tratando de fechar a distância com a sua vítima, da
maneira mais fácil e segura como seja possível. Os Tigres
não atacam de frente mas desde um ângulo vantajoso, o
que é mais seguro e tem mais êxito. Si repararmos em um
tigre, dará voltas até poder encontrar outro ângulo do qual
atacar. Isto não é senão uma parte do simbolismo do tigre.

Também representa os métodos do Weng Chun para o
corpo. O tigre ainda está relaxado mas pronto, está
baixo, mas pode atacar alto, subtil mas poderoso. O
tigre também faz lembrar a quem o vê, outra criatura,
devido à sua particular posição no logótipo Weng
Chun. Esta criatura é o dragão. A posição curvada do
tigre também faz lembrar a posição mais conhecida
do dragão, curvado e preparado para atacar.

O dragão, segundo a f i losofia Shaolin, é
invisível, mas está presente com o tigre. O tigre
representa os aspectos visíveis de Shaolin
(combate), o dragão representa os aspectos
internos e invisíveis de Shaolin (Chan e saúde).
Para o Weng Chun estas são as 10
sabedorias da arte e o poder interno. O
dragão e o tigre vivem em harmonia no logótipo
Weng Chun.

A Posição curvada do tigre, desde a sua cauda
até a sua pata, também desenha uma linha

http://www.weng-chun.com/


fazendo o círculo no Yin Yang, em referência à harmonia
que os praticantes do Weng Chun utilizam para derrotar
seus oponentes, em vez de chocar com eles. O tigre e o
dragão são um como o Chan, a saúde e o combate.

Não pode haver nenhuma dúvida de que o Shaolin e
Weng Chun são parte de um

todo. A seguinte imagem
que vemos é o a palavra
Weng. O personagem
representa os
triângulos do Weng
Chun. O triângulo
representa o foco
dentro do espaço do
círculo e a utilização
de ângulos para
penetrar no espaço.

Muitas das
estruturas físicas

do Weng

Chun requerem que o corpo assuma formas triangulares
para conseguir a máxima eficiência. O Weng também
implica o espaço, no entanto, o símbolo em si cobre todo
o espaço tridimensional, recordando que devemos ser
conscientes do seu espaço, enquanto que em situações
de combate devemos manter o seu espaço mantendo o
seu enfoque.

A expressão Weng Chun do espaço tridimensional se
reflecte nos conceitos tradicionais de Shaolin do Céu, o
Homem e a Terra. O tigre e o carácter conjunto criam
outra faceta de simbolismo. Além da referência
anteriormente dita acerca de como um tigre atacará, os
símbolos nos lembram que o lutador é similar ao tigre,
sempre dando voltas em redor do atacante, desde uma
zona de vantagem, procurando a ponte e depois fechando
essa brecha desde esse ponto de vantagem, em vez de
se apressar numa linha recta.

Esta é a maneira adequada de enfrentar-se e acabar
com um atacante. Se bem o movimento é circular, os
triângulos devem permanecer alinhados (observem as
patas do tigre), preparado para o ataque repentino. Isto se
conhece como manter o próprio espaço, sem perder o

foco. 
As imagens combinadas introduzem círculos

no pensamento Weng Chun, mas
porquê? Muitas pessoas equiparam
a luta com ser directo e ir em linha
recta, mas os círculos não são

http://www.weng-chun.com/


directos. Como podem existir círculos dentro de Weng Chun? Em poucas
palavras, são uma ferramenta estratégica, utilizada para ajudar com as
tácticas de combate.

Também formam parte dos aspectos da saúde no Weng Chun, posto que
as suas raízes Shaolin fazem da arte uma ferramenta para melhorar a
própria saúde, assim como a habilidade. Os Círculos também estão fluindo
de maneira contínua e sem fim, em contraposição aos ângulos de um
triângulo. Intimamente ligados, círculos e triângulos trabalham juntos, como
o Yin e o Yang. Não devemos estar tensos durante uma luta ou na prática,
senão que devemos manter a calma e a fluidez, para ajudar a manter a
nossa saúde e defender-nos.

Esse é o logótipo de Weng Chun. Cinco frases explicadas em quatro
parágrafos. O logótipo e as suas explicações são simples e específicas, no
entanto, evocam mais pensamentos dos que nos apercebemos. O Weng Chun
é assim também da mesma maneira. Cada movimento está relacionado com o
Chan, a saúde e o Combate - os três tesoiros de Shaolin.

Escrito no Museu Ving Tsun EE.UU., de umas entrevistas
com Sifu Andreas Hoffmann. 

Associação Internacional de Weng Chun Kung Fu -
www.weng-chun.com

http://www.weng-chun.com/


Auto-defesa

https://www.facebook.com/gkpmeticciocombat


Novos valores estão surgindo na
área da auto-defesa. Hoje trazemos às
nossas páginas um deles. Fruto da
mestiçagem cultural e vital do mundo
moderno, com fortes raízes Eritreias
e Italianas, agora instalado na
Alemanha, o Mestre Simohon
Giaquinto possui uma ampla bagagem
militar e policial, com interessantes
postulados pedagógicos. Atentos ao
seu trabalho!



eu nome é Simohon
Tuwoldè Giaquinto.
Sou meio Eritreu e
meio Italiano. Sou o
fundador do GKP
Meticcio Combat, o

primeiro Sistema de Combate
Codificado da Eritreia.

GKP signif ica “Giaquinto Knife
Knowledge Program”

Não sou africano nem italiano. Sou
um mestiço e adoro este termo, porque
em um tempo remoto, quando Mussolini
colonizou a Eritreia, os negros foram
considerados escravos, os brancos uma
raça superior e os mestiços iam a ser
assassinados ao nascer. Segundo a sua
teoria, não eram seres humanos dignos,
porque eram fruto da união da "raça
superior" com a "raça inferior".

Além de tudo o mais, conforme os

estudos feitos pelos médicos, o Gene da
etnia negra é mais forte que o Gene da
étnica branca e assim, um mestiço é
predominantemente africano; isto alertou
a besta do ditador fascista. 

Na minha opinião, o mestiço é a
síntese e o fortalecimento da totalidade.
Ao menos duas línguas, duas culturas,
duas maneiras de pensar e mais
liberdade mental. Para mim, isto
significa ser mestiço!

A Eritreia está situada na África
Oriental, atravessando o Mar Vermelho.
Na Eritreia vivem nove grupos étnicos:
Tigrini, Tigray, Bilen, Saho, Nara,
Hidareb, Rashaida, Cunama e Afar. Na
formação da identidade de cada um
destes grupos étnicos, está presente a
cultura guerreira. As minhas origens são
do grupo étnico Bilen.

Os Bilen eram excelentes
combatentes com a faca clamado "Bilao
(de duplo gume), com a espada

chamada "sefi" e com o pau
denominada "shafo". Com a finalidade
de lutar, na Eritreia também existia uma
técnica denominada N'Kullit, ou tiro para
os lados e a mesma está presente na
técnica denominada Arehsi ou Refi (o
descanso e o arado).

Na Eritreia não existia uma verdadeira
arte marcial, não existiam escolas de
artes marciais da Eritreia, quem conhece
luta é a luta da sua própria etnia. A
povoação trabalha nos campos da
manhã à noite, mas como em outros
lugares na África, existe uma cultura
guerreira que se transmite de pais para
filhos e que serve para forjar o carácter
do homem e para ensinar combate,
assim como a lutar. De facto, há outros
ritos simbolizando a resistência ao
sofrimento, por exemplo a circuncisão
(que não é só um factor religioso), ou
certos t ipos de danças guerreiras
empunhando armas, danças com armas

M



Selbstverteidigung

Für mehr Informationen oder
Reservierungen für Lektionen 

des GKP kann man mich per
Email kontaktieren:

gkpmeticciocombat@gmail.com
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Meticciocombat
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que variam com o tempo. Além
disto há também o aspecto militar,
que se tem desenvolvido, por
desgraça, através de uma
dramática guerra civil de 30 anos;
onde participaram todas as
famílias.

No programa se encontra o
treino militar de Mkalahal Mtkà, a
saber, a defesa e o ataque. 

Comecei a minha formação em
1987, com o meu pai, que era
também o meu mestre. Era um
guerrilheiro do frente de liberação,
também fui treinador dos soldados
e fundador de um método de luta
com facas para os soldados: o
GMKC (Giaquinto Military Knife
Concept). A minha formação era
de militar. Me beneficiei durante
algum tempo da dupla
nacionalidade e isto me permitiu
ser um soldado contratado em
qualquer outro Estado Africano e
trabalhar n Itália como Polícia,
durante dez anos, também ensinar
Defesa Pessoal e gestão do
estresse físico nas Unidades Anti-
disturbios, através do Red Man
Training.

Em 2001 comecei a
desenvolver o GKP e acabei de
elaboraó em 2010. no GKP

Meticcio Combat puse toda mi
experiência. O meu método de
ensino para a povoação civi l
consta de 60 lições. 

Cada estudante tem um cartão
GKP, onde escreve o número de
horas para cada l ição. Assim
sempre mantém a sua atenção no
curso e eu posso controlar cada
estudante. 

No curso básico se treina três
vezes por semana, durante 2
horas cada vez, f inalizando o
curso básico em 5 meses. O
programa inclui a formação dos
princípios da segurança pessoal e
a maneira de comportar-se
diariamente, para evitar cair em
situações de risco, a defesa contra
as agressões à mão nua e a
agressão armada.

Contra as armas ensino a lutar
com armas. Começa-se usando a
mesma arma até chegar a treinar
com qualquer fénero de objecto:
uma chávena, uma garrafa, uma
esferográfica, um telefone celular
ou armas suaves: um cachecol,
uma camisola, uma jaqueta. Na
Eritreia se utiliza o “nezela”, um
xaile que se pode usar para a
defesa e o contra-ataque.
Também é importante para

defender-se das armas com as
mãos nuas, mas só como último
recurso, no caso de não ter
tempo de encontrar rapidamente
uma arma.

A primeira coisa que ensino no
GKP é a melhor maneira de
defender-se e a distância de
disparo de uma arma (nos
Estados onde é permitida) ou um
“spray” anti-tácticas de ataque
(nos Estados onde está
permitido).

O spray contra agressão,
estando em interiores, se está
ventando ou há outras pessoas
perto do atacante, não se pode
utilizar, mas à distância de disparo
é quando ensino a utilizá-lo como
um objecto contundente. Estudei
diversas artes marciais para
compreender o seu funcionamento
e assim, com o tempo cheguei a
ser Sifu (Mestre) de Kungu. 

No meu curso não ensino artes
marciais,  mas ensino como
aplicar o Sistema GKP contra
outros sistemas, assim como
contra um ataque na rua. Esta
maneira de treinar os meus
alunos assegura a aplicação com
êxito do GKP, porque se o seu
combate fosse apenas contra o

https://www.facebook.com/gkpmeticciocombat


GKP, não fariam ideia do que haviam
de fazer outros combatentes de outros
sistemas e nos nossos dias,  o
del inquente habi tual  está muito
preparado, inclusivamente em
combate.

O Sistema GKP é um método de
combate completíssimo, não é uma
Defesa Pessoal derivada de uma Arte
Marcial. Assim sendo, nos níveis mais

avançados, os estudantes deverão
aproximar-se de outra Arte Marcial e
descobrirão o coração do GKP Meticcio
Combat.

No GKP a faca tem grande
importância, cada um dos nossos
movimentos são da faca e a filosofia da
maneira em que nos movimentamos é
da filosofia da faca. Nós não utilizamos
facas nem projecções, mas com as

mãos e os cotovelos fazemos as
mesmas coisas que com a faca:
batemos, batemos, batemos…

GKP STATION
Desde criança, meu pai me fazia

treinar batendo com as mãos nuas ou
com armas em colunas ou em pneus.
Assim, quando comecei a estudar artes



marciais em paralelo com o
adestramento do meu pai,
conheci um treino asiático que
se chamava "Boneco de
Madeira".

Após outros 20 anos de
treino com os pneus e o
boneco de madeira, resolvi
criar uma ferramenta para
GKP. Chama-se GKP
STATION. Pode utilizar-se para
treinar com mãos nuas, paus e
facas verdadeiras, sem nos
magoarmos. 

A China 
Em 2011 viajei à China para

levar o GKP. Me encontrei com
um amigo que é um mestre do
Kungfu Wing Chun, o Mestre
Heman Leung. É o Presidente
da Associação de Chin Woo e
neto de Kungfu, o grande
mestre Yip Man. O GKP
encontrou grande aceitação na
China, tanto por sua parte
como por parte de outros
mestres, especialmente o Grão
Mestre e actor Chiu Chi Ling.

Tanto é assim que uns
meses depois me convidavam

de novo para com o meu aluno instrutor assistir à exibição GKP na
comemoração do 90º aniversário da Chin Woo Association. O evento
foi publicado nos jornais chineses e em Tg, e também se publicou num
livro escrito pelo Mestre Hernán Leung. Tratava de como mostrei aos
mestres chineses de Kung fu, que assim conheciam os inícios do
chamado GKP: Kungfu de Eritreia.

Eritreia
Em 2011, regressei à Eritreia após muitos anos e me ensinaram o

GKP METICCIO COMBAT, com autorização do governo. Este último
acontecimento é único, posto que as condições instáveis da política
deram lugar à proibição do ensino de técnicas de luta.

Alemanha
Na Itália formei poucos mas muito bons instrutores e agora posso

ver o futuro.
Instalei-me em Berlim, na Alemanha, um Estado europeu que

sempre me fascinou e o meu objectivo é difundir o GKP METICCIO
COMBAT na Europa, mantendo a Sede em Berlim. A meu lado tenho a
companheira da minha vida e os instrutores do GKP. Isto nos permite
participar de um trabalho conjunto, assim como da vida.

Para informação ou reservas para lições do GKP podem contactar
comigo no correio electrónico: gkpmeticciocombat@gmail.com

Também estamos em Facebook:
Gkp Meticciocombat

https://www.facebook.com/gkpmeticciocombat


A Zen Nihon Toyama-Ryu Iai-Do Renmei (ZNTIR) o organismo
que pretende manter viva esta tradição e as formas originais,
mediante um sistema que integra corpo, mente e espírito de
uma maneira realista e eficaz. 

Este DVD foi criado pela insistência de praticantes
da Filial espanhola da Zen Nihon Toyama-Ryu

Iaido Renmei (ZNTIR - Spain Branch), para
dar a conhecer a todos os interessados

um estilo de combate com una espada
real, criado no passado Século XX,

mas com raízes nas antigas
técnicas guerreiras do Japão
feudal. Nele encontrarão a
estrutura básica da metodologia
que se aplica no estilo, desde
os exercícios codificados de
aquecimento e preparação,
passando pelos exercícios de
corte, as guardas, os kata da
escola, o trabalho com
parceiro e a iniciação, até a
pedra angular em que se
baseia o Toyama-Ryu, o

Tameshigiri ou exercícios de
corte sobre um alvo realista. 
Esperamos que o conhecimento

da existência de um estilo como é o
Toyama-Ryu Batto-Jutsu, seja um

incentivo para conhecer uma forma
tradicional, que por sua vez é muito

diferente das actuais disciplinas de
combate, o que poderá ser atraente para

aqueles que desejam ir más longe nas suas práticas
marciais. 

Para os interessados na espada japonesa e os iniciados, este
DVD será de utilidade como apoio para na sua aprendizagem e
como consulta.

REF.: • TOYAMA1REF.: • TOYAMA1

Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

http://www.budointernational.net/material/


http://www.youtube.com/watch?v=yn0kb6lW6X8
http://www.budointernational.net/material/otros-defensa-personal/1942-russian-martial-art-systema-sv-training-program-vol1.html


SDS-Concept – Tudo sob controlo
A Defesa com pau do SDS, é uma ferramenta de auto-defesa de 8 a 15

centímetros de longitude, que se utiliza em SDS-Concept. Entretanto, o
arsenal do SDS-Concept também inclui alternativas, tais como colheres,
penas, revistas enroladas, lanternas, telemóveis e muitos mais. Forma,
características, materiais, tamanho, peso, assim como as fortalezas e
debilidades são essenciais para a sua utilização. Devido à simplicidade da
sua ideia básica, o SDS é estupendo para qualquer pessoa que queira
melhorar a sua segurança em situações de perigo, mediante o uso de uma
ferramenta.

Basicamente, os SDS e outros objectos se utilizam para amplificar
batimentos, pressão ou agarres. O SDS deve ser uns dois centímetros
mais comprido que a largura da mão de seu usuário. Quando mantido no
punho, a SDS deve sobressair por ambos lados.

Na terminologia do SDS-Concept se denomina o extremo inferior
"culatra" e a parte de cima "cabeça"; a cabeça sobressai no lado superior.
O SDS é de tal maneira que o punho aperta a parte média - o "corpo" -
com a cabeça e a culatra sobressaindo por ambos lados. Isto pode variar
para objectos mais pequenos, tanto seja com a cabeça ou com a culatra
sobressaindo.

O SDS-Concept básico contém vários agarres que permitem o uso
efectivo do SDS. Essa variedade de agarres dá como resultado uma
grande quantidade de opções. Utilizamos o SDS para amplificar os golpes,
a pressão, ou os agarres, para apunhalar, espetar, apertar, fazer alavanca
ou inclusivamente como chicote.

O artigo deste mês nos
leva de volta ao básico. Em

artigos anteriores acerca da SDS-
Concept, vimos os princípios da própria
defesa, defesa pessoal para mulheres,

defesa com diversos objectos de uso quotidiano
(nunca sem armas), e treino em Segurança e

Defesa Pessoal com objectos flexíveis. Este mes
vamos ver os conceitos básicos para utilizar alguns

paus de Autodefesa, como pau de algibeira, Dulo,
Kubotan…

http://www.youtube.com/watch?v=ITr-VjyYqHw
http://www.sds-concept.com/


Amplificar golpes

O SDS se agarra pelo corpo (agarre de martelo). Os golpes
são dados com a culatra (de cima para baixo horizontalmente)
ou com a cabeça (de baixo para cima horizontalmente).
Consoante a táctica, as zonas de batimento são a cabeça ou
entre as pernas, ou também os braços e do oponente,
quando não se pretende causar lesões graves. 

Texto: Peter Weckauf & Irmi Hanzal.
Fotos: Mike Lehner

http://www.sds-concept.com/


http://www.youtube.com/watch?v=ITr-VjyYqHw
http://www.sds-concept.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI


Amplificar a pressão

A pressão sobre as zonas sensíveis (pontos de
pressão) por regra geral provoca certas reacções que
poderiam ser muito úteis em algumas situações (por
exemplo, a resistência passiva, o desbloqueio dos
agarres). Atacar ao nariz, às orelhas e ao pescoço do
oponente. A intenção não é ferir o atacante.

Amplificar os agarres

Em um conflito, os agarres se utilizam para controlar
ou fixar o atacante, quebrar as articulações, se
necessário, ou obrigá-lo a se render. Geralmente se
utilizam ambas mãos para os agarres. Os objectivos
preferidos são as mãos do oponente e os braços. As
denominadas cadeias de agarre se utilizam para treinar

estas técnicas.

Apunhalar

O polegar faz uma firme pressão sobre o SDS no
punho, para evitar o SDS deslizar para trás. Esta
variação do agarre permite punhaladas ou golpes, por
exemplo, aos olhos do oponente, ao pescoço ou às
virilhas.

Agarre para espetar

O SDS se mantém firmemente; o polegar se utiliza para
apertar ou fazer alavanca sobre certas partes do corpo (pele,
orelhas, mamilos, genitais, dedos). Estas técnicas se utilizam
principalmente para quebrar a resistência passiva (na

http://www.sds-concept.com/


“A verdadeira grandeza
se mostra através do
respeito mútuo das

conquistas dos outros
e a dedicação às artes

marciais”

http://www.youtube.com/watch?v=ITr-VjyYqHw
http://www.sds-concept.com/


segurança), ou com a finalidade de não lesionar o
agressor.

Apertar
Agarrar o pulso do oponente com ambos polegares,

seguidamente segurar o SDS por ambos extremos e
apertar. Isto provoca uma forte dor no agressor, que
geralmente afrouxa o seu agarre (da mão ou da roupa).

Libertar-se ou fazer alavanca 

A SDS também funciona à perfeição para amplificar a
pressão de alavanca de agarres. Em especial, quando se
agarraram as mãos, o SDS causa uma dor momentânea,
o que é perfeito para as técnicas de desintensificação.

Chicote
Segurem o SDS no corpo (agarre martelo), enquanto

que, como se mostra na imagem, um molho de chaves
sobressai na cabeça. Usar as chaves unidas como um
chicote para distâncias mais longas.

Finalmente…
Quando iniciamos a nossa série sobre SDS -Concept, a

nossa intenção era fazer que o SDS -Concept fosse
conhecido por um público mais amplo e para inspirar os
Artistas Marciais interessados. Os nossos seguidores
internacionais, em muitos países que não têm ocasião de
aprender e praticar SDS -Concept com nós, são por nós
especialmente apreciados. O SDS -Concept é um sistema
europeu que cresce e tem com uma identidade autónoma
e estruturas e conceitos claros. No entanto, a autonomia
não significa que não possam existir similitudes ou
solapamentos com outros sistemas.

Cada adepto, seguidor, estudante, instrutor e mestre
tem o seu lugar na comunidade de artistas marciais e é
nossa intenção percorrer este caminho com o maior
número possível deles, para inspirar os outros e sermos
sempre alunos das artes marciais. A verdadeira grandeza
se mostra através do respeito mútuo das conquistas de
outros e a dedicação às artes marciais.

Estou especialmente agradecido ao meu querido amigo
Alfredo Tucci, que me proporciona uma plataforma única,
da qual estou tendo ocasião de informar os nossos
amigos de todo o mundo acerca dos nossos esforços.

O próximo curso de instrutores vai ser em
Viena, Áustria, em Março de 2014.

“O artigo deste mês nos leva
de volta ao básico”

http://www.sds-concept.com/
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ackie Chan nasceu em Hong Kong a 7 de Abril de
1954. no horóscopo chinês, este ano é do signo
do Cavalo, animal que representa força e energia
e que está muito próximo ao signo do Dragão,
sob o qual nasceu Bruce Lee. A família de Jackie
Chan era proveniente da cidade de Yintai, na

província de Shantung. A etnia desta região é famosa na
China por sua corpulência e agressividade, é  gente amante
das proezas físicas que deram ao mundo grandes
guerreiros e artistas marciais. Sem dúvida, Jackie Chan
honrou o sangue de Shantung que corre por suas veias.

O pai de Jackie Chan era um versado em Kung Fu,
Siu Hung Kun, mas seu ganha-pão era como cozinheiro.
Em 1940 foi para a Hong Kong, para entrar como
cozinheiro numa embaixada estrangeira. Em 1957,
quando Jackie era criança, o comissionado para quem
cozinhava o seu pai foi transferido para a Austrália;
antes de partir convidou o seu cozinheiro e a respectiva
família a acompanhá-lo a este país. Eles aceitaram e
assim é como Jackie Chan passou a sua infância ma
Austrál ia,  imerso em um ambiente e educação
britânicos.

São sem dúvida os dois grandes nomes do Cinema Marcial. Um, o génio criador, o artista
original, a estrela fugaz do firmamento Marcial. O outro, o rei da perseverança, a simpatia sem
limites, a humildade e a inteligência dirigindo a mais prolífica e bem sucedida carreira nas
bilheteiras do Cinema Marcial. Ambos, à sua maneira, conquistaram os corações do público e da
indústria como mais ninguém neste género.

Ao longo dos anos, Pedro Conde, o nosso especialista em Bruce Lee, tem compilado todas as
manifestações que Jackie Chan tem ido fazendo acerca Bruce Lee; um assunto por outro lado
recorrente desde o seu primeiro encontro, onde um jovem de 18 anos, proveniente da Ópera
Chinesa, trabalhou como especialista com Bruce Lee, numa produção que iria fazer história,
abrindo uma nova linguagem cinematográfica chamada Cinema Marcial. Várias entrevistas e
muitos anos de trabalho reunindo pequenas citas aqui e além, constituem este magnífico artigo
para os amantes do celulóide de acção e para os muitíssimos admiradores que ambos
personagens têm em todo o mundo.

Encontro de Dragões

J
Texto: Pedro Conde & Gladys Caballero 

Fotos: Pedro Conde & Budo International Archives 

https://es-es.facebook.com/PedroConde.CinturonNegro


Cinema Marcial

Cedo começou um calvário para Jackie Chan,
quando o mandaram à escola. Por muito que seus
pais insistissem, prometessem e ameaçassem,
Jackie Chan não só era incapaz de ser bom em
nenhuma matéria escolar e tinha verdadeiros
problemas para passar de ano. No que realmente
destacava era em desportos e adorava realizar
acrobacias; frente a isto, tudo o que tivesse páginas
e letras o aborrecia e repelia. Tanto é assim, que nem
sequer foi capaz de acabar a escola primaria (EGB). 

Jackie Chan regressou a Hong Kong em 1961,
para estudar Kung Fu do Norte sob a tutela de um
bom amigo de seu pai, Sifu Yu Jim Yuen. Este
mestre dava aulas de Artes Marciais a uma dúzia de
meninos, todos maus estudantes, mas excelentes
desportistas e acrobatas. Então começaram os dez
anos mais duros da vida de Jackie Chan. Na escola
do Sifu Yuen aprendeu o que significavam as
palavras Disciplina e Sacrifício; os treinos não
tinham realmente princípio nem fim, posto que Yuen
e seus alunos faziam vida em comum, qualquer
momento ou situação eram válidos para pôr à prova
as habilidades físicas e marciais. Sifu Yuen formou
um grupo de estudantes para actuarem na Ópera
Chinesa tradicional e Jackie Chan ensaiava com
eles. Se denominavam "Ki Xiao Fu" ("O grupo dos
Sete") e estava formado por Yuen O (Jackie Chan),
Yuen Biao, Yuen Wah, Yuen Corey, Yuen Miu, Yuen
Tak e Yuen Ng Ming Choi. Quando entravam na
academia da Ópera Chinesa do mestre Yu
Zhanyuan - em cantonês Yu Jim Yuen - passavam a
formar parte da “família”, adoptando todos os
alunos o sobrenome do mestre. As actuações do
grupo constavam em representar contos e lendas
tradicionais, decoradas por múltiplos e
espectaculares acrobacias.

Em 1970, Raymond Chow (Man Wai) abandona a
Shaw Brothers e monta o seu próprio estúdio, ao que
chamaria Golden Harvest. Com ele vai Jimmy Wang
Yu, a estrela masculina, nesse momento mais
famosa de todo o Sudeste Asiático. Não seria o único
que o acompanhasse, também o faria o realizador
O’Wei. O novo estúdio começa do nada e Raymond
tentou contratar, dentro das suas possibilidades, o
mais selecto e experiente de cada grémio; sabia
perfeitamente que além das estrelas e os directores,
necessitava um bom coreografo. O melhor era Han
Ying Chieh, de maneira que contactou com ele e fez-
lhe uma grande filmes por ano. Han Ying Chieh
disse-lhe que aquilo era impossível, que só poderia
encarregar-se de três ou quatro fitas, no máximo de

cinco. Raymond necessitava
de outro coreógrafo que
tivesse experiência e que fosse
de toda a confiança. Então
Han Ying Chieh recomendou-
lhe que contratasse o seu
antigo assistente, Sammo
Hung, que contava com certa
experiência, além de ser seu
homem de confiança. 

Tido isto acontecia nos inícios
de 1971, acabava de estrear “A
Touch of Zen”, o última trabalho
de King Hu, sendo aclamado
unanimemente por público e
crítica, o qual tinha sido
coreografado por Han Ying
Chieh, reservando um papel de
vilão para ele próprio e o seu
ajudante.

Em três das cinco fitas com
mais bilheteira do Sudeste
Asiático, Han Ying Chieh tinha
desempenhado a trabalho de
realizador de acção. Raymond
Chow não acreditava em
acasos, pelo que acedeu a
esta petição com certa
reticência. Sammo Hung
acabava de fazer 19 anos,
estava começando, pelo que
ficaria relegado às fitas de
menor categoria do estúdio.

Quase todas os filmes de
Ângela Mao Ying na Golden
Harvest foram um êxito, na
Ásia primeiro e no Ocidente
depois. Todas foram
coreografadas por Sammo
Hung, que com o passo dos
anos, se tornou um dos pilares
do estúdio. Graças a ele,
muitos dos seus colegas da
academia encontraram
trabalho no sétima arte, entre
eles: Jackie Chan.

Naqueles anos, a indústria
cinematográfica foi a causa da
grave crise que atravessava a
Ópera Chinesa; o público
preferia assistir ao cinema

“Em 1971 a comunidade cinematográfica ficou convulsa
com a notícia de um novo actor que Raymond Chow

contratara pela maior quantia de dinheiro que ninguém
tinha pago até aquele momento, apesar de que nunca
tinha protagonizado um filme na Ásia ou no Ocidente”

Jackie Chan



Jackie Chan em suas declarações sempre respeitou muito Bruce Lee, reconhecendo que se não tivesse sido
pelo “Pequeno Dragão”, ele e outros muitos actores de Hong Kong não teriam tido ocasião de ser estrelas e
alcançar a fama a nível mundial. Bruce Lee abriu um caminho que depois outros transitaram, Foi o primeiro actor
na indústria cinematográfica de Hong Kong a produzir, dirigir, coreografar e protagonizar suas próprias fitas,
inclusivamente escreveu o argumento de uma delas.  



antes que ir a um teatro pata ver histórias e
lendas tradicionais, as quais, em muitas
ocasiões eram levadas ao ecrã com mais
meios e efeitos especiais. Por estes
motivos, os membros que formavam estas
companhias de ópera, para poderem
subsistir tiveram que procurar trabalho nos
estúdios cinematográficos. A companhia ou
os grupos do Sifu Yuen não foram uma
excepção: Sammo Hung se encarregou de
que muitos dos seus “irmãos” da academia
conseguissem trabalho no estúdio como
figurantes, ou bem como extras, pelos seus
conhecimentos marciais e acrobáticos. 

Sobre isto Jackie Chan lembra: 
“Tudo começou em 1970, quando

Raymond Chow, um alto pelo estúdio e
resolveu se independizar, fundando a
companhia Golden Harvest, a qual surgiu
do nada, mas distribuiu o trabalho dos
produtores independentes. Raymond Chow
sabia que necessitaria de alguma coisa
grande para fazer que o mundo
cinematográfico contasse com ele. 

Então, em 1971 a comunidade
cinematográfica ficou convulsa com a
notícia que Raymond Chow tinha
contratado um novo actor pela maior
quantia de dinheiro que ninguém tinha
recebido até aquele momento, apesar de
que nunca tivesse protagonizado uma fita
ali ou no Ocidente. Era um chinês,
americano por nascimento, cujo papel numa
popular série de televisão americana o
tornara uma figura de culto na América e
em Hong Kong. O seu nome era Bruce Lee,
Lee Siu Lung ou “Pequeno dragão” (Lee,
em Cantonês).

O contrato com Bruce Lee foi um
precedente sem paralelo na cinematografia
da Colónia Britânica. Raymond fez uma
aposta muito arriscada e comentada em
todos os meios. “The Big Boss” estreou a
31 de Outubro de 1971, em Hong Kong.
Bruce Lee assombrou o público em geral e
os críticos em especial, coisa realmente
incrível e inesperada, `posto que em Hong
Kong todos estavam familiarizados com as

Cinema Marcial

“Bruce Lee actuava
com todo o seu corpo,
tinha essa qualidade;
era tal o seu carisma 
e presença nos ecrãs
que eclipsava todos 

os que estavam 
em sua volta”

Jackie Chan



Jackie Chan



artes marciais. Jackie Chan sabia o motivo
de ter impactado em todos daquela maneira: 

“Essencialmente, a fita mostrava uma nova
espécie de herói, mais forte, rápido e um tipo
de combate de Artes Marciais muito mais
excitante, tão rápido e mortal como o ataque
de uma cobra”. 

À diferença da rigidez do estilo de combate
das fitas de espadachins que tinha produzido
a Shaw Brothers, esta parecia brutal e os
golpes eram criveis. O personagem de Bruce
Lee não era estóico, de alma nobre, nem vivia
a sua vida procurando a honrosa vingança.
Era um lutador da rua, um delinquente juvenil
que o tinham expulsado de casa devido à sua
paixão pelas brigas. Resumindo: era um
homem como os da realidade.

“Karate à morte em Banguecoque” foi
estreada de maneira simultânea em 16
cinemas, coisa absolutamente incrível e
surpreendente naquela época,
especialmente numa produção local. Bateu
recordes logo desde o seu primeiro dia de
projecção, pois chegou a angariar 372.000
dólares de Hong Kong em um só dia, com
lotações esgotadas em todas as sessões.
Passou à história por conseguir angariar
mais de um milhão de dólares em três dias,
tornando-se em pouco tempo (19 dias) a fita
de mais bilheteira da história da colónia.
Aquilo marcou a muitas pessoas que
trabalhavam na indústria cinematográfica e
Jackie Chan não foi uma excepção: 

“Quando os meus irmãos da academia e
eu fomos ver a fita, nos metemos no meio de
uma grande multidão de pessoas que
levavam horas à espera para conseguir
bilhetes de entrada. Não as teríamos
conseguido de não ser pelas nossas
habilidades acrobáticas, nos guiaram até
uma janela aberta nas traseiras do cinema e
por ela entramos sem que se apercebessem
disso. Apesar do facto de que não pagamos
por entrar, estávamos mentalizados para não
gostarmos da fita, o que realmente
queríamos. Afinal, Bruce Lee era um chinês
do ultramar que tinha saído do nada e
recebia cem vezes que o nosso salário e
tinha Hong Kong comendo na palma da sua

Cinema Marcial

“Tem-se falado 
tanto dele que dava

para encher 
milhares de livros
grossos e ainda 

lhe não fazem 
justiça”

Jackie Chan



Bruce Lee





Apesar de ter trabalhado em
“Fúria Oriental”, Jackie Chan
não apareceu em nenhuma
cena junto de Bruce Lee. Em
“Operação Dragão” ensaiava
muito satisfeito porque iria
participar numa cena
emblemática, uns primeiros
planos nos quais Bruce Lee lhe
partia o braço. Afinal, no filme os
espectadores só repararam na
expressão e concentração do
“Pequeno Dragão”. É na
actualmente quando estas
imagens são interessantes por
conhecermos o extra que as
protagoniza. 



Cinema Marcial

“Tem-se falado tanto dele que dava para encher milhares de
livros grossos e ainda lhe não fazem justiça. 

Tinha um carisma enorme, 
uma presença física que não se podia ignorar. 

Se ensaiava no mesmo quarto, era impossível não prestar-lhe
atenção e era muito difícil observar mais alguém”

Jackie Chan



mão. Nós queríamos fazer o mesmo, mas
não podíamos. A fita era tudo o que as
nossas não eram, possivelmente “Karate à
morte em Banguecoque não pareça
impressionante hoje em dia, mas para nós,
naquele momento, foi uma revelação”.

Efectivamente, aquilo foi uma revelação
para muitos e pelo contrário, para outros,
por invejas ou receios, não era tão
impressionante, Jackie Chan esteva com
estes últimos: 

“Justamente o que eu dizia - disse
Sammo Hung à saída do cinema, batendo
no ar com o seu punho. - Uma luta de

verdade, um herói de verdade,
gostei! 

“Isso é nada, não tem nada” -
disse eu. “Se pensas que é tão
realista, então como é possível
que quando luta com um grande
grupo de pessoas eles só atacam
um por um?”

“Exacto, isso não acontece na
vida real - disse Yuen Biao. Todos
nós temos nódoas negras que
são prova disso”. Sammo abanou
com a cabeça e nos despediu
com um gesto: “Vocês não sabem
o que estão a dizer, aposto que
isto é o começo de uma coisa
grande e se estiver enganado,
engulo as minhas palavras”.

Karate à morte em
Banguecoque não foi só um
grande êxito de bilheteira em
Hong Kong como também na
Ásia toda. O seu êxito fez de
Bruce Lee a grande estrela de
Hong Kong e graças a ele, a
Golden Harvest, um estúdio
modesto de início, passou a ser
um sério oponente para a Shaw
Brothers. Acerca daquilo, Jackie
Chan diz: 

“The Big Boss deu uma
reviravolta total à indústria do
cinema em Hong Kong. Shaw
Brothers sempre tinha sido o rei
indiscutível do cinema em Hong
Kong, praticamente um
monopólio. Contava os mais
grandes actores, os melhores
realizadores e um maior
orçamento, mas contratando
Bruce Lee, a Golden Harvest
tinha mudado tudo. A Shaw se
enganara e agora o estúdio tinha
percebido que podia ser vencido.
Toda a gente sabia que Bruce
Lee tinha ido primeiro à Shaw
Brothers e lhe tinham oferecido
um contrato comum, que apenas
era suficiente para sobreviver.
Bruce Lee se vingou por esse
insulto milhares de vezes, uma
por cada dólar que ele meteu nas

contas bancárias da Golden Harvest.
Enquanto isso, cada produtor
independente, estúdio executivo e cada
magnate do cinema em Hong Kong,
procuravam desesperadamente qualquer
artista marcial que se parecesse, falasse,
representasse ou lutasse como o Dragão;
procuravam o novo Bruce Lee. Isto foi
muito frustrante todos, incluindo-nos a
nós, que quando nos juntávamos à
tardinha para beber e conversar, o que
sempre acabava da mesma maneira: - O
que tem Bruce Lee que não tenhamos
nós? Qual era o segredo do seu êxito?”



À semelhança de todos os que trabalhavam na
indústria cinematográfica, Jackie Chan queria participar
em alguma longa metragem com o novo fenómeno e ver
em “vivo e em directo” o segredo do seu êxito, mas,
haveria alguma oportunidade de o fazer?  

“Tudo começou com um telefonema do meu ‘irmão mais
velho’: - Escuta narigão - disse Sammo – ‘Tenho uma
oferta para ti’. Dos escritórios da Golden Harvest, onde
Sammo trabalhava como coordenador de especialistas,
tinham ligado para ele. Eu escutava com grande emoção
como me falava da nova fita que ia fazer a Golden
Harvest, a qual seria ambientada na época da ocupação
japonesa na China. “Fúria Oriental” (Fist of fury) era uma
história de rivalidade e vingança entre duas escolas de
artes marciais, uma chinesa e a outra japonesa. Nela
havia dezenas de papeis para especialistas. ‘E se
quiseres, tu podes ter um’ - disse Sammo.

Antes de eu poder dizer que sim, Sammo juntou, como
se me lesse o pensamento. ‘Ah, e a estrela da fita é
Bruce Lee’. Comecei a gritar como maluco e Sammo ria
da minha reacção. 

‘Suponho que isso quer dizer que si! Bom, apresenta-te
na Golden Harvest amanhã cedo. Se chegares tarde,
pouca sorte! De maneira que não faltes e não te
esqueças que me deves um enorme favor’.

Aquilo, ele iria recordar-mo durante o tempo todo que
estivesse em cena; Sammo nunca perdeu ocasião de
fazer que eu  “o reverenciasse” quando trabalhamos
juntos, mas se em algum momento aquilo esteve
justificado, era nessa altura.  

Claro está que eu observaria, escutaria e aprenderia e
se tivesse ocasião, mostraria ao Pequeno Dragão, o que
um rapaz de Shandong era capaz de fazer. 

Quando na manhã seguinte cheguei à rodagem,
constatei que todos os especialistas com alguma
reputação, tinham sido contratados para o projecto. Um
grito de “olá” chamou a minha atenção e vi Yuen Biao, em
pé, com as mãos nas algibeiras. Perto dele se encontrava
um jovem esgrouviado e de seguida reconheci o “irmão
mais velho” Yuen Wah. Ele tinha sido contratado como o
especialista para dobrar Bruce Lee, devido em parte às
suas impressionantes habilidades e em parte ao facto de
que a figura do seu corpo encaixava com a delgadeza de
Bruce Lee, que era rápido e explosivo como um chicote.

As diferenças entre O’Wei e Bruce Lee eram
conhecidas por todos e curiosamente, durante o primeiro
encontro que teve Jackie Chan com “O pequeno dragão”,
houve um confronto entre eles…. 

“A semelhança entre Bruce Lee e Yueh Wah foi ainda
mais óbvia quando Bruce Lee apareceu na filmagem
sacudindo a cabeça
com uma raiva que não
podia ocultar. No que
Yuen Wah não podia ser
igual era no intenso
magnetismo pessoal de
Bruce Lee, mesmo
quando só andava. A
razão da sua zanga era
que justamente atrás
dele ensaiava o
realizador da fita, o
famoso O’Wei. Este
tinha feito numerosas
fitas de êxito, incluída a
estreia de Bruce Lee
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“The big boss” e alardeava de ser o primeiro realizador
milionário de Hong Kong. Os especialistas que trabalharam
com ele, tinham uma opinião diferente acerca das suas
habilidades; mais que por essa sua maneira de alardear, era
conhecido por dormir na sua cadeira durante as rodagens e
ainda pior, O’Wei era um jogador que dava maior importância
às corridas de cavalos que às cenas que se estavam filmando,
inclusivamente subia o volume do aparelho de rádio para
escutar a retransmissão das Corridas de Happy Valley. De
facto, se alguém se atrevia a interromper a retransmissão,
aflorava o seu mal temperamento, gritando ao indivíduo em
questão e pondo-o fora do estúdio, para assim poder continuar
com os seus cavalos em paz. É claro que Bruce Lee só sentia
desprezo pelo homem que se chamava a si mesmo “o mentor
do dragão”.

“A cita estava fora de contexto” - murmurou O’Wei, que ia
atrás de Bruce Lee - “Nunca disse que eu te ensinei a lutar…

“Foram as tuas palavras, ou não?” - respondeu Bruce Lee
O’Wei respondeu, para tranquilizar a sua estrela: “Eu só

disse que te ensinei a lutar em frente das câmaras. O teu
talento, isso é teu Bruce, eu só o afinei”. 

Nós observávamos a cena incomodados, inseguros acerca
de se devíamos ou não intervir. Parecia que poderia acontecer
alguma coisa má, mas afinal, nós só éramos especialistas…
Que direito tínhamos de nos metermos numa conversa entre o
realizador da fita e a sua estrela?

O enfurecido olhar e a expressão na cara de Bruce Lee,
faziam intuir que os dias de O’Wei estavam contados.
Justamente quando parecia que a situação ia explodir, uma
pequena mão tocou o ombro de Bruce Lee, era Liu Lianghua, a
mulher do realizador. “Por favor Siu Lung” -disse ela, não tome
tão a sério o que diz o meu marido, não há insulto em suas
palavras. Ta a gente sabe que o senhor é o mestre e nós
simplesmente estudantes”

Bruce Lee desceu os punhos e os seus ombros se relaxaram.
Casualmente, O’Wei deu um passo de lado e ficou atrás do
magro corpo da sua mulher. 

“Está bem senhora O’Wei” - disse finalmente Bruce Lee - “por
respeito a si vou esquecer o acontecido, mas se o seu marido
voltar a falar de mim aos jornalistas, vou dar-lhe uma lição de
como se luta”. Então Bruce Lee abandonou o estúdio,
abanando com a cabeça em um gesto de negação. 

O’Wei ficou pálido, "¿Isso foi uma ameaça?" – gritou,
agitando-se ansiosamente e dirigindo-se nós. "¿Me ameaçou?
Todos são testemunhas!!!"

Todos os especialistas tínhamos observado com desgosto,
como O’Wei se tinha escondido atrás das saias da sua mulher
e agora não tínhamos ficado sem palavras. O’Wei olhava para
nós e a sua cara delatava uma mistura de medo e zanga, nós
nos viramos de costas e continuamos com a nossa ociosa
conversa. 

"Vamos rapazes, temos que fazer uma fita", vociferou
Sammo, entrando no estúdio, “deixa-te de conversas e mexe-
te", disse ao câmara que se encontrava atrás dele. Quando
Sammo e o câmara chegaram, rapidamente nos pusemos em
pé, com as nossas caras em alerta e os nossas corpos em
atenção. Penso que a nossa atitude com o nosso novo
realizador era muito clara…”

Como Jackie Chan explicou anteriormente, sabia que aquilo
era uma grande oportunidade e devia aproveitá-la; apesar da
sua juventude (17 anos) faria o que fosse preciso por destacar
entre tantos duplos e demonstrar o que era capaz de fazer um
garoto de Shandong. Apareceu durante breves instantes
lutando com uma garota no pátio da escola Ching Wu, no
entanto, por esta cena não se destacou, haveria de ser com
uma outra que ficou gravada na retina de milhares de
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Jackie Chan



espectadores, foi a cena em que dobrou o
malvado Suzuki, saindo despedido por um
pontapé em salto e atravessando o soji (a parede
de papel da casa), indo cair na relva do jardim,
ainda que lamentavelmente, não se lhe visse a
cara...  

Para explicar a cena, Bruce tinha desenhado
como seria a queda de Susuki. O especialista
que a fizesse devia atravessar a parede de papel
e cair cinco metros mais longe. A única maneira
de o fazer era utilizando um cabo, o problema
era que com ele, podiam puxar por nós mas não
amortizar a queda. Aqui é onde estava o perigo,
porque o arnês tinha que estar no centro das
costas e não se podia cair sobre ele, posto que
poderia lesionar seriamente a coluna. Bruce Lee
pediu um voluntário, mas ninguém se atrevia a
faze-lo e então eu me ofereci. Quando me
estavam pondo o arnês, compreendi o motivo de
nenhum dos especialistas querer faze-lo; mas eu nunca
penso no risco, só penso em que tudo vai correr bem.
Quando tudo estava pronto, Bruce Lee se aproximou e
comprovou que o arnês nem se via, nem se notava, então
disse: ‘OK, vamos lá’ e aproximando-se de mim, disse-me
ao ouvido: ‘Boa sorte, rapaz’. Então subi para na mesa,
situando-me à altura adequada, fiz um sinal a Bruce Lee
e ele gritou: ‘Acção!’ Então senti um tremendo puxão e
saí despedido para trás. Durante uns breves instantes,
notei que descia, então relaxei os músculos e virei-me
para um lado para rolar e não aterrar sobre a coluna ou o
pescoço. Senti uma grande dor e uma neblina
obscureceu os meus olhos. Quando acordei estavam
Sammo Hung, O’Wei e Bruce Lee muito preocupados.
Com a sua ajuda, me levantei e disse que me encontrava
bem, foi então quando Bruce Lee disse satisfeito: ‘Muito
bem rapaz, valeu a filmado!!!'

“Fist of Fury” estreou a 22 de Março de 1972, com um
êxito enorme, sem precedentes na cinematografia de

Hong Kong. Uma nova estrela ia arrasar na sétima arte
do Sudeste Asiático, mas, o que pensava Jackie Chan de
Bruce Lee, depois de ter trabalhado com ele?

“Quando o conhecíamos percebíamos que era um
homem impulsivo, obstinado com a perfeição de si
mesmo, determinado a conseguir os seus objectivos. Na

“Era um incrível artista
marcial, tão bom como se

dizia. Não acredito que eu o
pudesse ter vencido numa luta
e não teria sido tão estúpido

ao ponto de entrar isso”
Jackie Chan



rodagem, ele trabalhava por dez homens, coreografando
lutas, instruindo-nos individualmente no que queria de
nós e até observando através da câmara, para estar certo
de que o que acabaria por sair no ecrã era o que
exactamente ele tinha imaginado. O’Wei poderia ser o
realizador da fita, mas Bruce Lee estava ao mando e toda
a gente nas rodagens sabia disso. O’Wei mostrava-se
satisfeito deixando-o tomar o controlo, posto que isso
significava menos trabalho para ele. Além disto, depois do

feio incidente ao princípio da
produção, O’Wei não ia a entrar numa
briga com a sua tão temperamental e
perigosa estrela”.

“Quase todos, unanimemente, eram
cientes de que o êxito da longa
metragem se devia ao ‘Pequeno
Dragão’, a sua estrela, mas alguns,
uma minoria, continuavam a pensar
que se devia ao seu realizador em
geral e a Hang Ying Chieh, em
especial”.

Bruce Lee andava cansado de
discutir e queria fazer as coisas à sua
maneira, demonstrando a todos que
ele era a única causa do seu êxito. Em
“O furor do dragão” (Way of the

dragon) exerceu como autor da história, realizador de
acção, realizador de especialistas e actor principal. Aquilo
foi uma grande lição para Jackie Chan, mostrando-lhe o
caminho a seguir… 

“Uma grande parte do êxito de Bruce Lee se devia a
que era um bom actor, percebia de fotografia e sabia
coreografar e dirigir. Ninguém naquela época dominava
tantas matérias. Hoje é mais frequente, porque para
triunfar, se devem conhecer todos os detalhes deste
trabalho”.

Após outro êxito apoteótico, que superou às suas
anteriores fitas, Bruce Lee se implicaria na rodagem de
“Jogo com a morte” (Game of death) que iria interromper
por um projecto mais ambicioso, uma superprodução
USA & Hong Kong, a primeira co-produção que com um
grande estúdio de Hollywood que se realizaria na colónia.
Nesta grande fita se requeria um grande número de
especialistas e claro está que Jackie Chan participaria na
mesma…

“Ele era bom como artista
marcial, mas devido à sua
fama, se exagerou muito
acerca da sua qualidade”

Jackie Chan

Nas duas fotos da esquerda na parte superior: Yueh Wah, colega de
academia de Jackie Chan e especialista em acrobacias, dobrou Bruce
Lee nas cambalhotas que realiza após vencer em combate a Sammo
Hung. No início de “Enter The Dragon”, também, realizou o mortal de
costas, no combate com Bob Wall.  O “Pequeno Dragão” era um
especialista em Artes Marciais, não era acrobata. 



“Durante as filmagens de Operação
Dragão, um dia eu ensaiava atrás da
câmara, enquanto esperava.
Observava Bruce Lee preparando a
coreografia da luta. Quando tudo
esteve pronto, eu devia atacar. Entrei
de repente e a minha vista se
apagou, porque me bateu com a
bengala, justamente atrás da cabeça
- assinala o lugar exacto - se
enganou e calculou mal. Eu não fiz
nada, só receber o golpe e cair ao
chão. Estava estonteado. Olhei para
Bruce Lee, que não fez movimento
algum. Observava tudo, mas
continuava com a sua actuação,
virou-se de costas e ficou quieto, até
o realizador dizer ‘cortem’. Então
virou-se e disse: ‘Oh, meu Deus’ e
correu para mim, desculpando-se.
‘Sinto muito, sinto muito…’ Na frente
de todos aqueles especialistas de
cinema, me levantou do chão e pedia
desculpas, eu estava dorido pela
pancada, mas começava a voltar em
mim; era jovem e muito duro, vinha
da Ópera de Pequim, mas aparentei
estar muito magoado, queria ter a
atenção de Bruce Lee e que me
mantivesse em seus braços o
máximo tempo possível. Durante
todo o dia andei a queixar-me,
depois, durante toda a noite, sempre
que me via de longe me fazia sinais,
perguntando-me como estava, eu
dizia que melhor e massajava a zona
como se ainda me doesse”.

Esta cena foi uma das tantas em
que participou, como na que é
atacado e Bruce lee lhe com o Tabak-
Toyok filipino (nunchaku) e cai à
piscina de ácido. Jackie Chan
interveio também numa cena
emblemática, quando Bruce Lee
quebra um braço, de maneira
desapiedada, a um dos guardas de
Han…

“A vida de um especialista não era
fácil nem sequer para um jovem com
experiência na Ópera Chinesa.
Naqueles dias não havia muito
trabalho, os ordenados não eram
muito altos e as condições de
trabalho dif iceis; os acidentes,
incluídos os mortais, eram
frequentes, não existiam sindicatos
nem quase que contratos. Também
não existiam os efeitos especiais por
computador, tudo tinha de ser feito
por nós e se nos magoávamos ou
lesionávamos, simplesmente não
trabalhávamos mais. Os
especialistas tínhamos uma filosofia
de vida muito própria: vive rápido e
goza de cada minuto, porque talvez
seja o último. Para poder trabalhar
vários dias numa fita, era preciso
respeitar duas regras: Nunca
demonstrar que se era melhor que a
estrela e procurar aparecer de lado
ou de costas para a câmara, para
que o público não nos reconhecesse,
desta maneira nos podiam matar
várias vezes numa mesma produção.

Em Operação Dragão quebrantei
uma destas normas, foi na cena em
que Bruce Lee me quebra o braço
nos sótãos. Eu era muito novo, tinha
18 anos e para mim era um orgulho
aparecer naquela cena virado para a
câmara e que todos me
reconhecessem, mas me enganei; o
público só reparou na concentração,
na expressão da cara de Bruce Lee e
na sua musculatura; Bruce Lee
actuava com todo o seu corpo, tinha
essa qualidade, era tal o seu carisma
e presença no ecrã que eclipsava
todos os que estavam em sua volta”.   

Finalizada “Enter the Dragão”,
Jackie Chan teve ocasião de coincidir
com o “Pequeno Dragão”. Aquele iria
ser o seu último encontro… 

“Em Julho de 1973, saindo do
estúdio encontrei Bruce Lee e ele me
disse: ‘Hey, Jackie onde vais?” e
respondi: ‘Vou jogar às bochas’,
então me perguntou se me podia
acompanhar; fiquei sem palavras. Me
dirigia à estação dos trens, porque os
táxis eram muito caros para mim,
mas eu estava tão orgulhoso!...
Bruce Lee indo comigo às bochas…
e apanhamos um táxi. Quando
chegamos todos olhavam para Bruce
e eu de repente senti-me grande...
Toda gente queria o seu autógrafo,
de maneira que eu era como se
fosse o seu guarda-costas. ‘Não,
não, não, vão embora. Afastem-se de
Bruce’. 
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Bruce Lee era famoso por seu
controlo, no entanto, filmando esta
cena com a bengala, calculou mal e
bateu em Jackie Chan, ocasionando-
lhe um grande “galo”.





“O dragão não era uma
história de fadas, nem

um deus, era um
homem, um homem que

tínhamos de admirar,
mas não alguém que
tivéssemos de adorar”

Jackie Chan



Ele não queria jogar às bochas.
Simplesmente ficou lá vendo como
jogava eu que não era mau jogando
com bochas, de facto tenho muitos
prémios e queria exibir-me, mas
sempre que olhava para ele para ver
se estava impressionado, tinha olhar
perdido… 

Finalmente disse que tinha de ir
embora e chamou um táxi. Quando
entrava no táxi as calças dele
subiram e deixaram a descoberto
umas botas com muito salto. Nunca
antes eu tinha reparado que era
baixinho. Sempre me lembro
daqueles sapatos; eram muito

estranhos. Quando nos despedimos
eu disse: ‘Adeus irmão Dragão’ - ele
olhou para mim como querendo dizer
mais alguma coisa, mas o não fez.
Essa foi a última vez que o vi. Seis
dias depois escutei que tinha morrido
e não acreditei. Fui aos estúdios e lá
me confirmaram a notícia, então
percebi que tinha morrido e que
aquilo não era uma treta publicitária.

Após aquela perda irreparável, a
indústria cinematográfica da colónia
tentou encontrar um sucessor,
alguém que continuasse gerando
milhares de dólares. Graças a Bruce
Lee se tinham dado a conhecer as

Artes Marciais a nível mundial, era
preciso continuar com aquele filão de
oiro… 

Após a morte de Bruce Lee, em
Hong Kong todos os actores
pensavam que eram o novo Bruce
Lee, todos queriam imitá-lo. Houve
uma época em que fora da China,
onde se estreavam estas f i tas,
existiam muitos clones de Bruce,
especialmente a nível comercial.
Existia Bruce Li, Bruce Lai, Bruce
Liang, etc. Até eu mesmo interpretei
o segundo Bruce Lee (Fist of fury
II)... Vendo de longe o letreiro do
cinema, desde longe parecia que
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Bruce Lee era o protagonista, depois,
de perto via-se Jackie Chan. As
pessoas que passavam diziam:
“Olha, a nova fita de Bruce Lee!
Então comecei a pensar como me
poderia diferenciar de Bruce Lee”. 

Para mim, ele era um super herói,
mas eu não sou um super herói;
quando ele batia fazia assim (realiza
uma técnica e põe a tensão e cara de
Bruce Lee), mas eu resolvi fazer ao
contrário (bate e queixasse, fazendo
uma cara cómica). Ele dava
pontapés altos, eu os fazia baixos,
porque pensava que aquilo era coisa
que ele tinha feito e era o seu estilo e

a sua maneira de fazer a
coisas, mas eu resolvi fazer as
minhas próprias coisas,
juntando novos elementos,
como incorporar as
cambalhotas e acrobacias nas
lutas, saltar no meio de mesas
e outros movimentos
complicados. Quer dizer,
resolvi criar o meu próprio
estilo ou maneira de fazer as
coisas. Na Ópera de Pequim
aprendi a cantar, mas também
acrobacias e artes marciais;
não só se incluía dar pontapés
e socos, também dávamos
cambalhotas, aprendíamos a
usar lanças, espadas, armas
e outros objectos que se
combinavam nas cenas. Era
uma espécie de fusão das
Artes Marciais chinesas e tudo
isso foi o que resolvi levar aos
ecrãs, mas à minha maneira.
Eu não tentei competir com
Bruce Lee, o número um foi
ele. Eu queria ser Jackie
Chan”.

Efectivamente, Jackie Chan
quis ser ele mesmo e
interpretar outro tipo de herói
no filme “A serpente à sombra
da águia” (Snake in the eagle’s
shadow) e “O macaco bêbado
no olho do tigre” (Drunken
master) e conseguiu o que
para alguns era impossível:
bater os as marcas de
arrecadação das fitas de
Bruce Lee no Sudeste
Asiático… No Ocidente
demoraria um pouco mais... 

“Bruce Lee alcançou a fama
como um grande meteoro: de
maneira muito rápida e
repentina. Isto explica que
estivesse de repente
submetido a uma grande
pressão e eu penso que não
sempre foi capaz de lidar com

a situação. À sua volta, as pessoas se
comportavam de uma maneira quase
histérica e tão depressa o subiam em
um pedestal exagerando tudo, como
tentavam afundá-lo com escândalos e
outras histórias. Era bom como artista
marcial, mas devido à sua fama, se
exagerou muito acerca da sua
qualidade; por exemplo, se lançava
um pontapé rápido, havia  gente que
logo dizia que realmente tinham sido
três pontapés, mas que devido à sua
rapidez não se tinha podido apreciar.
Penso que isto aconteceu com
bastante frequência em tudo o que
dizia respeito a Bruce Lee. No meu
caso, penso que me enfrentei a fama
com maior tranquilidade, no sentido
de que cheguei a ela mais
paulatinamente, primeiro como actor
da Ópera de Pequim, depois como
especialista de acção, seguidamente
como actor secundário e finalmente
como actor e realizador de filmes de
Artes Marciais e de acção). Além
disto, no meio em que cresci e
amadureci tenho conhecido muitas
estrelas e presenciado também a sua
decadência; de tudo isto aprendi
muito”.

Jackie Chan teve ocasião de
trabalhar com Bruce Lee em duas
fitas, onde o pode conhecer, observar
e constatar a sua qualidade marcial
fora das câmaras, mas, quais as
conclusões que tirou de tudo aquilo?
O que pensa do “Pequeno Dragão? 

“Tem-se falado tanto dele que se
poderiam encher milhares de livros
grossos e ainda lhe não fazem justiça.
Tinha um carisma enorme, uma
presença física que não podíamos
ignorar. Se ensaiava connosco no
mesmo quarto, era impossível não
prestar-lhe atenção e era muito olhar
para mais alguém. Era um incrível
artista marcial, tão bom como se dizia.
Nunca teria podido vencê-lo numa luta
e eu não teria sido tão estúpido para
tentar tal coisa. 

Ainda assim, se me perguntarem o
que aprendi no tempo que passei
com Bruce Lee, eu diria que aprendi
duas coisas, as quais têm sido muito
importantes para mim. A primeira é
que um grande êxito apenas vem
com uma grande ambição. Desde
criança, nunca tive muito interesse
em entrar no mundo das fitas. De
adolescente, mais que nenhuma
outra coisa desejava a liberdade de
brincar, comer, dormir e viver como
eu quisesse. Eu teria sido feliz sendo
toda a minha vida um especialista de
cinema ou se tivesse pensado no
futuro, talvez um coordenador de

especialistas. Mas em Bruce Lee
encontrei um homem que queria
mudar o mundo, um homem cuja
ideia do sucesso era ser querido e
admirado e recordado por milhões de
pessoas e que numa carreira de
menos de uma década, no espaço de
só cinco filmes, conseguiu o seu
objectivo. 

Suponho que nesse momento foi
quando percebi que o horizonte do
que é possível era maior do que eu
imaginava. Afinal, se Bruce Lee
conseguira, porque não havia eu de
também poder? 

Porque, e esta é a segunda lição
que aprendi estando com Bruce Lee,
o dragão não era uma história de
fadas, nem um deus, ele era um
homem. Era um homem que
tínhamos de admirar, mas não
alguém que tivéssemos que adorar.
Quando estávamos nas rodagens,
ele sempre ensaiava rodeado de
gente que tentava dele se aproximar,
todos diziam "Bruce, és o melhor, és
grande". Eu o admirava tanto quanto
todos, mas nunca me integrei nessa
multidão. Ficava uns trinta metros
atrás dos seus seguidores,
observando à distância e sentindo
nojo, quando até os especialistas
com anos de experiência estavam
lhe beijavam os pés. Depois de ter
trabalhado com ele, todos tínhamos
sentido os seus punhos e pontapés,
que eram fortes e hábeis, mas eu
conhecia gente que era tão forte e
tão habilidosa como ele ou mesmo
mais…, mas isso não tinha
importância, Bruce era Bruce e só
por isso, era o melhor… 

Bruce Lee não pedia ser tratado
assim, era suficientemente inteligente
como para saber que esses louvores
estavam vazios e que dependiam da
posição tão alta em que estava,
devido à quantidade de dinheiro que
proporcionava ao estúdio e a todos
os seus aduladores. 

Mais tarde, quando cheguei a
triunfar por mim mesmo, cheguei a
perceber a posição em que se
encontrava Bruce Lee. Quando se é
uma "superes trela", signifique o que
signifique isso, sempre vai haver
gente que o trate como se não fosse
um ser humano. Em sua memória e
homenagem, eu não cometo esse
erro. Para mim, ele não era nem é
Bruce Lee o poderoso dragão, ele
era e sempre será Bruce Lee, um
grande mestre, uma boa pessoa e
bom homem. 

E sabem que mais? Assim é como
espero que se lembrem de mim.

Bruce Lee



O Major Avi Nardia - um dos principais instrutores oficiais
do exército e da polícia israelitas no campo da luta contra o

terrorismo e a CQB - e Ben Krajmalnik,
realizaram um novo DVD básico que

trata sobre as armas de fogo, a
segurança e as técnicas de treino

derivadas do Disparo Instintivo
em Combate, o IPSC. 

O Disparo Instintivo em
Combate - IPSC (Instinctive
Point Shooting Combat) é
um método de disparo
baseado nas reacções
instintivas e cinemáticas
para disparar em
distâncias curtas, em
situações rápidas e
dinâmicas. Uma
disciplina de defesa

pessoal para sobreviver
numa situação de ameaça

para a vida, onde fazem-se
necessárias grande rapidez e

precisão. Tem de se empunhar
a pistola e disparar numa

distância curta, sem se usar a vigia. 
Neste primeiro volume se estudam: o

manejo da arma (revólver e semi-
automática); prática de tiro em seco e a segurança;

o “Point Shooting” ou tiro instintivo, em distância curta e em
movimento; exercícios de retenção da arma, sob estresse e
múltiplos atacantes; exercícios de recarga, com carregador,
com uma mão e finalmente, práticas em galeria de tiro com
pistolas, rifles AK-74, M-4, metralhadora M-249 e
inclusivamente lança-granadas M-16. 

REF.: • KAPAP7REF.: • KAPAP7 Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

http://www.budointernational.net/material/israelies/2007-kapap-shooting-armas-de-fuego.html
http://www.youtube.com/watch?v=RYKUBamLVsI&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
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que em Artes Marciais que em Artes Marciais 

existe noexiste no teu idioMA…teu idioMA…

http://www.budointernational.net/
http://www.budointernational.net/


zeto nasceu em Sydney, Austrália, mas habita em
Hong Kong desde muito jovem. Estudou na
Universidade Desportiva de Beijing, com especia-
lização em Artes Marciais Chinesas. Depois de se
licenciar, foi contratado pela equipa de Wushu da
Austrália, onde competiu pelo seu país. Estudou

também na Universidade de Bond, em Queensland, Austrália,
onde ganhou o prémio ao melhor Realizador Estudante.

Finalizada a Universidade, trabalhou numa empresa de con-
strução naval, subindo a uma posição executiva de alto nível
antes de sair da empresa, para iniciar a sua própria empresa
de animação com uns seus amigos. Ali dirigiu a primeira longa
metragem CGI de Hong, intitulada “Dragon Blade: The Legend
of Lang”. A fita recebeu uma nominação para um prémio
Golden Horse e Szeto ganhou um Prémio do Sindicato de
Realizadores da Austrália. 

Em 2007 realizou uma fita de Jackie Chan intitulada "Wushu"
e protagonizada por Sammo Hung. O filme estreou com gran-
de êxito no Festival de Cinema de Cannes, de 2008.

Cinema Marcial

Antony Szeto é um brilhante realizador de cinema e pro-
dutor australiano, residente em Hong Kong, responsável
entre outras da afamada fita Wu Shu, produzida por Jackie
Chan e protagonizada por uma das lendas vivas do Cinema
Marcial, o grande Sammo Hung.
Hoje os trazemos esta entrevista realizada em Hong Kong

por Andrew Dasz, um dos jovens valores que está produzin-
do o meio Marcial de Hong Kong.

S

http://www.imdb.com/name/nm0844038/?ref_=fn_al_nm_1


Cinturão Negro:. Como foram os teus inícios na prática
das Artes Marciais?

Antony Szeto: Comecei a aprender Judo quando tinha 8
anos e Karate com 11, mas aprendi por divertimento. Só
quando já contava 18 anos comecei a fazer Artes Marciais a
sério. Nesse momento fiz Taekwondo com um oficial do exér-
cito da Corea, que foi Campeão da Armada Coreana vários
anos consecutivos. O seu Taekwondo era muito prático, com
muitas mais técnicas de mão; é um método que está sendo
ensinado por muitas das escolas de Taekwondo que actual-
mente visito.

C.N: Fála-nos acerca do teu primeiro contacto com o
cinema. Já pensavas em ser um actor e realizador de
Artes Marciais?

A.S.: Crescendo em Hong Kong, era como a maioria dos
seus habitantes, que admiramos as pessoas dos filmes. Mas
então eu não pensava a sério em aparecer nas fitas. Com 19
anos ensaiava treinando Choy Lee Fut e também continuava
praticando Taekwondo. Fazíamos muitas actuações, tanto da
Dança do Leão como de Kung Fu e copiamos muitos dos
movimentos que vimos nas fitas de Jackie Chan e Jet Li.
Devido a que tanto eu como os meus irmãos de Kung Fu éra-
mos muito ágeis, um dia, uma empresa veio à nossa escola
para recrutar gente para uma fita que estava sendo filmada
perto de Sydney. Já tinham estado em outras escolas de Artes
Marciais, mas quando viram o que estávamos fazendo, logo
nos contrataram a todos. Assim é como tive a minha primeira
oportunidade no cinema.

“Para quem quiser estar na
indústria do cinema,

especificamente nas fitas de
acção, o meu conselho principal 

é treinar duro”



Cinema Marcial

C.N.: És um realizador com experiência em filmes de acção.
O que pensas deles nas últimas décadas, dos anos 70 até
agora, em Hong Kong e em todo o mundo?

A.S.: Tem havido grandes mudanças nas fitas de Artes Marciais
Chinesas desde os anos 70 até agora. Basicamente, nos começos
dos 70 se foram estilizando as lutas coreografadas. Havia montes
de sangue… Certamente, Bruce Lee teve uma nova maneira de ver
a realidade, de tal maneira que ninguém ainda o pode substituir. Nos
anos 80 apareceram Jackie Chan, a família Yuen, Sammo Hung e
Jet Li. Estas eram pessoas altamente qualificadas, que entendiam
de espectacularidade. Se fizeram coreografias de luta a um nível
completamente novo, que inclusivamente hoje é difícil de superar.
Uma das ferramentas na coreografia da luta que acabaram por ser
uma forma de arte em si mesma, é o uso de cabos. Isto permitiu que
parecesse que os não artistas marciais podiam voar.
Desafortunadamente, isto também significa que na medida que pes-
soas como Jackie Chan e Jet Li iam envelhecendo, o trabalho com
cabos se foi utilizando cada vez mais... e apareceu o "cabo fantas-
ma". Afortunadamente, Donnie Yen trouxe algumas mudanças, vol-
tando à realidade. Mas isto durou muito pouco, posto que ele já tam-
bém não é jovem. Penso que há montanhas de mudanças… Hoje
em dia, toda a gente que está no negócio, procura novas maneiras
de surpreender à audiência…

C.N.: Tiveste ocasião de trabalhar com Samo Hung, um gran-
de nome em Hong Kong, na sua fita “Wu Shu”. Como correu
essa experiência?

http://www.imdb.com/name/nm0844038/?ref_=fn_al_nm_1


A.S.: Trabalhar com
Sammo Hung foi mara-

vilhoso. Aprendi
muito dele e sinto
muito respeito por ele.
Ele adora a sua comi-
da, ao ponto de ter tra-
zido o seu próprio
cozinheiro. Devo admi-
tir que nos dias muito
frios da rodagem de
Wushu (alguns dias com

17 graus negativos),
todos nós apreciávamos a

comida quente extra que ele
nos ofrecia. Espero com sumo

interesse a oportunidade de tra-
balhar de novo com ele.

C.N.: Em You Tube neste
momento podemos ver o “trailer” da

tua última fita "Fist of the Dragon” 
(O Punho do Dragão). Por favor,

conta-nos da experiência de trabalhar
com um lutador de UFC no papel prin-
cipal e um elenco internacional.

A.S.: Tivemos a imensa sorte de con-
seguir que Josh Thomas trabalhasse
nessa fita. O Punho do Dragão tinha um
orçamento muito baixo e os actores prin-
cipais chegaram aos estúdios no dia
seguinte de começar a filmação; de
maneira que ter alguém que cooperasse
comigo e a equipa, era importante para o
êxito da fita. Josh é este género de pes-
soa. Não só foi fácil trabalhar com Josh,
não só é muito talentoso como também
queria fazer todas as suas cenas de
acção. Para qualquer realizador, isto é
um presente de Deus, pois quer dizer
poder pôr a câmara directamente na
acção. A acção maravilhosa que temos
neste filme se deve principalmente ao
facto de que todos os actores fizeram as
suas próprias lutas e acrobacias. Todos
estão cheios de talento e são generosos.

C.N.: Algum projecto novo para
2014?

A.S.: Para 2014 estamos vendo de
fazer uma fita com uma estrela de acção
muito conhecida. Ainda não posso dizer
quem é, mas vou ser o realizador de acção
desta fita e estou muito entusiasmado com
a oportunidade de trabalhar nela.

C.N.: Por último, por favor, poderias
mandar uma mensagem para novos
directores e actores de artes marciais,
àqueles que gostam de se involucrar em
filmes de acção na indústria do cinema.

A.S.: Para quem quiser estar na indús-
tria do cinema, especificamente nas fitas
de acção, o meu conselho principal é
treinar duro. Hoje, tudo isto é muito mais
competitivo do que nunca foi. Quando
comecei nos anos 80, fazia uma volta
aéreo de 360 graus, seguido de uma
cambalhota lateral e isso era um grande
problema. Nos nossos dias o pessoal

está fazendo múltiplos truques, salta
fazendo duplas voltas de 360 graus
como se fosse um passeio no par-
que… Também é preciso ter múlti-
plas habilidades para sobreviver. É
difícil é alguém com só apenas algu-
mas habilidades seja capaz de per-
manecer muito tempo na indústria do
cinema actual.

C.N.: Onde se pode encontrar
informação acerca do teu trabalho e
experiência (sitio web pessoal, etc.)?

A.S.: Há montes de informação
sobre mim em IMDb.com e também
há outras fontes em Google.

Entrevista

Texto e fotos: Andrew Dasz 

KUNGFUGRUPO

SKYPE andrewdasz

Teléfono: (+852) 9425 8276 

Hong Kong



http://www.sifupaolocangelosi.com/


http://www.youtube.com/watch?v=S5_uhnBtAUs


http://www.bugei.eu/
http://www.youtube.com/user/masugiyama
https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei


http://www.budointernational.net/material/karate/1863-karate-kumite.html
http://www.youtube.com/watch?v=e-vbCM4ADBs&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://www.budointernational.net/






http://www.budointernational.net/material/kick-boxing/1862-kick-boxing-y-full-contact.html
http://www.youtube.com/watch?v=QOVWNtUZdtc&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


http://www.budointernationalvideo.com/


http://taowsacademy.blogspot.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDecl1wrcrbQVprY_LZHDx_W4I


Durante os anos de “moda” do WingTsun na Europa, milhares de praticantes desta
bela arte se aproximaram das numerosas academias que se abriram em quase cada

cidade do continente, em busca do que as técnicas de promoção definiam como
“o  eficaz sistema de defesa pessoal existente”. A quem não

lhe interessaria uma coisa assim? É qualquer coisa assim
como “Quer aprender a voar?”

O que queremos ser?



uitíssimas pessoas
que se aproximaram
ao nosso esti lo
nessa época,
chegavam atraídos
por esse sonho que

a publicidade na imprensa especializada
lhes vendia e por logicamente, pouco
tempo depois abandonavam, não
conseguindo essa técnica infalível de
auto-protecção, que era superior a todas
as outras. 

Paralelamente, muitos instrutores que
se formaram e se tinham instalado no
estilo na moda da época, tempo depois
o abandonaram e em muitos casos
lançando todas as suas iras e
frustrações contra este estilo que não
tinha conseguido comprazer as suas
expectativas. Finalmente, não foi mais
que outra moda das muitas que vêm,
brilham e se apagam no esquecimento.
Passados esses anos, aqui ficamos uns
poucos.

Como comentava em um artigo
precedente, estes pensamentos nos
situam numa época em que um estilo
subiu até o mais alto do panorama das
AAMM na Europa e não muito tempo
depois, acabou quebrado em mil
pequenos pedaços, em forma de
pequenas organizações que na maioria
dos casos vivem confrontadas e em
outros casos, como mínimo, vivem de
costas umas para as outras. Triste
panorama para “irmãos” que têm uma
mesma origem. Mas como define uma
lei universal: “Tido o que sobe...
finalmente desce” e assim foi.

Em ocasiões olhamos com
perspectiva para o panorama WingTsun
na Europa e temos de aceitar, como em
muitas ocasiões, que a má impressão
que do nosso estilo têm os praticantes
de Artes Marciais, não deve ser
atribuída a mais ninguém que a nós
mesmos. Mas, longe de nos
lamentarmos e tentar assinalar outros
como responsáveis dos nossos
problemas ou até (a opção que muitos
escolheram) deixá-lo, indo procurar o
esti lo de moda na actualidade. Há
alguns que, como eu, pensamos que
este extraordinário esti lo de Boxe
Chinês tem ainda muitíssimas coisas a
oferecer ao praticante de Artes Marciais.
Sem dívida alguma, devemos afirmar
com rotundidade, que nós NÃO

ENSINAMOS NINGUÉM A VOAR!!! E
claro está que este esti lo NÃO É
MELHOR QUE NENHUM OUTRO (nem
pior). As nossas propostas vão na
direcção de fazer do estilo WingTsun
uma via de prática das Artes Marciais de
BOXE CHINÊS, se o que queremos é
definir com maior exactidão o que
fazemos… Mas longe dessas
afirmações grandiloquentes, com as que
no passado tentávamos captar grandes
grupos de alunos. 

Têm sido muitos anos em que não se
definiu muito bem o que queríamos ser e
talvez, o velho adágio “daqueles barros
venham estes lodos”, defina à perfeição
a situação actual do estilo na Europa.

Uma das minhas frases favoritas e
que frequentemente acostumo a
empregar nos meus cursos de formação
para instrutores, é assim: 

“Abaixemos a cabeça, fechemos a
boca e dediquemos o tempo a suar no
silêncio de uma sala de treino”. 

Esta frase vai entrando entre alguns
dos que querem bem a este estilo e
resolveram continuar estudando e
treinando esta Arte que nos apaixona. 

Existe uma tendência de algumas das
mais grandes organizações de
WingTsun da Europa, que se encontram
metidas numa luta e campanha para se
denominarem a si mesmas “autêntico e
único WingTsun”. E eu me pergunto: 

Por que motivo darão tanto empenho
em se denominarem únicos e
autênticos? Penso que se empregassem
todo esse tempo na sala de treino,
talvez já não tivessem vontade nem
tempo de se meterem em tais
discussões. 

Pessoalmente, eu gostaria que os
nossas praticantes, instrutores e escolas
um dia fossem reconhecidos pela lição
de HUMILDADE, seriedade e trabalho
sério e não por etiquetas que estes
personagens teimam em se pôr a si
mesmos. É uma coisa ridícula, sem
dúvida!

Concentrados em como melhorar
aquilo que tanto amamos e ao que
dedicamos grande parte da nossa vida,
gostaria de tratar no artigo deste mês,
uma matéria que já toquei em algum outro
artigo nesta revista ou no meu blogo, mas
que me parece muito importante para
poder analisar qualquer caminho a
percorrer: O que queremos ser?

A pergunta que parece óbvia,
i não o tanto se olhamos com
perspectiva a séries de
artigos que escrevi alguns
meses atrás, intitulados
“Em busca de um estilo
reconhecível” e ainda
que no meu segundo
livro, que estará à
venda em uns poucos
de meses, dedico
uma secção muito
importante a este
ponto, não quero
deixar passar a
ocasião de
novamente expor
uma série de
dúvidas para sua
reflexão. Penso
que sempre nos
há-de fazer bem.

Quando lanço a
pergunta “o que
queremos ser?” é
também um
convite à
reflexão, uma
clara declaração
de intenções. 

- Em primeiro lugar,
devemos recuperar o
espírito crít ico. Quando
comecei com a prática do
nosso sistema, o meu Mestre
sempre insistia em que não
nunca acreditasse nas coisas
sem as analisar! Que fosse
sempre crítico e apresentasse
todas as dúvidas que em mim
surgissem. Que não
aceitasse nada sem por mim
ser constatado e que jamais
me deixa-se hipnotizar por
pessoas que estando no
cimo por um título de
grandíssimo mestre,
afirmam e emitem doutrinas
esperando só uma
resposta: a anuência.

Este é um ponto
fundamental na
apresentação de objectivos.
Este espírito crítico deve ser
e estar presente a partir de
agora, em tudo aquilo que
façamos e sem dúvida,
deve sempre estar

M

“A má impressão que do nosso
estilo têm os praticantes de
Artes Marciais, não deve ser
atribuída a mais ninguém que a

nós mesmos”

http://taowsacademy.blogspot.com.es/


orientar o nosso
crescimento e
evolução. 

O segundo dos
pontos importantes
seria deixar de
referir-nos a

mestres e as suas
conquistas. É muito
habitual escutar a
pessoas, ou mesmo
instituições, a falar
das conquistas que
os seus instrutores
“estrela” conseguiram
anos atrás. As
“batalhas” e combates
que conseguiram
vencer e as enormes
conquistas que
conseguiram no
passado. A frase “aqui
e agora” é a única

importante para mim.
Nem preciso dizer que

sinto o máximo respeito e
admiração por aqueles que
antes de nós trabalharam e
fizeram famoso o estilo que
tanto amamos, que devemos
de dar-lhes um lugar nos
altares e nas saudações ao
princípio e no fim das aulas,
mas..., a única coisa
realmente importante é o que
nós somos capazes de fazer
neste momento: Tentar
melhorarmos ao máximo cada
um de nós. Chegar ao
máximo da nossa evolução
individual sem
considerarmos se outros são

ou foram mais ou menos do que nós.
Viver das conquistas de outros no
passado, só nos pode servir como
inspiração, mas pouco mais do que isso. 

Devemos confiar no nosso próprio
trabalho! Como consequência disso,
chegaremos a uma conclusão
importante acerca da nossa relação com
as outras pessoas: aquilo que nós
somos é independente do que outros
possam chegar a conseguir. Por isso,
falar  (especialmente mal) de outras
pessoas, para tentar engrandecer a
nossa figura, além de ridículo é muito
negativo para as Artes Marciais e para a
vida em geral. 

A terceira proposta deveria ser, na
minha opinião, gerar dinâmicas de
trabalho diferentes. Me surpreende
quando um grande número de
praticantes de WingTsun da minha
escola (ramo do qual sou proveniente)
se agarram com força ao que
aprenderam dos seus mestres, com a
tão usada expressão: “Fazemos assim
porque o nosso mestre  assim fazia”. Me
parece uma escolha como mínimo
parva. 

Faz alguns dias lia uma frase do
grande Mohamed Alí que dizia assim…:
“Se viveres com trinta anos como se
tivesses com cinquenta, é que perdes-te
vinte anos da tua vida...” Como sempre, o
genial Alí nos faz pensar acerca de
conceitos como a evolução e a ausência
dela (involução). Se numa arte marcial
dinâmica, adaptável, versátil e que
praticam indivíduos vivos, não
muda nada com o passo dos
anos, é que alguma
funciona realmente mal na
transmissão da mesma.

Uma das coisas que mais gosto deste
belo sistema é como podem chegar a
ser diferentes uns ramos a outros. E
todos estão com parte de razão. É a
prova evidente de que os estilos são
cambiantes e geram pontos de vista,
trabalhos e portanto, evoluções
diferentes. E estou certo de que essa é,
sem nenhum género de dúvida, uma
das maiores grandezas deste estilo de
Boxe Chinês: a variedade dentro do
mesmo estilo.

Em quarto e último lugar, gostaria de
voltar ao título deste artigo: O que
queremos ser? 

Com demasiada frequência
observamos como os professores
deambulam pela prática de um lugar
para outro, arrastando os seus
estudantes a lugar nenhum. Isso é
devido a que em um grande número de
ocasiões não nos fizemos esta simples
pergunta: “o que é que queremos ser?” 

Quando lanço esta pergunta aos
meus estudantes, pretendo faze-los
pensar a esse respeito. O que é que
queremos ser? Touro ou toureiro?
Parece obvio que no exemplo taurino
que lhes lanço, espero a resposta
número dois: Toureiro! A inteligência,
versatilidade, estratégia e técnica para
nos enfrentarmos a um inimigo muito
superior em força, agressividade e

WingTsun

“Existe uma tendência de algumas das mais grandes
organizações de WingTsun da Europa, que se encontram
metidas numa luta e campanha para se denominarem a si

mesmas “autêntico e único WingTsun”. E eu me pergunto: Por
que motivo darão tanto empenho em se denominarem únicos e
autênticos? Penso que se empregassem todo esse tempo na
sala de treino, talvez já não tivessem vontade nem tempo de

se meterem em tais discussões”



resistência. Se estamos de acordo nisso, o que segue deve
ser definir os nossos sistemas de trabalho e treino, para
conseguir esse objectivo.

A falta de objectivos provoca como consequência, uma falta
de identidade, uma falta de estilo reconhecível e portanto, a
impossibilidade de uma evolução lógica. Afinal voltaríamos a
esquecer o que queremos ser?

O objectivo do estilo WingTsun é a NÃO FORMA! Este
conceito define uma maneira de agir e de enfrentar-

se a um adversário. Criar uma estrutura que

finalmente desaparece devido à mudança constante em busca
de uma adaptabilidade total.  

Talvez este conceito confunde muitas vezes os praticantes e
professores do nosso estilo. Talvez muitos esquecem que à
NÃO FORMA não se chega por atalhos mas sim com trabalho
árduo e estudo profundo. Mas também não tem lugar
“casualmente”. É aí onde insisto na importância do CAMINHO.

Talvez muitos se esqueceram que
se tem de percorrer o caminho para

http://taowsacademy.blogspot.com.es/


chegar onde queremos ir. Com excessiva frequência os
praticantes passam a vida a pensar ou tentando imitar o que
alguns grandíssimos mestres faziam no fim das suas vidas
(autêntica ARTE), esquecendo que até os maiores deles
percorreram um caminho para chegar onde chegaram. 

No mês que vem, o
nosso artigo tratará do

trabalho de Biu Tze

Tao e as suas aplicações para o combate. Vamos tentar dar o
nosso humilde ponto de vista a esse respeito. Até então
apenas podemos continuar a dizer: abaixar a cabeça, fechar a
boca, suar no silêncio de uma sala de treino e tentar dar-nos a
conhecer por duas palavras, que devem presidir cada uma das
nossas escolas: Respeito e Humildade!!!

Uma cordial saudação marcial

WingTsun



http://issuu.com/budoweb/docs/rivista_arti_marziali_cintura_nera_
http://issuu.com/budoweb/docs/revista_artes_marciales_cinturon_ne_400fb518d2f86c
http://issuu.com/budoweb/docs/cinturao_negro_revista_portugues_de
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Eskrima para Militares
A Eskrima não só é adequada como um desporto ou para a

defesa pessoal praticada pela povoação civil, o pessoal militar
também utiliza este realista Arte Marcial das Filipinas. A Eskrima
é muito apropriada para a auto-defesa, por ter uma versatilidade
quase que ilimitada. Pensem no pau curto, faca, telescópio,
lanterna…, as possibilidades são infinitas. Assim sendo, por
petição dos estamentos das Forças Militares de todo o Mundo,
Frans Stroeven tem treinado grande número delas na arte
marcial da Eskrima, no sistema conhecido como Sistema de
Combate Stroeven. Por isso nós pedimos a Frans que falasse
acerca do treino das forças especiais. De início, o nosso

encontro foi para falar das Forças Especiais da Polícia Federal
do Brasil (COT) 

Forças Especiais da Polícia Federal do
Brasil (C.O.T.)

O COT - Comando de Operações Tácticas (Comando de
Operações Tácticas) da Polícia Federal, foi criado em 1987,
com a missão de dar resposta a ataques terroristas dentro do
país. Participa em missões de alto risco, como as apreensões
de drogas, medidas de expropriação, conflitos rurais, segurança
VIP, desmantelamento de organizações criminais, e escoltam
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habitualmente os prisioneiros de alto
risco.

Esta unidade especial se encontra em
Brasília, capital do Brasil, mas pode estar
em funcionamento em todo Brasil em
duas horas. Pediram a Frans que
treinasse em Eskrima e em combate com
faca, estas forças especiais. 

"Estes homens já estão muito bem
treinados em Ju Jutsu Brasileiro, Thai-
boxing, etc. A minha tarefa era ensinar-
lhes a luta com faca e a luta com pau
(pau curto). O treino era de oito horas por
dia, o que logicamente é bastante duro
para a maioria de nós, mas que para eles
é normal. Estes homens estavam nas
melhores condições e assim sendo, dei-
lhes treinos de alto nível". 

O “sistema da caixa”
O sistema da caixa é um conceito

especialmente delineado por Frans para
grupos específicos, tais como a polícia, o
exército e as forças especiais. O sistema
da caixa se concentra em métodos de
formação curtos e eficazes, que são
fáceis de aprender. 

Frans Stroeven: "Realmente, eu os
desenhei por uma razão simples. O
Combate corpo a corpo deve ser o mais
curto possível e as técnicas o mais
simples e eficazes que seja possível. As
Forças Especiais de COT foram treinadas
neste sistema e tudo saiu à perfeição.
Ensinei-lhes uma variedade de ataques
que podem ser executados desde

qualquer posição. Também os treinamos
em bloqueio e desarme, chaves e
exercícios agressivos. Podem imaginar
que trabalhando durante de oito horas
por dia na formação destes homens, se
conseguem resultados inacreditáveis. No
último dia finalizamos com um treino
especial, vestindo o uniforme completo e
com todas as armas" .

Depois, Frans nos disse que estes
homens recebiam 50 batimentos com o
pau, quando treinavam com o pau ou a
faca…: "Sem dor, não há ganho”, juntou
Frans, com um sorriso.

Luta com faca
A luta com faca é também

uma parte importante da
formação. “Lutar sem lutar”,
é a denominação que Frans
lhe dá. 

"Devido a que a luta para
as forças especiais deve ser
o mais curta possível,
utilizamos técnicas muito
directas, encaminhadas a
acabar com o oponente o
mais rápido possível. Mas
também treinamos à
consciência o que uma faca
pode fazer como arma
efectiva, apesar de
frequentemente ser
subestimada… Para
demonstrar isto fizemos um
exercício de faca contra
pistola. O que mais surpresa

causou a muitos desses homens, foi
quando notaram a rapidez com que se
pode realizar um ataque com arma
branca. Não tiveram tempo de puxar pela
sua arma e muito menos de disparar”.

No outro canto do
Mundo:
Treino para as Forças
Armadas das Filipinas

Por convite das Forças Militares das
Filipinas, Frans deu um curso de ensino
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de dois dias, a várias unidades de combate
e forças especiais. 

Frans: "Para mim constituiu uma grande
honra ir lá e formar homens filipinos sem eu
ser um filipino. Assim sendo, treiná-los no
meu método de Eskrima SCS foi bastante
excepcional. Estes homens já dominam a
Eskrima e muitos deles são membros da
Equipa de Arnis. Assim sendo, já possuem
um grande conhecimento de Eskrima.

Para ser honesto, a formação destes
homens foi um grande desafio. Eles queriam
experimentar e pôr à prova a minha Eskrima
e o meu sistema, de maneira que ao
princípio, o ambiente era um pouco tenso. O
meu colega Ahmed e Eu realizamos uma
primeira acção e após um breve silêncio,
recebemos um grande aplauso.

Eles também tiveram de tomar contacto
com o pau e habituar-se a ele. Porque no
meu sistema treinamos com o pau contra o
corpo (contacto pleno). Com o tempo
gostam de trabalhar assim. Depois de dois
dias de treino no meu sistema, estes
eskrimadores começaram a fazer-me
perguntas sobre o meu esti lo. Os
resultados foram excelentes". 

Combate com faca
O combate com faca também foi muito

apreciado pelos militares filipinos, posto

que a luta com faca está no seu sangue e
os melhores lutadores de faca são das
Filipinas. Mas podemos dizer que a luta
com faca SCS é diferente de outras que
se possam fazer. O combate com Faca de
Frans é uma mistura das técnicas filipinas
e as técnicas europeias, complementadas
pela escola holandesa, que se baseia em
métodos de combate realistas e não em
métodos de treino estranhos, com os
quais não há ganho nenhum. São
técnicas agressivas e realistas, que se
podem usar a qualquer momento. Só
desta maneira se podem treinar os
soldados, para poderem ser usadas em
acção.

SCS
O Stoeven Combat System (Sistema

de Combate Stoeven) como conceito,
func iona  para  todos ,  sem impor ta r
estar nas forças militares especiais ou
simplesmente se quer abrir uma escola
e ensinar estas habilidades de combate
d inâmico .  Todos  os  in te ressados
podem entrar em contacto com Frans
Stroeven e também ser treinados em
SCS. 

Frans Stroeven dar-lhes-á as 
boas-vindas ao seu mundo, o mundo da
Eskrima.
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Kihon waza (técnicas básicas) es la parte más
importante del entrenamiento de cualquier Arte

Marcial. En este DVD el Maestro Sueyoshi
Akeshi nos muestra diversas formas

de entrenamiento de Kihon con
Bokken, Katana y mano vacía.

En este trabajo, se explica en
mayor detalle cada técnica,
para que el practicante
tenga una idea más clara
de cada movimiento y del
modo en que el cuerpo
debe corresponder al
trabajo de cada Kihon.
Todas las técnicas tienen
como base común la
ausencia de Kime (fuerza)

para que el cuerpo pueda
desarrollarse de acuerdo a la

técnica de Battojutsu, y si
bien puede parecer extraño a

primera vista, todo el cuerpo
debe estar relajado para conseguir

una capacidad de respuesta rápida y
precisa. Todas las técnicas básicas se realizan

a velocidad real y son posteriormente explicadas
para que el practicante pueda alcanzar un nivel
adecuado. La ausencia de peso en los pies, la
relajación del cuerpo, el dejar caer el centro de
gravedad, son detalles muy importantes que el
Maestro recalca con el fin de lograr un buen nivel
técnico, y una relación directa entre la técnica base
y la aplicación real. 

REF.: • IAIDO7 REF.: • IAIDO7 

Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

Cinturón Negro
Andrés Mellado, 42 
28015 - Madrid
Telf.: 91 549 98 37
e-mail: budoshop@budointernational.com
www.budointernational.com

 

http://www.budointernational.net/material/iaido/1946-iaido-kihon-waza.html
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COMO SE PLANEJA 
O “FU-SHIH KENPO”
MOVIMENTO E FLEXIBILIDADE

Todas as escolas chinesas dão importância a uma
boa flexibilidade, tanto as que são do interior como as
do exterior, do Norte ou do Sul.

Para praticar defesa pessoal não é necessário
praticar os difíceis exercícios de um potencial artista
das artes marciais, mas o movimento é essencial, a fim
de completar um nível de competência dando
pontapés e evitar ficar esgotado e os ferimentos ou as
lesões durante a prática.

Para quem se dedica às Artes Marciais, deveria de
haver mais ajudas para satisfazer a sua procura de
mais métodos e exercícios para praticar. Quando se
tem estado praticando um estilo e se tem a sensação
de ter chegado a um ponto morto no que diz respeito à
flexibilidade, por exemplo, tem de se procurar em
outros estilos e sistemas para encontrar novos
incentivos e metas.

Quando durante muito tempo estamos dentro de um
mesmo grupo de exercícios, corpo e mente perdem em
grande medida o entusiasmo. O corpo se torna
cansado, preguiçoso e não cooperativo. Flexibilizando
o corpo com novos grupos de exercícios, se operam
maravilhas. 

A flexibilidade é vida, a rigidez é morte!
Devemos de dividir os movimentos em dois ou três

grupos, parte superior do corpo, ancas e pernas, variar
a rotina de 2 ou 3 semanas, procurar constantemente
outros exercícios, não deixar que as pernas fiquem
rígidas e fazer toda tipo de movimentos antes de cada
sessão de treino.

Treino para mulheres
Dar um treino e formação a mulheres, não é o

mesmo que treinar homens. O mesmo acontece com
crianças e adultos, são, ou deviam ser submetidos a
métodos diferentes. No treino para mulheres têm de
ser consideradas as suas qualidades e limitações
próprias do sexo e tem de se ver as coisas desde outro
nível emotivo.

Quase na sua totalidade, as mulheres acostumam
ser mais flexíveis que os homens, mas pelo contrario,
à sua vez têm menos força e potência nos seus
batimentos e manobras técnicas. Elas devem aprender
a atacar sempre às zonas sensíveis, pontos vitais e
com técnicas naturais e espontâneas, fáceis de utilizar.
Todas aquelas manobras que elas não tenham
aperfeiçoado e que não sejam capazes de aplicar com
plena confiança e segurança, nunca devem ser
utilizadas. Técnicas, como por exemplo, espetar os
dedos nos olhos, ou pontapear os genitais, não devem
ser realizadas caso elas não confiarem em si próprias.

O marco do trabalho no treino para elas, consta de
um repertório de socos individuais com os nós, uma
variedade de batimentos simples que não requerem de
grande força para serem efectivos e o mais importante,
terem os conhecimentos básicos e treino com armas
naturais. Devem ser realistas e procurar a efectividade
e simplicidade. Batimentos ao nariz, ouvidos, queixo,
olhos, tabique nasal, traqueia, plexo solar, genitais,
clavícula, meniscos, rótula, dedos dos pés, costelas
flutuantes, rins, cervicais, pescoço, etc., e com a
utilização de punhos, palmas de mão, cotovelos,
joelhos e pontapés, são os elementos a aperfeiçoar.

Isto junto com um grande sentido da segurança e
confiança nos seus próprios recursos.

Desta maneira, uma mulher pode ter possibilidades
quando é atacada. Em primeiro lugar, ela deve
procurar a efectividade, depois o estilo, arte, formas,
etc. O treino com armas naturais (esferográficas,
chaves, pau, malas, carteiras, etc.), deve ser directo e
com precisão. No nosso sistema todas as armas, ou
melhor, qualquer coisa (tudo) se utiliza como arma e
deve de o ser com a única ideia de magoar muito. Isto,
se nos encontrarmos defendendo a nossa vida ou a
vida de próximo.

O treino com sparring para a mulher, no Fu-Shih
Kenpo, se divide nos seguintes grupos:

1) Sparring de Mão. Parecido ao Boxe, mas com
ataques construtivos a perímetros do corpo.

2) Sparring de Perna-Pontapés. Tem de se insistir
nos ângulos correctos de aproximação, teoria correcta,
conceitos bem aplicados, trabalho executado com
decisão.

3) Standard Sparring. Mãos e pernas, todo género
de agarre e batimentos estão permitidos.

4) Ataque Armado. Contra ataques com diferentes
elementos armados. O assaltante é requerido para
atacar ao corpo ou à cabeça de quem tem de
defender-se; isto serve para a técnica construtiva e
permite uma certa liberdade ao agressor. O agredido
tem de praticar e experimentar uma variedade de
técnicas. 

A maioria das mulheres têm tendência a retroceder
em todos os assaltos. Neste caso, isto só lhes
proporciona mais castigo, posto que ao agressor se lhe
dá mais espaço e tempo para planejar os seus
ataques. Eventualmente, o defensor aprende que o
movimento curto e progressivo de passos rápidos,
encurtam os ângulos e lhe permite obstruir com
segurança o arco que produz a arma que ataca. Talvez
uma mulher seja minimamente ferida se aprende a ser
construtiva na defesa.

5) Ataque armado contra outro armado ou
desarmado. Isto é o contrário do exposto
anteriormente. Aqui, normalmente é a mulher a que
ataca um homem. À mulher atacante é-lhe dada
liberdade de técnicas, é-lhe permitido atacar o
perímetro defensivo do oponente, se o desejar.
Lembremos que não é só ataque e defesa; em
sparrings há sempre dois instrutores disponíveis para
vigiarem o sparring; posteriormente esses instrutores
dão conselhos construtivos, ou fazem a crítica do
lutador que observaram.

Nota: Nestes 5 métodos de sparring não há árbitro,
não há pontuação, não há limite de tempo, caso os
contendentes levem a luta para o chão, têm 10
segundos para que um domine o outro ou para se
forçar uma submissão, usando técnicas dolorosas:
caso contrário, o instrutor anula a luta e os
contendentes têm de começar de novo. 

Ao princípio, esta arte de luta não é muito bonita,
não é estilizada, porque, devemos de repetir que
quando o Fu-Shih Kenpo age em Defesa Pessoal, o
estudante não procura o estilismo e sem a eficácia.
Depois, na medida em que os lutadores ou as
lutadoras praticam um certo período de tempo, aos
poucos conseguem um melhor nível de compreensão
e expressão da arte como tal, a sua estética aumenta
e os movimentos chegam a ser belos. Ainda que
mortais, conservam todas as correctas qualidades das
Artes Marciais.

http://www.feamsuska.com/


“Para praticar
defesa pessoal não

é necessário
praticar os difíceis
exercícios de um

artista em
potência das 

Artes Marciais”

http://www.youtube.com/watch?v=xnSEgkwXBEw
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esde a introdução das artes marciais da Ásia no mundo ocidental, tem havido uma tendência
por parte dos instrutores e do público em geral, a classificá-las em duas grandes
categorias: os estilos "duros" e os estilos "suaves". Com os anos, esta maneira de
ver, em geral se tem afiançado na comunidade das artes marciais e a terminologia
dos estilos "duros" e "suaves" é agora normalmente aceite e raramente
questionada. Os próprios meios de comunicação das artes marciais têm

contribuído a reforçar esta ideia com muitos artigos referindo-se a diferentes artes e estilos como
"suave" ou "duro" e contrastando seus atributos. Penso que o facto de podermos estar
razoavelmente de acordo, fez com que algumas artes possam ser reconhecidas e classificadas
fácil e justamente como "maioritariamente" suave ou dura. Poucos questionam que o Tae Kwon
Do, o Tang Soo Do, o Shotokan e Isshin Ryu, por exemplo, são principalmente duras, enquanto
que o Aikido, Jiu Jitsu e Tai Chi são consideradas suaves. Mas após um exame mais apurado,
essas simplificações e classificações superficiais não reflectem a verdadeira natureza e a rica
complexidade ( por não falar da história ) da maioria das artes marciais.

Com o fim de compreender como chegamos à percepção actual dos estilos duros e suaves,
teremos de rever os critérios utilizados para classificar as artes, os que se baseiam na potência,

nos golpes e os movimentos lineares se definem como
duras; as que empregam golpes e redirecções
mais suaves, os ataques e movimentos em
rotação se definem como suaves. Em geral, a
distinção é correcta, exacta e inclusivamente

útil. Mas o problema é que a maioria
das artes marciais têm

YIN e YANG (1ª parte)

D

“Os
Instrutores e
treinadores de

desportos
tradicionais que

limitam ou
rejeitam o

crosstraining, estão
fazendo um fraco
favor a seus alunos”

http://www.dsihq.com/


elementos de ambas classificações! De facto, em
um sistema marcial mais "completo", integral e
estruturado, o seu programa abrangerá tanto a
parte linear, dura batendo, como o elemento
circular, suave, agarrando.

Isto não deveríamos de nos surpreender. As
artes marciais desenvolveram métodos de
combate para campo de batalha e portanto
devem de conter uma ampla variedade de
estratégias, técnicas, subtis enganos e
adaptações ao ambiente, portanto é necessário
incorporar tanto aspectos suaves como duros. Mas
além desta consideração prática e histórica, a razão
mais convincente para deixar de lado a visão simplista
de suave e duro, radica no fundamento esotérico da
filosofia no núcleo de todas as artes marciais asiáticas,
que se pode ver tão elegantemente em seu símbolo: o
Yin e o Yang. Esse símbolo, maravilhoso na sua
simplicidade, signif ica, acima de tudo, a
dualidade de todas as coisas no universo e a
absoluta necessidade da existência dos
opostos. Os artistas marciais podem ver
este símbolo e seu significado como um
veículo estritamente educativo, carente

de toda ideia religiosa ou mística.
Trata-se de uma ferramenta de

ensino e de inspiração, um
dispositivo para nos lembrarmos
que devemos ser flexíveis e em
constante evolução. Evoca a

fluidez e nega a rigidez. Nos
leva a buscar mais, para

experimentar o possível e rejeitar
as limitações.

Em seu nível mais pragmático,
o Yin e o Yang nos está
alertando de que nenhuma arte
é completamente suave ou
dura, de que os movimentos
lineares e circulares se
complementam entre si;
dos golpes e os agarres
úteis e necessários; de
que o combate armado
e desarmado são duas
caras da mesma
realidade. 

A construção artificial de duro frente
a suave é uma ilusão.

Desde que o primeiro UFC chegou
à cena mundial, a necessidade de
"crosstraining" se fez evidente e com
a crescente popularidade das artes

marciais mistas, mais e mais
instrutores e estudantes finalmente

perceberam a mensagem, abrindo suas
mentes e abraçando o conhecimento
para complementar seu estilo duro com

técnicas suaves, e seu estilo suave
com técnicas duras. Agora o lutador

em pé aprende a desembaraçar-

s e



http://www.dsihq.com/


no solo, o judoca aprende a bater, o
pontapeador de Taekwondo aprende a
agarrar e o praticante de Aikido aprende a
pontapear.

Como era de esperar, NÃO OBSTANTE
esta tendência não se desenvolveu sem
controvérsia e o crosstraining tem sido
objecto de muitos debates e críticas
negativas. Os dois grupos mais
activos no debate estão nos
extremos opostos da comunidade
das artes marciais. Em primeiro
lugar, como era de esperar, estão
os tradicionalistas acérrimos que
vêem o crosstraining como
uma falta de respeito, até
desleal, e uma distracção
do estudo da sua
"verdadeira" arte.
Surpreendentemente,
no outro extremo,
muitos praticantes
"desportivos" de
artes marciais que
se especializaram
em um tipo
específico de
competição com
técnicas limitadas e
regras restritas. A ideia é
que se eles só
competem em torneios
de Taekwondo, por
exemplo, não
necessitam aprender
agarres ou
d e r r i b a m e n t o s .
Consideram o
c r o s s t r a i n i n g
c o n f u s o ,

contraproducente, ou mesmo uma perda
de tempo. Pela mesma lógica, se um
lutador treina só para a competição de
MMA, não deve de "perder o tempo"
aprendendo desarmes, ou luta com paus

filipinos. Estou em desacordo com

ambos pontos de vista, pois se enganam
por completo avaliando o crosstraining.
Não se trata (e não deve tratar-se!) só de
competição desportiva. Trata-se de
produzir um melhor artista marcial! Os
Instrutores e treinadores de desportos
tradicionais que limitam ou rejeitam o
crosstraining, estão fazendo um fraco
favor a seus alunos. Alguns são inseguros

e de mentalidade fechada, outros
estão motivados pelo ego e a
avareza. O Crosstraining
sério, equil ibrado e
estruturado, não só é
inteligente e proporciona

benefícios, como
profundamente coerente

com o princípio
eterno de Yin e
Yang. Isto indica
que podemos
conseguir níveis
muito mais altos
de habil idade,
conhecimento e
confiança por
experimentar e
abraçar o duro e
o suave, o linear

e o circular, os
golpes e os

agarres, com armas e
sem armas.

No próximo número espero
poder compartilhar com todos os
leitores, as minhas opiniões
pessoais e experiências sobre
os princípios do Yin e do Yang e
a sua influência na criação do
Combat Hapkido.

Grandes Mestres

“Em seu nível mais pragmático, 
o Yin e o Yang nos estão alertando de

que nenhuma arte é totalmente 
suave ou dura”

http://www.youtube.com/watch?v=Bg4d_9r3bUo&feature=youtu.be
http://www.dsihq.com/
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Texto e fotos: Franco Vacirca

A Convicção é Vital
Sandra Nagel

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=w2JRmnOqUng


O princípio fundamental
do Gracie Jiu-Jitsu: 
A Paciência

No Gracie Jiu-Jitsu o "princípio" da
luta tem mais a ver com a preparação
que com a "finalização". Um ataque
apressado e sem preparação, causa
pouco dano e pode acabar por ter uma
má consequência para nós próprios.
Assim sendo, se aplica a "paciência"
como um dos princípios mais
importantes do autêntico Gracie Jiu-
Jitsu (GJJ). Este pode ser o caso com
o desporto Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ),
ainda que se não tenha arriscado a
vida em um torneio de BJJ, pode
suceder uma situação de defesa
própria.

Os lutadores de GJJ (com isto
queremos incluir também a as
lutadoras de GJJ) aprendem a
concentrar-se no desenvolvimento
saudável. Isto se aplica a todas as
áreas do Gracie Jiu-Jitsu, bem seja
mental, física e humana, pois se trate
da ética, o respeito, a coragem, a

amabilidade, a amizade, etc. Numa
luta na "fase inicial" é, obviamente,
uma muito importante parte do que vai
suceder, e por isso também tem de
seguir aqui uma regra importante que
me deu meu Mestre Pedro Hemetério:
"... Quem tem o controlo do centro do
rival e é capaz de se adaptar com
pouca energia, com flexibilidade e
liberdade, tem meia batalha já ganha".

Em Gracie Jiu-Jitsu de combate, é
muito importante situar-se de maneira
que sempre se possa estar activo.
Devemos ser capazes de sempre
ceder o passo à pressão do oponente,
e se possível conseguir pressionar o
oponente em posição vertical, mas
sem perder a própria força do corpo e
a energia. Devemos manter sempre
suficiente espaço l ivre a f im de
mudarmos com flexibilidade e adequar-
nos à situação. Durante toda a luta,
mas especialmente ao princípio,
moderar-se respondendo ais ataques.
Cada ataque deve, se ainda não se
está pressionado, ser anulado com
uma  técnica de contra-ataque para

nós mesmo podermos continuar
mantendo a opção de aplicar mais
técnicas de contra-ataque. Os
combatentes GJJ inteligentes,
aprendem com os anos de experiência
e a evolução pessoal, a “ler” bem seu
oponente logo no início, para melhorar
se possível, para poder agir com maior
rapidez.

Os principiantes frequentemente
cometem o erro de atacar o inimigo
desde o princípio. Isto poderá ser
aproveitado por um lutador de GJJ
com experiência quando encontra um
rival quase sem forças. A maioria dos
combatentes GJJ são muito
"quadrados", queremos dizer que não
têm "curvas" - portanto seus ataques
se podem ver de longe. Em contraste
com um lutador GJJ com experiência,
que pode aplicar as técnicas em uma
maneira “redonda” e muito flexível, que
domina a própria capacidade e assim
pode estar mais perto do rival. O
objectivo de qualquer principiante deve
aprender esta "redondez" para entrar
na aplicação das técnicas. Isto é

https://www.facebook.com/pages/TriangleAcademy-Gracie-Jiu-Jitsu/113291225386884


Jiu Jitsu

realmente mais fácil de dizer do que
fazer, pois também necessita muito
tempo de treino - por vezes, meses –
tempo em que se pratica uma só
técnica. Praticar a técnica de combate
com os diferentes colegas vem um
pouco depois, mas também tem um
papel importante. No entanto, o
anteriormente dito deve de se aprender
primeiro. 

Na nossa formação Gracie Jiu -Jitsu
se realizam "exercícios" de interiorizar,
com anterioridade a realizar luta livre.
Isto joga um papel muito importante,
porque estes lutadores GJJ aprendem
a técnica. Os muito intensos e técnicos
“exercícios" das diferentes técnicas ou
das técnicas estreitamente
relacionadas, melhoram a fluidez e se
uti l izam para desenvolver uma
velocidade natural. O "exercício"
também ajuda muito especialmente
aos lutadores de GJJ mais passivos.
Jogando um papel mais passivo, estão
praticamente obrigados a tomarem um
papel mais activo. Em GJJ não temos
nada em contra um papel passivo, pelo
contrário, muitas vezes é bem melhor
que qualquer outra coisa, mas devem
ser praticados ambos aspectos para
melhor compreender ambos. A este
jogo do “papel” também se tem de dar
atenção e à defesa. É bom ter a
oportunidade de ver o que faz outro
praticante de GJJ na mesma situação
ou numa similar.

Em Gracie Jiu-Jitsu sempre existe a
pergunta de como um principiante
deve montar o seu "repertório inicial".
No BJJ desportivo é preciso trabalhar
para aprender técnicas de
derribamento de Judo, Sambo e Luta
Livre. Em Gracie Jiu-Jitsu - como
aprendi com o professor Pedro
Hemetério, que por sua vez aprendeu
seus conhecimentos do fundador GJJ
Hélio Gracie pessoalmente - isto não
é necessário. No autêntico GJJ se
tem a ideia da auto-defesa, o que
quer dizer que sabemos desde o
início que uma posição incorrecta
pode nos custar a vida. Portanto, o
primeiro movimento já está pensado
para proteger-nos (sobrevivência). As
técnicas que só servem para competir
no TATAME são-nos supérfluas... Isso
não quer dizer que não sejam
suficientemente boas - mas
simplesmente não nos servem para a
própria defesa, p que por sua vez é o
nosso principal objectivo.

É melhor executar uma técnica
com um 20% de precisão e um 80%
de convicção,  que com 80% de
precisão e um 20% de convicção. Eis
aqui alguns pontos importantes que

um pr inc ip iante deve
necessar iamente ter  em
consideração no caminho a faixa
azul, para poder aplicar na rua o que
aprendeu, caso lhe seja necessário: 

• A eficácia de uma técnica também
pode ser necessária na falta de
convicção.

• A convicção é muito importante,
pode sê-lo tanto ou mais, que a própria
técnica.

• A convicção pode influir
signif icativamente no êxito e no
fracasso.

• Se talvez inicialmente não se
realiza perfeitamente a técnica, temos
de tentar de novo, mas com plena
convicção. Afinal tiramos proveito
disso.

• Quando se pratica uma técnica,
tem de ser bem treinada, para que os
pensamentos estejam exactamente no
lugar devido. O primeiro passo é
combinar precisão e convicção.

• Tem de se praticar cada técnica
com autocontrolo, mas nunca deixar
que se veja afectado pelo desejo de
dominar a técnica.

https://www.facebook.com/pages/TriangleAcademy-Gracie-Jiu-Jitsu/113291225386884
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á passou mais de um ano
desde que o International
Martial Arts Institute convidou
o Grão Mestre Martin Sewer
para espectáculo anual da
World Black Belt Hall of

Fame, na Malásia. Já anos atrás os
organizadores repararam em Martin
Sewer, devido à sua fama (que vai em
aumento) na comunidade mundial das
artes marciais, e em diferentes ocasiões
o convidaram para ir a Kuching (Malásia).
No ano passado não só ganhou o
primeiro lugar no torneio dos Grandes
Mestres, como também foi eleito Grande
Mestre do ano 2012. Também estamos
lembrados que esse evento maravilhoso
e memorável se viu perturbado pelo
incêndio numa das escolas locais de
Kung Fu. Quando o Grão Mestre Martin
Sewer soube desse acidente, fez questão
de entregar o seu Lai Si anual (oferta de
aniversário) para facilitar a reconstrução
da escola. Foi um ano glorioso para
Martin Sewer e encheu de legít imo
orgulho a escola e os seus numerosos
alunos na Suíça. Tanto mais se
comoveram quando de novo foi
convidado e viajou a Kuching. Logo à
chegada, foi recebido pelo responsável
do evento, Grande Mestre Dr. Song e lhe
pediram uma demonstração da sua
mestria. Além do Dr. Song e os grandes
mestres presentes, assistiram vários VIP
da Malásia à representação, como por
exemplo, o Ministro da Saúde. 

O Grão Mestre Martin Sewer
interpretou uma parte da famosa Tit Sin
Kuen, uma figura legendária e “secreta”
no mundo de artes marciais. Pouco

depois foi eleito Senior Advisor do evento
e por sua obra com o Hung Gar Kung Fu
original foi condecorado com a medalha
de oiro, na World Black Belt Hall of Fame.
No fim de um dia longo mas maravilhoso
e de sumo proveito, a World Kuosho
Federation Bangladesch fez-lhe uma
homenagem como convidado VIP do
evento do Martial Arts Institute.

Finalmente pode descansar e
recuperar-se da longa viagem e desse
dia cheio de homenagens e prémios. No
dia seguinte se realizou o torneio de
demonstração, o qual era esperado pelo
público e participantes, com muita
espectação. De novo participou Martin
Sewer na categoria dos Grandes Mestres
e defendeu o seu primeiro lugar do ano
anterior. Mostrou a famosa forma do
Tigre e o Grou, em Chinês “Fu Hook
Seung Yin Kuen”. Esse esti lo é tão
conhecido que o Hung Gar Kung Fu
original muitas vezes é denominado
“Sistema Kung Fu do Tigre-Grou”. Com
essa forma ganhou o Sigung (avô de
Kung Fu) de Martin Sewer, o famoso
título de homem de honra e herói
nacional Chiu Kow, no campeonato
chinês de Wushu, em 1957. 

Martin Sewer mostrou ser um digno
sucessor na história gloriosa do Hung
Gar. As comemorações continuaram no
Hall of Fame, reunião de lendas do Kung
Fu. Alí, Martin Sewer tinha sido graduado
Grande Mestre em 2012 e este ano,
devido à sua actividade como Mestre, foi
seleccionado como Grão Mestre Instrutor.
De novo lhe pediram que apresentasse o
seu Hung Gar Kung Fu, mas não se
limitou a apenas mostrar as suas

J “Ainda sendo do
Oeste, da Suíça,
soube superar

todos o
obstáculos na sua
vida para chegar
a ser o melhor

aluno e sucessor
de Dr. Chiu Chi

Ling. Tem
dedicado toda a
sua vida ao Hung

Gar Kung Fu
original e sempre
se preocupa com
os progressos

dos seus
inúmeros alunos e
com a divulgação
do Hung Gar”



Hung Gar
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capacidades, também dirigiu um seminário para os Grandes Mestres
presentes. Aquilo fez que se destacasse entre os seus semelhantes e
foi um grande êxito. Como já acontecera nas demonstrações, os
participantes do seminário ficaram literalmente de boca aberta e
pensativos. Durante dias se falou de seus ensinamentos e do bom
humor sempre presente neles. O terceiro dia, as emoções chegaram
ao seu ponto máximo: Martin Sewer foi nomeado Grande Mestre
Instrutor de 2013. Mas isso não foi tudo, ainda faltavam as
homanagens maiores. Após a entrega de galardões e títulos
honoríficos, se iniciou a festa da reabertura da escola de Kung Fu, a
qual foi destruída por um incêndio no ano passado. Grande alegria
mostraram os alunos locais, quando se cortou a fita vermelha! Na
Suíça, os alunos vindos com o Grão Mestre Martin Sewer se
emocionaram junto com eles, pois tinham contribuído com a doação do
Lai Si de seu Sifu.

Chegada a última noite e enquanto muitos já pensavam no regresso,
Martin Sewer e os seus alunos ainda teriam uma outra surpresa: o
sucessor do legendário Dr.Chiu Chi Ling e realizador da escola maior
de Hung Gar na Suiça, o Grão Mestre Martin Sewer, recebeu o 9º grau
de Mestre, perante todo o público e os outros Grandes Mestres.
Segundo o representante do International Martial Arts Institute, isso era
o mínimo que se podia fazer para premiá-lo e não podia ser menos que
honrar e mostrar reconhecimento ao Grão Mestre Martin Sewer. 

A notícia teve grande repercussão em jornais e outros meios locais. 
Sempre leal e fiel ao seu Sifu o Dr. Chiu Chi Ling, Martin Sewer

declarou: 
“Para mim, o importante é a graduação de 8º Dan concedida pelo

meu Mestre. Com esse grau trabalho e aparece no meu cartão de
visita. Mas certamente, é uma honra excepcional receber o prémio, o
que faço com sumo reconhecimento e respeito. 

Os seus alunos suíços e inclusivamente ele próprio se mostraram
surpreendidos e comovidos perante a honra que representa tudo isto.
N entanto, os grandes maiores Mestres da Ásia, especialmente os de
Hong Kong, não se mostraram surpreendidos: “Era o que merecia”-
disse um dos Grandes Mestres. “Ainda sendo do Oeste, da Suíça,
soube superar todos o obstáculos na sua vida para chegar a ser o
melhor aluno e sucessor de Dr. Chiu Chi Ling. Tem dedicado toda a
sua vida ao Hung Gar Kung Fu original e sempre se preocupa com os
progressos dos seus inúmeros alunos e com a divulgação do Hung
Gar. Tem editado livros e publicações e trabalha activamente pela
comunidade das Artes Marciais. Assim deve ser! Conheço poucos que
nos nossos dias tenham chegado a fazer isto, mas este Suíço maluco
conseguiu!”

Kung Fu

http://martinsewer.com/






http://www.youtube.com/watch?v=SGiU-_c6EtM


O novo filme de Isaac
Florentines, “Ninja:
Shadow of a Tear” (A
sombra de uma
lágrima) não é uma fita
barata de Hong Kong,
é um filme de acção de
Hollywood, com todos
os elementos que um
filme deve de ter para
ser recordado em anos
futuros.



http://www.youtube.com/watch?v=aCtRgjecyOY


Ninja
“Shadow of a Tear”(A
sombra de uma Lágrima)
Realizador: Isaac Florentine
Protagonistas: Scott Adkins e Kane

Kosugi
Produção de Millenium Filmes Avi

Learner e Boas Davidson Frank DiMartini

Acção, reviravoltas, excelência técnica,
uma história crível, grande
cinematografia, historicamente correcta,
David White fez um magnífico trabalho
escrevendo o enredo.

Produzida por Avi Learner e Boas
Davidson de Nu Image Millenium, vai a
encher os dojos de novo, como
aconteceu nos anos 70 e 80 com
“Contacto Sangrento” e “Operação
Dragão”.

Explosões, pontapés como nunca
antes vistas, uma boa história e uma
incrível actuação do novo herói das artes
marciais de Hollywood, SCOTT ADKINS
(Boyko na Série “Undisputed”).

As habilidades de Scott nas artes
marciais, aumentaram de qualidade,
passando de ser boas a ser
incrivelmente impressionantes. Em
excelentes condições, vai enlouquecer
as garotas que virem este jovem bem
parecido, que luta como um homem por
uma missão. Junto com o novo “mau da
fita” Kane Kosugi, que é filho de Sho
Kusugi. Sho foi o protagonista de muitos
dos primeiros filmes de Ninjas dos anos
1980, aos quais pertencem fi lmes
clássicos como “A vingança do Ninja”,
“Pray for Death”, que fizeram com que a
palavra Ninja fosse popular nas lares da
América. 

Kane é uma estrela por direito próprio
no seu Japão natal e agora bate à porta
de Hollywood com um pontapé e um
soco, como fez o seu pai 30 anos atrás.
Os dois se enfrentam no ecrã ao dilema
da afeição e do respeito, frente à
desesperação e ao ódio, quando Casey
tenta descobrir quem foi o responsável
pela morte da sua mulher Namiko e do
filho que esperavam.

É história da vingança de Casey (Scott
Adkins) cuja mulher é assassinada por
um grupo de malfeitores e Casey
persegue os malvados do Japão à
Tailândia e pelas selvas da Birmânia.

As cenas de luta, com uma excelente
actuação de Adkins e Kosugi, têm um
ritmo que nos deixam sem fôlego.
Quando a acção começa é como se o
inferno se desatasse e os pontapés são
tão altos, rápidos e surpreendentes que
desafiam a lei da gravidade. As lutas com
espada são sangrentas… 

Ah, ainda não disse que não há cabos
nas cenas de luta? É de não acreditar…
Trata-se de uma reverência tanto a Scott
como a Kane, por suas incríveis
habilidades técnicas, limpas, nítidas e
rápidas, que só podem vir de horas e
horas de treino em um dojo.

A principal arma para matar é um
manrikigusari, uma corrente de 30
polegadas, utilizada pelos Ninjas do
Século XVI, para estrangular e derribar
um rival. O curioso disto é que está feito
de arame farpado e é o “cartão de visita”



http://www.youtube.com/watch?v=aCtRgjecyOY




do bando de malfeitores, que deixa
uma marca característica e
desagradável no pescoço das vítimas.

Nos papeis secundários estão
Jahwad e Tim Man, que realizam
grandes actuações, além de um
grande elenco de artistas marciais
qualif icados, que realmente
colaboram para que este filme seja
excelente, tanto histórica como
tecnicamente. Assim sendo, todo
aquele que tenha treinado ou
estudado Ninjutsu e veja esta fita, dar-
lhe-á sua mais sincera aprovação. 

O sueco Tim Man é o coreógrafo
das lutas e deve receber uma grande
ovação por fazer um trabalho tão
excelente com as cenas de luta.

Outro foco de interesse para a fita é
a paixão e a atenção meticulosa de
Florentine, para os detalhes das suas
histórias, com imenso cuidado para
ter a certeza de que são correctas e
isto ele o faz de novo neste filme,

onde mostra o verdadeiro e exacto
símbolo do Ninja e a verdadeira
história de Fujita Saiko, o último da
linhagem Koga Ninja, que faleceu em
1966 e que foi o último autêntico Ninja
durante a segunda guerra mundial.

A fita lembra cenas de “Operação
Dragão”: duas garrafas partidas e um
passo incrível em pontapé lateral e
apesar de não haver sala de espelhos,
não há dúvida de que Florentine rende
homenagem ao Pequeno Dragão na
última cena da luta. Mais uma vez, faz
uma homenagem a Bruce Lee,
emulando Fúria Oriental numa das
cenas de luta do Dojo, quando Bruce
luta contra um grupo, contra todos ao
mesmo tempo e que por certo, essa
cena foi f i lmada de uma vez…
Parabéns a Ross Clarkson, o câmara,
que fez um trabalho incrível, como só
ele pode fazer.

Se gostaram de Ninja nº1, de
certeza que vão amar esta. Na minha

opinião, que não é nada imparcial, a
fita é a melhor de Florentine, até
agora… 

Será um êxito tão grande como
Operação Dragão ou Contacto
Sangrento? Isso vai depender da
propaganda e do público, mas uma
coisa é certa, não percam esta por ir
ver alguma estúpida história de artes
marciais real izada e melhorada
graficamente por computador, que
sabemos que é falsa, com
movimentos impossíveis que ninguém
pode fazer. Quê alívio não ver
nenhum trabalho com arame do
género Chop Suey, feita na América!
Vamos Hollywood, acorda e
proporciona a este garoto orçamentos
para mais uma vez, pôr a seus pés a
real ização de f i lmes de artes
marciais. Ninguém pode contar uma
história e apresentar a acção melhor
que Isaac Florentine e quero dizer
NINGUÉM.

http://www.youtube.com/watch?v=aCtRgjecyOY




aris é uma cidade à qual
em múltiplas ocasiões,
desde os anos 80 à
actualidade, tenho viajado
por motivos do Karate.
Lá, durante vários anos,

com a minha discreta equipa de
competição temos participado na Copa
da França de Wado Ryu, que o mestre
e amigo, Patrice Belrhit i  vem
organizando desde faz décadas. 

Paris também é lugar onde se têm
lugar cursos e exibições com uma
tradição legendária e tanta visita à
Cidade da Luz me levou, faz tempo, a
ter uma conversa em profundidade
com o mestre Henry Plee, uma
entrevista que hoje queremos
relembrar aqui, em Cinturão Negro,
posto que a validez do seu conteúdo
continua inalterável.               

Que pessoa introduzida nas Artes
Marciais não ouviu falar do Mestre
Henry Plee? Este homem francês é
uma lenda no ocidente. Ele introduziu
a prática do Karate na Europa e fez
muitíssimo pela evolução não só desta
Arte como de outras: Judo, Aikido…,
através da edição em francês de
revistas e trabalhos. Conta com uns
trina Dans (!), distribuídos entre várias
Artes Marciais, Judo, Aikido, Kendo,
Bojutsu e Karate. É com essa ultima
Arte que chegou a ser mais conhecido
nos últimos anos. O senhor Plee é 10º
Dan de Karate, concedido por
Tsuneyoshi Ogura (1909-2007). Na
França, na Europa toda e no mundo
inteiro, Plee é conhecido e respeitado.
Todos os Mestres franceses foram
seus alunos ou tiveram contacto com
ele. É, repito, uma lenda. 

Henry Plee, nascido em 1923 em
Arrás, no Estreito de Calais francês, no
norte do país, começou uns estudos de
arquitectura interrompidos depois pela

II Guerra Mundial. 
Conheci pessoalmente Henry Plee

em 1990. Ele m causou uma sensação
estranha. Sem pôr em dúvida nem
muito menos o seu interesse, a sua
importância e o seu merecido lugar na
história do Karate, na verdade, a sua
maneira de ser não me causou uma
sensação demasiadamente positiva. 

Uma manhã de Primavera, me dirigi
ao meu encontro combinado com Plee.
O lugar não podia ser outro que a casa
que possui justamente por cima do seu
dojo, o primeiro lugar onde na Europa
se praticou e ensinou Karate de
maneira já oficial.  

O pátio que Henry Plee possui no
centro de Paris, muito perto da
Catedral de Notre Damme, é um
aprazível e atraente lugar, onde junto
com a vivenda familiar se encontra o
famoso clube de Karate e a loja de
artigos de artes marciais que sempre
teve. Hei-de dizer que nas
aproximadamente vinte ocasiões que
tenho visitado a capital francesa,
nunca deixei de ir a este lugar. Não
deixará nunca de ser o lugar onde
começou o Karate na Europa e
portanto, para os amantes da história é
um lugar quase de culto.

Henry Plee me recebeu em sua
casa, uma antiga mansão na qual esta
incluída uma famosa loja de Artes
Marciais que ele entregou aos seus
filhos, e o “Shobudo” Karate Clube da
França, clube à cabeça da elite. O
senhor Plee, cujos alunos venceram
em 32 títulos da França, da Europa e
do Mundo, estava à minha espera.
Juntos nos sentamos num quarto de
peculiar estilo, desde o qual se podem
ver outros não menos originais. Pouca
luz, inúmeros objectos tradicionais do
Budo, espadas, armaduras de
Samurai… se encontram nesta sala.

Os móveis, de esti lo antigo e o
ambiente, me fazem pensar nele como
uma pessoa um tanto f i losófica,
profunda, muito profunda… e até um
tanto estranha por vezes.

Plee se tinha interessado
anteriormente no Boxe e no Savate,
mas é a partir de 1948 quando começa
a editar a revista Judo Kodokan de Judo
e a interessar-se pelas Artes Marciais
japonesas. Pouco tempo depois
contactará com mestres do Karate
como Mochizuki, Murakami e Oshima,
aos quais traz a Paris para ensinarem.
Entre os primeiros alunos de Plee em
Paris está o depois famoso (no mundo
do Karate) Jacques Delcourt.

Na parede principal desta habitação
há duas armaduras que impressionam
muito. Entre as duas, um quadro se
destaca na parede. É o pai do Mestre
Plee.

“Com cinco anos eu comecei a
treinar Boxe com o meu pai, que
ensinava no Exército. Depois f iz
“Savate”.

Senhor Plee, como foram os seus
começos nas Artes Marciais?

“Em 1948 comecei a traduzir e a publicar
a revista de JUDO KODOKAN. Fi-lo
durante muitíssimos anos. Traduzi também
com Gichin Funakoshi desde 1948”. 

Pouco tempo depois contactará com
mestres de Karate como Mochizuki,
Murakami e Oshima, aos que traz a
Paris para ensinar. Entre esses
primeiros alunos de Plee em Paris, se
encontra também o depois famoso (no
mundo do Karate) Jacques Delcourt. 

O Mestre Plee teve um bom e
grande relacionamento com Mestres
japoneses. Qual foi o seu contacto com
o Mestre Mochizuki?

“Eu era um bom judoca. Mochizuki
veio com o seu Aikido. Pratiquei Aikido
com ele. (refere-se a Minoru

Clássicos

PAI DO KARATE EUROPEU
Sem dúvida, o potente Karate europeu nunca agradecerá suficientemente o trabalho realiza-

do pelo seu precursor e verdadeiro pai, o francês Henry Plee, que já tem 90 anos de idade.
Carismático, curioso, pitoresco até, com certas rarezas que alimentam seu halo de grande
mestre, Plee trouxe os primeiros mestres japoneses até o seu clube de Paris, o primeiro dojo
europeu de Karate (que continua a estar onde ensaiava, ainda que remodelado após um pavor-
oso incêndio relativamente recente). Ele criou assim o germe do Karate no velho continente. 
Salvador Herraiz, nas suas vinte de viagens a Paris desde faz mais de 25 anos, jamais dei-

xou de visitar o carismático lugar no centro da capital francesa. Agora, para nós recupera,
devido ao seu interesse, a conversa que numa das ocasiões manteve com Henry Plee, em sua
própria casa, no mesmo recinto e justamente por cima do legendário dojo.

Texto e Fotos: Salvador Herraiz, 
7º Dan de Karate

Paris (França)

P

https://www.facebook.com/salvador.herraizembid


Mestres

Mochizuki, uma grande lenda do Budo
Japonês, com mais de 50 Dans).
Somos amigos e ele me mandou ao
seu filho Hiroo”.

Hiroo Mochizuki veio à Europa. Mas
outros Mestres também o fizeram. Não
é assim? 

“Sim, veio Murakami, que faleceu
alguns anos atrás. Também vieram
Oshima, Kase, Tokitsu, Nambu…
Mochizuki Hiroo teve uma
desagradável experiência de luta. No
Japão escutara que o Wado Ryu tinha
alguma coisa de Boxe e por isso…
Mas era muito bom karateka”. 

Mochizuki foi um destacado mestre e
introdutor do Wado Ryu na Europa. De
facto, existem livros de Mochizuki
acerca de Katas Wado Ryu, editados
em colaboração com… Henry Plee. Por
outra parte, é certo que Mochizuki
praticou também Shotokan e
posteriormente misturou sistemas e
ideias para desenvolver o seu Yoseikan
Budo, etc.…, mas sem dúvida, foi
mestre importante de Wado Ryu…

Qual a sua opinião dos japoneses? 
“Em 1950, os japoneses não

gostavam dos ocidentais. Finalizara

uma época que para os japoneses era
de muito más lembranças do Ocidente,
devido à ocupação. Os japoneses
maltratavam aos ocidentais pela
ocupação norte-americana. Os
japoneses pensam que o que não é do
seu país é mau. Se consideram
superiores”.

Parece que o senhor Plee não tem
muito boa opinião das maneiras dos

nipónicos. Ele continua falando… 
“Inclusivamente, faz pouco, os

americanos compraram acções de
uma grande empresa japonesa e foi
um grande escândalo”.  Henry Plee
pensa um pouco e diz: “Se fores ao
Japão, de alguma maneira acabas
ferido no Karate”.

Mudamos de assunto. Outra pessoa
que significou muito no mundo das
Artes Marciais no ocidente foi Donn F.
Draegger, que esteve muito
relacionado com Plee. Pergunto acerca
disto; diz que sim com a cabeça e
responde:

“Ele foi muito importante. Fez Karate
com Fukuda e traduzia uma revista.

1. Original letreiro do histórico clube.
2. Salvador Herraiz, no pátio interior do lugar, à entrada

do portão do dojo.
3. Henry Plee e OTROS QUATRO CABEÇAS
4. Henry Plee entre o pioneiro inglês Vernon Bell e

Hiroo Mochizuki.
5. Plee, em criança, em 1930, brincando às lutas na

praia.
6. Plee y Hiroo Mochizuki nos alvores do Karate na

Europa.
7. Posse técnica em Kokutsu dachi Shotokan.
8. Em 1949, no dojo do Mestre Kawaishi de Judo, em

Paris. Geniot, Plee, Valin, Conquil y Gillet. O casaco
cinzento que veste Plee, ele a trouxe da Alemanha e é
dos tempos em que lá tinha sido prisioneiro em 1944.

9. Plee recebe um sokuto geri de Taiji Kase.
10. Henry Plee y Hiroo Mochizuki durante o primeiro

Campeonato de Karate da França, a 25 de Outubro de
1957.

11. Outro momento de kata.



Esteve na França devido a um
campeonato de Judo e veio visitar-me,
para ver à biblioteca tão ampla e
estranha que possuo”. 

O senhor Plee se refere aos
exemplares de livros que possui, tão
curiosos, interessantes, únicos…

E com Draeger teve uma boa
amostra do Karate. Não é verdade?

“Eu tinha um clube de Judo e ele veio
ajudar-me. Sempre chegava meia hora
mais cedo e nesse espaço de tempo,
Donn fazia Karate. Eu perguntei se aquilo
era Boxe francês e ele respondeu que
não era. Depois me mandou uma fita”.

Este filme, com técnicas dos Mestres
Obata, Nishiyama e Nakayama, junto

com um livro de Yoshitaka Funakoshi,
foram os primeiros professores de
Henry Plee. 

Donn Draegger ajudou também na
autorização do Karate, após a
proibição da sua prática com a
ocupação norte-americana. Plee diz
mais alguma coisa acerca disto:

“Sim. O general McArthur proibiu o
Karate. Draegger insistiu para que
fosse autorizado. A fita antes dita,
também teve o seu papel importante
para a restauração. Corria o ano
1946.”

Henry Plee fala agora acerca dos
Mestres e as suas maneiras de
ensinar.

“Gosto dos não “muito” Mestres.
Quando fui ao Japão, Donn me ajudou
com os Mestres. Depois conheci
verdadeiros Mestres, mas estes não se
deixam ver. Não é o mesmo um
professor de Universidade que um
Einstein. Os verdadeiros Mestres não
falam. O verdadeiro Mestre não é
visível para as pessoas comuns. Faz-
se necessário ter um certo nível.
Einstein não estaria interessado em
falar de matemáticas com alguém sem
nível. Gichin Funakoshi e Itosu eram
Mestres em 1901. Funakoshi, desde
pequeno quis ensinar aos pequenos.
Não eram desse nível. Funakoshi por
vezes teve problemas por ensinar”.

Entrevista

14. Plee, em baixo à
esquerda, junto de
Tsutomu Oshima. No
círculo, por cima à
direita, Jacques
Delcourt.

15. Plee, junto de
Nambu y outros, em
São Rafael.

12.  Plee realizando um
rompimento de exibição
durante o Campeonato da
França de 1957.

13. Henry Plee, pioneiro
do Karate na Europa.





Parece que H. Plee está a
pensar nos Mestres clandestinos

das épocas de Matsumura, etc.… 
“Funakoshi, nas suas memórias

diz que tinha Mestres escondidos.
Um bom Mestre tem quatro ou
cinco discípulos bons”.

A 21 de Novembro de 1965 se
realiza um Congresso europeu de
Karate na cidade do Sena. Já era
o terceiro.

Áustria, com Kart Neveceral à
cabeça, a Jugoslávia e Portugal
se unem ao interesse pela
organização europeia. Henry
Plee, como Conselheiro Técnico
contribui com o trabalho de quatro
especialistas japoneses, que
ajudarão a começar o trabalho
técnico. Trata-se de Kono,
Yamashima, Toyama e Suzuki.
Quer dizer, o estilo Wado Ryu

lidera sem dúvida a
indicação da técnica
na Europa. 

Com os estatutos
nasce oficialmente o
que será a União
Europeia de Karate.
A 7 de Maio de 1966
se realizará um 1º
Campeonato da
Europa em Paris,
tanto por equipas
como individuais;
mas de momento só
se pensa em
masculino (e assim
será até 10 anos
depois). Cinco
países em equipas e
mais um para
individual. Para
começar, não é nada

mau! A França fica em 1º lugar,
seguida pela Suíça e a Itália. Em
individual vence o francês
Baroux, seguido do também
francês Sauvin, do ital iano
Geronema e Setrouk (da França).
As lesões e golpes incontrolados
aparecem por todo lado. Já há
um problema a resolver.

A União Europeia de Karate dá
os seus primeiros passos sólidos.
Henry Plee se encarrega da
Secretária Geral, o ital iano

Ceracchini é

nomeado Vice-Presidente e Leo
Arts é Tesoureiro. 

Para Henry Plee há uma clara
diferença entre o Karate desportivo
e o Karate que ele denomina
Marcial e das diferenças me fala
muito frequentemente durante a
minha estadia com ele.  

Que opinião lhe merece da
existência dos Estilos?

“Quando se aprende a cozinhar,
nos ensinam diversos pratos.
Tendo o diploma, se não fizeres
pratos novos não és Mestre. É
preciso ser criativo”.

Para Plee há grande diferença
entre o autêntico Karate Marcial
interior e o desporto. No primeiro
quer pureza efectiva. O desporto,
para ele, vai por um caminho
diferente.

O que pensa da possível
inclusão nos Jogos Olímpicos? 

“Os campeonatos necessitam de
dinheiro e os profissionais
necessitam títulos. As Federações
querem ter bons competidores
para conseguir subvenções. Para
os campeonatos há que unificar
Katas e regramentos…, mas só
isso.”

Mas, rompe isto um pouco… ou
bastante, com os estilos de Karate
e os limita por esta finalidade?

“É outra coisa. A cimeira do
Karate é revelar qualidades físicas
e mentais. Antes se dizia do Judo:
É preciso meter o Judo na vida e a
vida no Judo”.

Volta a marcar o senhor Plee a
diferença que se tem de ter muito
clara, entre a parte desportiva que
as Federações têm que
desenvolver e a parte Marcial, mais
interna e pessoal.  

“O campeonato é jogo (as
Olimpíadas, por exemplo).
Desporto é “sport”. A palavra sport
signif ica divertimento. É uma
palavra franco-espanhola que os
ingleses se atribuíram e depois a
tornaram a implantar entre nós,
como sua”. 

Então, inclusivamente se poderia
dizer que o Karate desportivo não
é Karate? 

Entrevista

Na primeira foto por cima, Salvador Herraiz y Henry
Plee, reunidos faz 25 anos em Paris. 

Mais abaixo, tradicional curso em São Rafael em 1965:
Em pé, no centro Yoshinao Nambu e na frente dele,
Henry Plee junto dos legendários Valera, Lavorato, Baut e
Baroux. 

Henry Plee em 2009, recebendo de mãos de Jacques
Delcourt seu importante reconhecimento.

Exterior do pátio, na rua Ste.Genevieve de Paris.
Última, em baixo, Herraiz e Plee falando animadamente

em casa do Mestre francês. 



“É outra coisa. É um erro utilizar a
palavra “Karate” nos campeonatos,
ainda que seja bom para a
publicidade”.

É outro o espírito que reina numa e
em outra coisa? 

“No Karate Arte Marcial nunca se
leva a iniciativa no ataque, enquanto
que no desporto se ataca, é ofensivo.
O verdadeiro Karate é defensivo”. 

Interrompo o senhor Plee… 
“Karate ni Sente Nashi” (não há

técnicas ofensivas em Karate), frase
importante de Gichin Funakoshi, que
na actualidade está escrita no seu
monumento em Kamakura, Japão. 

O senhor Plee afirma com a cabeça
e diz:

“Exacto” - depois, continua…
“Nas artes marciais se vai matar

como defesa. É difíci l  tentar não
atacar, esperar o ataque contrário. O
pensamento deve estar vigilante, mas
neutral e ao atacar o outro… Mas essa

ideia se vai deformando. A posição
“Kokutsu” é defensiva e em combate
desportivo a tendência é a fazer
“Fudo”, se transforma em ofensivo”.

É mau o desporto ou o seu espírito?
- quero dizer: à mentalidade do ponto
de vista do Karate Arte Marcial… 

“O desporto é bom na juventude. É a
vida. Depois dos trinta anos acabamos
por praticar Arte Marcial. Se perde a
vitalidade e se procura outra coisa…”

De repente, o professor Plee se

Grandes Mestres



levanta e vai até um computador na habitação do lado. Dali
ele me diz: 

”Vou dar-lhe um presente. São umas normas para o bom
desenvolvimento do Karate Arte Marcial. Têm de ser
seguidas tanto dentro como fora do Dojo. Estou autorizado
para as revelar”. - Refere-se à autêntica versão das 20
Regras de Oiro que Gichin Funakoshi nos deixou.

“O desporto é um rito. Todos os animais têm os seus ritos
na espécie. O melhor consegue a melhor fêmea e tem o
direito de fecundá-la. Assim melhora a espécie. A mulher
escolhe um corpo bonito ainda que essa pessoa seja idiota.
Vai melhorar e nunca se matam membros da mesma

espécie. É só rito. Os homens dizem frequentemente
quando discutem: ”Sai à rua se és homem”. Tudo é um rito.
E depois nunca se matam… Nunca!”

Mas por vezes acontece. Há assassinatos, terrorismo…
“Mas isso é porque sempre há malucos à solta. Mas são
excepções. Nas brigas si se quisessem verdadeiramente
matar arrancariam os olhos ou se morderiam no pescoço.
Mas não o fazem porque tudo é um rito. Se agarram… mas
não se mordem. Os animais de chifres quando lutam se
atacam de frente e não se fazem nada. Os seus chifres
chocam. Também é um ritual. Quando de verdade querem
matar, quando caçam outra espécie, atacam em círculo e

atravessam o outro, partem-lhe o ventre. É diferente se
querem matar. Há uma censura psíquica que nos
impede isso…”

Para o senhor Plee a palavra Mestre tem um
significado profundo, como vemos. Continua falando: 

“Um Mestre como algo completo, não existe. Só em
parte. Picasso tinha bom nível em pintura, mas
não era completo no resto. Salvador Dalí
também. Dalí mandava as suas mensagens
esotéricas nos seus quadros. Era mais que um
especialista…”

Para finalizar com este assunto, o senhor
Plee me dá a sua opinião sobre si mesmo: 

Eu não sou um Mestre, em todo caso sou um
bom professor… e com muita sorte…”  

O senhor Plee continua neste assunto, mas
eu quero tocar outros diferentes.

O que faz agora Henry Plee? Tem
professores no seu Clube? Dá aulas
pessoalmente?

“Tenho professores dando aula e eu os
ensino a eles. Deve ser assim. Sempre se tem
de ter alguém como cabeça, assim, se o Mestre
morrer não há problemas nem explosão.
Quando se dá a mesma categoria a todos,
aquilo explode quando faltar o Mestre, pois
todos querem ocupar o seu lugar. Um Mestre
deve ter isto preparado. Se quando morrer
houver explosão, é porque não era um grande
Mestre, era só pedagogo”.

Quer juntar mais alguma coisa para os
karatekas Sr. Plee? 

“Insistir no “Kyokun”. Os 20 preceitos que lhe
dei devem ser passados aos discípulos,
preferivelmente de maneira verbal e de maneira
compreensível. Têm diferentes níveis de
compreensão e partes escuras. Por isso
também se tem de inventar o próprio método,

mas quando se tem muita
experiência, quando existe algo
de novo, isso sente-se. Quando
se aperfeiçoa a “cozinha” se
adicionam ingredientes e
melhora…”

Faz não muito tempo, em
2009, o Presidente Honorífico da
WKF, o incombustível Jacques
Delcourt, condecorou Henry
Plee como Cavaleiro da Ordem
ao Mérito da França. O próprio
Presidente do Comité Olímpico
Internacional, Jacques Rogge
deu os parabéns ao seu
compatriota por isso. Sem
dúvida, o mestre Plee tem e terá
o lugar mais destacado na
história do Karate europeu.

Entrevista





http://www.youtube.com/watch?v=WgP1S8Qf_co


Mehmed Kodakov 

Duas vezes campeão e sete
vezes vice campeão da
Bulgária. Participou em dois
campeonatos mundiais de Luta
Livre Olímpica e em dois de
Sambo. Mestre nacional de
treinadores de Luta Livre
Olímpica, Sambo,  Grappling e
Defesa Pessoal Policial. 

Texto: Angel lopez rojo

Fotos: © www.budointernational.com

http://www.budointernational.net/material/grappling/1833-lucha-olimpica.html


http://www.youtube.com/watch?v=yQWBLYHaTD4


O MÉTODO KODAKOV de Luta Livre Olímpica

Faz um ano e meio, Cinturão Negro publicou a entrevista do Mestre de Treinadores de Luta Livre Olímpica, Mehmed
Kodakov e lançou ao mercado o seu DVD “Luta Livre Olímpica e Grappling Profissional”. Na última pergunta dessa
entrevista, a revista perguntou ao Mestre Kodakov acerca dos seus projectos para o futuro do seu Clube Gladiador de
Madrid. Não só ele chegou a cumprir todos os seus objectivos como também os
superou amplamente. A ideia de chegar a mais colégios, se tornou um
projecto que abrange 16 colégios da Comunidade de Madrid. A razão: Um
novo método de treino de Luta Livre Olímpico para crianças e
adolescentes para a Espanha e para a canteira futura dos
representantes de Luta Livre Olímpica da Espanha nos Jogos
Olímpicos. 

Depois dos êxitos alcançados nos últ imos
campeonatos da comunidade de Madrid, a
Federação Madrilena não pode por mais que
tomar conhecimento no Método Kodakov.
Todos os alunos do Clube Madrileno
Gladiador ficaram campeões, a maior
parte como primeiros na categoria da sua
divisão e quando não, sub-campeões.
Nunca na história do país um Clube, em
apenas dois anos, tinha alcançado tantos
êxitos uns atrás dos outros, em uns
campeonatos. Por essa razão, a
Federação Madrilena de Luta Livre
Olímpica se pôs em marcha e com
perspectiva, deu ao Clube de Luta
Livre Gladiador de Madrid, a
possibilidade de dar aulas de Luta
Livre em 16 colégios da região
madrilena. Não só tiveram visão,
por primeira vez na história deste
desporto souberam dar valor ao
profissionalismo de um grande



Mestre neste desporto e focalizar um novo treino nesta disciplina, adaptado para crianças e jovens dos nossos dias. 
O Mestre Kodakov alardeia de uma coisa: “Eu posso fazer de qualquer garoto ou garota adolescente, um campeão de

Luta Livre e tenho provas disso. O nosso método não só funciona, também é uma ciência… e
uma ciência que levo 30 anos desenvolvendo. Que ninguém se confunda! 

Entrei em um Centro de Alto Rendimento com apenas sete anos. Isso é muito
duro para um garoto. Só podíamos ver nossos pais um dia por semana. No

Centro comíamos, dormíamos, estudávamos mas acima de tudo,
TREINÁVAMOS LUTA LIVRE. 

Nessa altura, os russos já estavam muito evoluídos no que respeita
à ciência do desporto. A Luta Livre na Rússia era e é ainda hoje o

desporto nacional e o meu país nessa altura era dos poucos
países satélites que podia competir com esse grande

gigante. Mas os búlgaros somos muito orgulhosos e se
isso se misturar com uma ciência do desporto, a

constância, treinadores de elite e paixão, somos
imparáveis… e o demonstramos! 

Eu não só gostava treinar e competir, também
reparava e observava como todos aqueles
grandes treinadores do meu tempo ensinavam e
preparavam a os seus lutadores. Nas centenas
de campeonatos em que participei e as outras
centenas que observei de perto, nos milhares
de clubes de luta de todo o mundo que visitei,



a minha única obsessão era saber como se faz um
campeão desde “zero”? Como se prepara
física, mental e animicamente? Não
só tenho uma grande experiência
como lutador, porque para chegar a
ser campeão do meu país natal duas vezes
e sete vezes vice campeão, não só se tem de
treinar, também se tem que pensar muito. 

Ser campeão de Luta Livre do meu país é como
ser campeão de Boxe nos Estados Unidos, ou talvez
mais. No meu país todos os homens praticam Luta.

O método que desenvolvi para treinar crianças e
adolescentes, foi um longo processo de 30 anos. Não só
me interessa que um lutador esteja treinado
fisicamente, me interessa que tenha a fortaleza mental
e emotiva para superar-se todos os dias. 

Durante a minha preparação como lutador também
estudei Psicologia na Universidade; ali compreendi
que a preparação da mente e o controlo das emoções
era tão importante como a preparação física. 

Consegui desenvolver métodos de treino que
abrangem todos estes aspectos, mas o mais
importante é que os desenvolvi para jovens. Como
pai, eu quero o melhor para os meus filhos e
por empatia compreendo os outros pais dos
garotos e garotas que participam nas
minhas aulas; eu quero que estejam



saudáveis e aprendam a superar-se dia
a dia. 

É muito fácil de dizer, como digo no
meu slogan, “a constância é a base do
êxito”, mas, como se ensina uma criança
a ser constante… Esta é a base do meu
método! 

Eu sou o seu “coach” a nível físico, mental
e emotivo. Se consigo extrair o melhor de
cada menino ou de cada adolescente, aí
estão as provas. São estadísticas. Aqui não
se pode enganar ninguém! 

Eu sei como fazer-lhes acreditar em si
mesmos. Se olhar para trás, à minha
infância, vejo que cheguei longe, as
motivações que me levaram a superar-
me dia a dia e a isso invoco, às
motivações que tem cada ser humano,
para melhorar e superar-se. Se além do
factor emotivo e motivador, juntamos um
treino físico científ ico, um ensino
progressivo e à consciência da técnica e
um ambiente de superação pessoal
constante nas aulas, é possível criar

campeões de agora e com o tempo, os
futuros campeões da Espanha. 

Há uma coisa importante que devo
dizer. Quero agradecer à Federação
Espanhola de Luta Livre e à Federação
Madrilena de Luta Livre o seu apoio
incondicional e a sua fé em mim e no
meu projecto, projecto que já está dando
seus frutos. 

www.gladiador.eu Mais Que Um
Clube.





http://www.budointernational.net/material/otros-estilos-marciales/1268-warrior-silat.html


Posição 11: 
“Posição da carretilha”
Chatuspadásana

Desde a nossa última posição em que
abrimos e permitimos que as energias
fluíssem através da coluna vertebral em
direcção ao cérebro, esta posição abre
agora novas vias e comunicações
neuronais, mas também serve para outro
propósito que é a correcta oxigenação do
sangue, do corpo e especialmente do
cérebro (que controla todas as outras
funções não corpo).

Naturalmente, na medida em que
avançamos na vida, a maioria das
pessoas tem tendência a encurvar sua
posição e provocar que a coluna
vertebral se curve para a frente, para os
ombros e os próprios ombros tendem a
se fechar na parte frontal do corpo. Isto
implica muitos problemas de saúde, de
mal estar leve à incontinência e a prisão
de ventre, pois causa fadiga,
compressão e asfixia do órgão e da
função intestinal. Outras questões
fisiológicas que acontecerão são: má
memória, falta de concentração e mal
sentido do equilíbrio, e estes apenas
são os efeitos secundários que
podemos observar, posto que o cérebro
não obtem suficiente oxigénio do
torrente sanguíneo.

Começaremos com o cérebro. O
nosso cérebro tem uma grande
quantidade de estrutura similar às
outras partes do corpo e necessita ser
alimentado bem e continuadamente. Há
outras coisas que o nosso cérebro
necessita e se vamos cuidá-lo
conscientemente, temos que aumentar
a circulação de sangue. Isto é vital
posto que o nosso sangue leva
oxigénio para o cérebro e o oxigénio é
vital para o crescimento do cérebro e a
cura. A função correcta do cérebro
requer de um equilíbrio vital da

respiração correcta para a oxigenação,
com o dióxido de carbono preciso e os
níveis exactos de óxido nítrico para a
circulação e um programa de
actividades cerebrais ou exercícios
para a estimulação do crescimento
(como se mostra nas posições
anteriores).

Para aumentar deliberadamente o
oxigénio e a circulação no cérebro,
primeiro devemos compreender como
respiramos. Estamos feitos para
respirar com facil idade e sem
pensamento consciente, através do
nariz e com a boca fechada. A maneira
mais natural em que um bebé
recentemente nascido respira é pela
barriga, ou respiração diafragmaria. 

Vamos provocar uma maior
capacidade e afectar às posições
posteriores, mediante o uso de perineu
e respirando com maior detalhe). Os
nossos seios para nasais, cavidades
orais, e as partes superiores da nossa
estrutura do pulmão, têm um certo nível
de agentes de controlo químicos, tais
como dióxido de carbono e óxido
nítrico, que ajudam a controlar
circulação e tom dos vasos
sanguíneos. Quando respiramos
normalmente, profunda e
diafragmaticamente, movimentamos o
ar e o oxigénio até nas zonas mais
baixas dos pulmões, onde se produz a
maior parte da circulação do sangue.
Também é onde se realiza a maior
parte do intercâmbio de oxigénio e
dióxido de carbono. pelo que devemos
voltar a aprender a respirar de maneira
natural, utilizando o nosso músculo do
diafragma para obtermos a quantidade
adequada de oxigénio no nosso
sangue, para o levar até nosso cérebro
e outras partes do corpo. Quando
usamos a nossa boca para respirar,
não voltamos a inalar o dióxido de

carbono armazenado e o óxido nítrico
que ajuda o sangue a circular até o
cérebro, para oxigenar as nossa células
cerebrais. É o dióxido de carbono e o
óxido nítr ico que abrem os vasos
sanguíneos no cérebro, para podermos
conseguir os níveis de oxigénio
adequados no nosso cérebro. (O óxido
nítrico ajuda a dilatar os vasos
sanguíneos nos pulmões para
podermos conseguir uma boa
circulação e assim o intercâmbio de
oxigénio e dióxido de carbono.

Devido à força da gravidade e a má
posição, a cabeça se inclina para baixo
e os órgãos para a base da pelve, o
que provoca que os nossos ombros se
inclinem para a frente, porque os
músculos pectorais, que são grandes
fortes, contraem os músculos.
Conforme se apertam os nossos
ombros, puxam para a frente. Os
nossos músculos do centro das costas,
trapézio médio e rombóides, que são
mais débeis, se usam menos
frequentemente (assim como o grupo
de músculos do manguito dos rotores).
Os desequilíbrios de músculos como
estes, provocam a má posição dos
ombros, o que por sua vez,
comummente provoca tensão crónica
nos ombros e pescoço e dor, devido
também ao excesso de energia e ao
excesso estiramento. Isto se mostra
nitidamente na posição prévia "em pé,
dobrado para a frente" Padahastasana.

Há também o problema da asfixia
compressiva (desta compressão do
peito) que é a expansão l imitada
mecanicamente dos pulmões devido a
esta compressão do torso, o que é
causa de menos oxigenação no sangue
e no cérebro. Em casos severos, isto
pode levar à morte ou a perder a
consciência por dano cerebral por
anoxia, através do pescoço ou da

compressão do

http://www.youtube.com/watch?v=M7hZ8KCS_BA


peito. Isto se afirma só para ilustrar que uma má
posição pode afectar-nos em silêncio e  com o
tempo, causar problemas físicos... mas não é só
isso. Também Comprimimos transmissões
energéticas que debilitam ainda mais os órgãos,
os intestinos e as funções do corpo.

Também as energias subirão livremente pela
coluna vertebral até o cérebro - mas numa posição
encurvada ou arredondada, não vão liberar-se. Isto
dará lugar a uma perda de atenção ou
concentração, devido ao excesso de energia que
se eleva pelas três vias principais (Ida, Pingala e
Sushuma), sem capacidade de se l iberar e
equilibrar-se para fluir de novo pelos caminhos
frontais.  

“Posição da carretilha”
Chatuspadásana

O final da Posição "em pé, dobrado para a
frente" ou Padahastasana, permite às mãos
"andar” para a frente, longe dos pés e numa
posição ligeiramente mais larga que os ombros.
Também, conforme a mão anda para a frente,
permite que os calcanhares dos pés se levantem
do solo, a fim de não só se separarem do chão e
permitir que a energia suba, como também para
permitir uma maior distância entre os pés e as
mãos. Esta distância deve ser para permitir que as
cadeiras formem um ângulo para cima e assim o
corpo forme um triângulo com o solo. Já situados
permitem (quando é possível) que os calcanhares
descansem de novo no solo.

As palmas das mãos se situam no solo para
permitir que a energia passe através dos
calcanhares das mãos, em vez dos pés. Isto serve
para levar o foco energético à parte superior do
corpo, aos braços e ao cérebro. Uma vez que esta
base se situa e se estabiliza, situar a cabeça mais
atrás que os braços para estar confortável e para
esticar o peito (peitorais), pois reforça o centro das
costas e a região dos ombros (músculos médios das
costas, trapézio médio e rombóides, assim como o
grupo de músculos do manguito dos rotores).  

Esta posição ajuda a corrigir a deficiência postural
dos ombros e as compressões dos órgãos internos,
o diafragma e os intestinos e não só estica o peito,
também fortalece as costas e libera da força de
gravidade e a compressão no torso. Conforme se
alivia a pressão, se liberam primeiro os intestinos,
quando puxa dos órgãos e os estica, o que é um
benefício para a regularidade e a eliminação
adequada. Realizado sobre uma base diária ou
quase diária, o posicionamento dentro e fora desta
posição também age como uma acção de bombeio.

Se alivia a pressão do intestino e se libera
também o diafragma, o que serve para
descomprimir e permitir ao músculo uma maior
qualidade de movimento, portanto a respiração é
mais profunda nas partes inferiores dos pulmões.
Também poderão observar que esta posição inibe
a quantidade de ar que pode respirar pela boca,
enquanto que aumenta a quantidade de ar que
pode inalar pelo nariz (com o método apropriado).

Outro benefício é que o sangue flui mais
livremente ao cérebro, posto que a gravidade está
agora a favor e não se trabalha em contra dela.
Combinado com a maior capacidade de respiração

e a descompressão de todos os órgãos e os
intestinos, o fluir da sangue oxigenada para o
cérebro, assim como para todo o corpo
aumenta grandemente, enquanto que a
pressão diminui.

Mediante o uso dos movimentos e
posições mais lentos do Yoga, a respiração
será pausada, não como sucede em
exercícios de mais rigor, como correr ou
andar rápido. Isto permite que a respiração
seja profunda, diafragmaria, relaxada, lenta, o
que aumentará a oxigenação e a saúde
geral do individuo. Isto se deve ao ligeiro
aumento da circulação e ao aumento
do oxigénio no cérebro, enquanto
que o exercício de mais rigor pode
ser bom também, mas provoca
que os músculos absorvam
grande parte do oxigénio no
sistema, e que se obstaculize o
aumento do oxigénio
transportado para o cérebro.

Respiração e
intenção   

A partir da posição "de pé
dobrado para a frente" ou
Padahastasana, exalar pelo
nariz, permitindo que o
corpo se relaxe. Inspirar
lenta e profundamente pelo
nariz quando as mãos se
movam desde os pés até
uma largura um pouco
maior que a largura dos
ombros, para relaxar os
órgãos e expandir o
peito, para que a
capacidade de respirar
seja maior. Quando a
cabeça passa à altura
dos braços, exalar lenta e
suavemente enquanto se
concentra a atenção no
aumento do fluxo do sangue à
cabeça.

Em cada inalação nesta
posição, permitam que a cabeça
se situe entre os braços e sintam
as energias que descem pelo
torso frontal, através do perineu
e para baixo, através dos
calcanhares. Exalando
lentamente e puxando da cabeça
se sente a subida da energia
desde a planta dos pés, pela cara
interna das cozas, através do
perineu e da coluna vertebral, até
a cabeça e as palmas. Não
mantenham a posição excessivo
tempo ao princípio, posto que o
corpo não está habituado ao
aumento do fluxo sanguíneo,
mas com o tempo estará.

No próximo número: “Posição
de estocada” Jánurásana

Instrutora de Yoga: Carolina Lino - Ponta Delgada, Açores
Foto: Tiago Pacheco Maia - Ponta Delgada, Açores

http://www.kyusho.com/


http://www.youtube.com/watch?v=cvWKYU882MQ




http://crcawingchunmexico.com/


http://www.budointernational.net/material/vietnam/1857-vovinam-viet-vo-dao-sable-y-alabarda.html
http://www.youtube.com/watch?v=-OKK83wn0Tg&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDeckzgA0ixtxttVWkNDSAZa6S


http://www.world-allstyleschampionship.com/en



