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O autêntico Miyagi. 
A verdadeira historia do homem, que é
uma das grandes lendas das Artes Marciais!
Em 1965, 20 anos após a Segunda Guerra
Mundial, um campeão mundial de Artes
Marciais do Japão, deixa seus irmãos no
Japão foi para os Estados Unidos com
apenas 300 dólares na algibeira e o que
vestia. Vai procurar o sonho americano e
para descobrir os obstáculos que desafiem a
sua honorabilidade. 
Com o apoio de um ex agente da CIA,

consegue fundar a primeira escola de Karate no Condado de Orange,
na Califórnia, que abre o caminho para o que está por vir!

FUMIO DEMURA
Jean Frenette durante os anos 1980 e
1990 foi o competidor que mais vezes
venceu a nível internacional nas
competições de Katas musicais. Era o
melhor e seu timing entre as notas musicais
e as técnicas, nunca foi igual ao dele por
parte de ninguém. Nos encontramos com
Jean quando ele está em Los Ángeles,
fazendo a coreografia de acção para seu
último filme "Jaya".

JEAN FRENETTE

"Sobreviver no solo
contra armas brancas". 
Faz anos, quando o Grão
Mestre Pellegrini e eu
estávamos criando o
programa Combat
Hapkido "Sobreviver no
solo", nos apercebemos
de que é necessário tratar
esta questão, devido à
grande quantidade de
ataques que acabam no
chão, com o agressor
utilizando um arma branca

ou um objecto afiado.

COMBAT HAPKIDO 

Jujutsu - As
formas e o
tempo. O homem
vai aos poucos
sepa r ando - se
das origens
orientais das
artes marciais e
descobrindo que
os segredos já
não existem.
Hoje, se

analisarmos de maneira realista, os que
permanecemos unidos a alguma escola
tradicional ou clássica e são só os mais
apaixonados pelos caminhos antigos, muitos
preferem novos sistemas, ou mesmo a liberdade
de esvoaçar de cá para lá… e aprender com
todos. 

INTERNATIONAL BUGEI SOCIETY

Com frequência lemos que o
Wing Chun utiliza movimentos
de serpente e grou, mas a
discussão geralmente acaba
com a menção do braço de
desvio Boang Sau Wing, para
representar o asa do grou e o
dedo Biu Jee Finger Jab que
ilustra a serpente. Em vez de
parar aí, que é o que
habitualmente se faz, aqui falo
das características da serpente e
o grou que influem no CRCA
Wing Chun, começando com a
serpente.

GAKU JUTSU-DO

Con frecuencia leemos que el
Wing Chun utiliza movimientos de
serpiente y grulla , pero la
discusión por lo general termina
con la mención del brazo de
desviación Boang Sau Wing, para
representar el ala de la grúa y el
dedo Biu Jee Finger Jab que
ilustra la serpiente. En lugar de
detenerme ahí, que es lo que
habitualmente se hace, voy a
hablar aquí de las características

de la serpiente y la grulla que influyen en el CRCA
Wing Chun, comenzando con la serpiente.

WING CHUN

Treinar um minuto de
cada vez. 
"Não fazem falta anos
para aprender defesa
pessoal, é questão de
dias". É esta una afirmação
que tenho usado para
promover o meu sistema
de Protecção Pessoal
Baseado na Realidade.
Desde faz muitos anos,
muitos artistas marciais
tradicionais têm gritado
"Impossível! Wagner é um
fraude". Durante mais de
20 anos tenho estado
treinando agências policiais
e unidades militares em
todo o mundo e continuo
convencido de que se
pode fazer a aprendizagem
da auto-defesa "real" em
apenas uns dias.
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“A génese do Judo”. Pelo 9ºDan de Judo de
87 anos, Hal Sharp. 
Este artigo é parte da série que escreve em
relação com o Judo e as suas experiências no
Japão na década de 1950. Este artigo trata
principalmente do mais grande Mestre de
Jujitsu do Japão, Sanjiro Yokoyama, que foi
seu instrutor chefe no primeiro e original
Instituto de Judo Kodokan. 

JUDO

O Sistema de Combate Táctico (TCS) é a
minha maneira de ver as artes marciais e o
combate corpo a corpo. Antes de mais, o
TCS se desenvolve sobre a base de
conceitos e princípios e contém ideais
para a auto-defesa com objectos
quotidianos (SDS Concept), faca de
combate (Conceito de Combate com
faca), luta com pau (Conceito luta com
pau), defesa contra armas de fogo
(Conceito de armas de fogo), o uso de

machados (Conceito de luta com machados e Tomahawk) e de
luta à mão nua.

SDS-CONCEPT

A Eskrima conhece o Wing
Chun. A Eskrima Filipina e o
Wing Chun Kung Fu, um
estilo chinês, compartilham
muitas similitudes, mas
também são diferentes em
muitas coisas. A maneira de
situar-se em posição de
guarda é muito diferente. No
Wing Chun se carrega 80%
do peso na perna atrasada,
enquanto que na Eskrima o
peso se carrega na perna
adiantada (numa posição
normal e básica de luta).

ESCRIMA & WING CHUN

Trazemos às nossas páginas
um dos melhores Mestres
surgidos da melhor geração de
Shaolin, Shifu Shi Miaozhi,
aluno do muito respeitado e
querido Mestre Shi de Yang,
bom amigo e colaborador
desta revista. Miaozhi realizou
um novo DVD acerca de uma
das formas mais
características do esti lo
Shaolin Xiao Hong Quan.
Gravado com o acostumado
mimo com o que fazemos
todos os nossos vídeos, estará
á venda nos próximos dias
para todos os interessados.

SHAOLIN XIAO
HONG QUAN

Falemos do Sistema... 
Na coluna deste mês, Sifu Salvador
Sanchez nos fala para situar o leitor
perante a enorme dificuldade de
conhecer a natureza dos sistemas de
luta chineses, assim como os
“porquês” deste sistema de luta.

WINGTSUN

Brazilian Jiu Jitsu: O caminho à Alemanha
e a Europa. A experiência do Sifu Andreas
Hoffmann com esse “tubarão” chamado
Rickson Gracie no seu oceano, levou-o a
se treinar mais uma vez, um estudante,
apesar de já ter alcançado a mestria em
Weng Chun Kung Fu. Foi estudante de
Rickson e seu representante de 1994 a
2000 e desde então tem transmitido essa
arte a seus estudantes, como parte dos
seus estudos “Tiger Team Brazilian Jiu
Jitsu”.

WENG CHUN KUNG FU

  
 

Dragão. Os movimentos do dragão
servem para refinar o espírito. As suas
técnicas se baseiam na filosofia do
elemento terra. O dragão ensina a
reforçar e encaminhar o Chi. Tem
poucas técnicas de combate. O
dragão treina principalmente a força
interior com as técnicas de
respiração.

SHAOLIN HUNG GAR KUNG FU
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ivemos imersos nas nossas bolhas sem
sabermos o que há dentro delas. Na maior
parte das vezes, nem sequer temos
consciência de onde começam e acabam e
por isso temos pouca noção dos limites do
que é pessoal e transpessoal ou do meio onde

interactuam. Somos bolhas dentro de outras bolhas, que às
vezes se perguntam porquê e como.

O conceito de bolha e do ovo energético é uma
interessante imagem que se repete nas diferentes culturas.
Das mais antigas às modernas, o conceito do feitio oval é
um modelo primigénio e universal, que sintetiza a ideia de
um modelo extremamente sólido, resistente e
obsessivamente repetitivo. Os exemplos são abundantes e
não é necessário aqui serem expostos, o leitor mais
avezado encontrará estas imagens por todo lado. 

Enquanto que a água adopta a forma de ovo invertido
empurrada pela gravidade e por sua insistente tendência a
ir para baixo, o fogo é dominado por uma forma
ascendente. A bolha humana desde a sua fase inicial
envolvida no ventre materno até que adopta a posição
erguida, mantém a forma oval. Sábios e videntes de várias
culturas descreveram essa forma como um conglomerado
de energias e tensões que decorrem em um degradado de
matéria-energia em um todo contínuo. 

Para eles não existe um simples ponto a partir do qual
deixamos de ser matéria e começamos a ser energia. Se
nos atermos à própria ciência, os ditos limites são também
complexos, logo que deixamos para trás a percepção
sensorial. Por exemplo, o campo térmico humano se
estende para além dos limites materiais em emanações que
inclusivamente podemos fotografar nos nossos dias. E sem
falarmos nas fotografias feitas com a câmara Kirlian,
capazes de mostrar o ionizado do ar ou como se organiza a
energia eléctrica em feixes em volta do corpo. 

Os povos antigos foram mais além em sua descrição
deste fenómeno, por um lado carentes de um método
científico para demonstrar as suas teses, se atreveram a
considerar por via da analogia e o estudo das forças, os
elementos e suas relações, possibilidades mais avançadas,
(e se vistas da óptica científica claramente atrevidas e
transgressoras,) as que entretanto são perfeitamente
verosímeis vistas do prisma da física quântica. 

Vistas com esta óptica mais aberta, não são poucos os
cientistas que têm mostrado seu interesse e assombro
recapitulando estes conhecimentos. Eu, como não sou
científico e portanto este método não me possui, tenho
estado sempre muito mais interessado no que venho
denominando “a linguagem de factos”, antes que nos
consuetudinários consensos científicos. O que me interessa
das elucubrações acerca do ovo energético humano dos
antigos, são os resultados de interactuar em ele. O facto de
me ter sido dada a ocasião de estudar seus conceitos, sem
prejuízos nem instrumentos ópticos as metodológicas
científicas, me tem permitido ser testemunho das
consequências das suas posições, coisa provavelmente
impossível se tivesse passado anos tratando de fazer que o

seu mundo encaixasse nos meus preconceitos. Se o amigo
leitor está interessado em saber acerca o mundo espiritual,
(não material, invisível), mais lhe vale aproximar-se de quem
sabe disto, com a mentalidade também nua de dito
empenho. 

Longe de mim negar o valor do método científico, mas
como todo método, o científico faz parcelas com a
realidade e a reconvém aos olhos do observador. A ideia de
uma verdade absoluta e única, é isso é só uma ideia, e
existe uma diferença clara entre perceber alguma coisa e
compreende-la. Percebemos quando uma luz acende e
ilumina o que observamos; compreendemos quando o
observado é observados desde todos os seus ângulos e
perspectivas. Mas não quero ficar varado neste ponto, que
cada quem faça como bem lhe aprouver, à hora de se
posicionar com respeito a estas coisas; eu gosto de
compartilhar, não de convencer. O meu maior respeito por
aqueles decidem ver  as coisas desde outra óptica, eu
continuo na minha.

Dizia eu que em razão do meu posicionamento frente a
estes estudos, tive ocasião de compreender algumas coisas
com respeito à organização das energias na bolha humana. 

Primeiro e principal, testemunhar a sua existência, coisa
que por outra parte para mim faz muito mais sentido, que a
ideia de que o que “somos” acaba na barreira do físico.
Como pintor, cedo descobri que a fronteira das coisas não
é senão uma recriação mental inclusivamente no mundo
das imagens. Nada é absoluto, tudo é um degradado que
tende a confundir-se mais ou menos com o tem em seu
redor. Hoje sabemos que quando tocamos qualquer coisa a
nível subatómico, geramos um intercâmbio, (agora mesmo
o meu teclado está impregnando-se de átomos do meu
corpo e o meu corpo de átomos do teclado!). 

Eis aqui algumas das coisas que tenho podido aprender e
corroborar: 

Que as energias associadas em tensões, tendem a
consolidar-se e por isso se inclinam a manifestar-se no
mundo da matéria com maior facilidade que as energias
sem os ditos vínculos, que simplesmente flutuam nos mais
variados ambientes. 

Que a nossa bolha de energia interactua continuamente
com o meio e com outras bolhas, em intercâmbios
transaccionais e interaccionais, transmitindo informação de
maneira intencionada ou dirigida, (o primeiro caso) ou
perfeitamente casuais e impensadas no segundo.

Que os conteúdos da bolha estão variando
continuadamente e que a própria natureza dessas energias
age como um imã atraindo forças similares (os iguais se
atraem no mesmo plano). 

Que salvo intervenção propositada (seja de terceiros, do
meio ou do destino) as energias dentro da bolha tendem a
saturar-se da sua própria natureza, para oscilar, uma vez
que convocaram os acontecimentos e forças para os que
estavam actuantes, ou consumido aquilo que as alimentava.

Que as energias e a sua carga determinam a atracção da
natureza das energias similares que se aproximaram e que
estas serão, como tenho tido ocasião de constatar, de

“Nós vivemos baseados em ficções selectas. A nossa visão da realidade
está condicionada pela nossa posição no espaço e no tempo - 

não por nossas pessoalidades, como gostamos de pensar. Assim sendo,
cada interpretação da realidade está baseada numa posição única.

Dois passos a Leste ou dois passos para Oeste e muda todo o quadro”
Laurence Durrell

“El primer beso no se da con la boca, 
sino con la mirada” 
Tristan Bernard

V

           



natureza não só energética, como também consciencial, amalgamando-se em ocasiões em
grupos de forças que adquirem uma entidade superior, que podem chegar a actuar no
plano físico de maneira intensa.

Que quando a energia do meio é superior à da própria bolha, esta se super põe à
mesma, enquanto que a energia da bolha é superior, supina sobre a do meio.

Que no mundo das energias os habituais limites espaço temporais se
distorciam, não sendo as distancias nem o tempo impedimentos para a
constatação de intercâmbios reais energéticos ou conscienciais. 

Que as bolhas se inserem continuamente em Universos de
tensão e energias que finalmente agem convocando
acontecimentos relacionados com a natureza das mesmas.

Que é possível agir sobre estas forças modificando a
carga das mesmas e que a dita intervenção pode
inclusivamente agis sobre o destino das pessoas ou
colectividades. 

Que as cargas e a sua natureza, por mais que sejam
cambiantes, possuem uma maneira de agir previsível e
que responde a umas leis; na sua vertente mais rígida,
agem através dos destinos, enquanto que na sua
vertente mais maleável, o fazem através do que
comemos, pensamos e fazemos. 

Que a energia dos pensamentos e os desejos de
outros e próprios geram forças intensas que saem e
chegam das nossas bolhas, transformando tudo
ainda que sendo inconscientes disso.

Que os Universos de tensão de cada bolha
podem colapsar perante sobrecargas e que o dito
colapso acostuma vir acompanhado de inúmeros
conjuntos de acontecimentos negativos. 

Que cada bolha possui coordenadas naturalmente
predispostas a grupos específicos de energias e
actividades e a uma maneira de comportamento
perfeitamente previsível. (Uma macieira dá maçãs…)

Que o motor dessa bolha é o espírito de cada indivíduo ou
ser e que a morte implica a ruptura desse vínculo.

A verdade é que poderia continuar enumerando muitas das
coisas que os antigos me têm ensinado acerca das bolhas e do
ovo energético, mas o espaço tempo deste editorial, esse sim é
finito e limitado. 

Imagino que não poucos hão de ver estes editoriais com
perplexidade, perguntando-se o que tem a ver tudo isto com as
AAMM. Bem… tudo e nada; mas por outro lado, e dado que
têm sido as Artes Marciais o caminho de acesso à minha
compreensão do mundo espiritual, outros no mesmo caminho
de busca, apreciarão a seu conteúdo. Por outro lado, como
levo anos fazendo este dislate de editoriais, os mais fiéis
leitores não ficarão surpreendidos, mas dado que outros novos
chegam, aqui fica a explicação e o aviso a navegantes. 

Para mim, o mundo espiritual, o âmbito do invisível é uma
dimensão grandiosa, a verdadeira fronteira a transgredir e a
única capaz de convocar o humano na sua verdadeira
dimensão. Por vezes, as Artes Marciais se tornam, fruto elas
também dos povos antigos, uma inesperada porta de
acesso a essa transcendência que todo humano sensível
anda procurando. Eu não sou o cão Cérbero do dito
portão, mas sim um assiduamente se debruça para
o outro lado e isto e não outra coisa, é o que gosto
de compartilhar. Leiam-no pois os que quiserem,
que ninguém é obrigado!

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

https://www.facebook.com/alfredo.tucci.5
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O treino técnico

O estudante de Gong Fu 功夫 tem
de saber que é imprescindível
conseguir uma boa base atlética
para poder alcançar um alto nível na
sua prática, por isso tem de fazer

um repetido e contínuo esforço na
prática destes exercícios.
Conseguindo uma boa base, ser-lhe-
á mais fácil ter acesso às diferentes
e por vezes complexas técnicas que
constituem o Shaolin Gong Fu 少林
功夫.

Quando o estudante já conseguiu
uma boa base física com o tipo de
treino anteriormente descrito, o mais
importante é a prática do Ji Ben
Gong 基本功 e técnicas básicas. Esta
parte é a que vai configurar e definir a
sua qualidade como atleta marcial.

Hoje trazemos até as nossas páginas um dos melhores Mestres dos surgidos da
melhor geração de Shaolin, Shifu Shi Miaozhi, aluno do muito respeitado e querido
Mestre Shi de Yang, bom amigo e colaborador desta revista. Miaozhi realizou um
novo DVD acerca de uma das formas mais características do estilo Shaolin Xiao
Hong Quan. Gravado com o habitual mimo com o que fazemos todos os nossos
vídeos, estará disponível nos próximos dias para todos os interessados. 

Para introduzir este trabalho, nada melhor que os conselhos e explicações do
Mestre Shi Miaozhi. Não percam a ocasião! ¡É Kung Fu do bom!

http://www.shaolinkungfu.es/clases_horarios.htm


Shaolin



Muitos estudantes, nos seus
inícios se sentem incapazes de
executar movimentos precisos e
perfeitos desenvolvendo toda a
força que seja precisa, apesar de
terem uma boa formação física.
Também alguns praticantes mais
avançados, apesar de seus esforços
não conseguem alcançar os
objectivos que se tinham marcado
com respeito à rapidez na execução
de certos movimentos e à força

projectada para o exterior, que tão
característico fazem o Shaolin Gong
Fu 少林功夫.

Podemos dizer que toda a prática
técnica no treino do Gong Fu 功夫
reside nas ancas. A sua importância
é vital para conseguir uns
movimentos ágeis e fortes. Se
queremos conseguir uns bons
movimentos fluidos e em ordem,
combinados com movimentos

rápidos e fortes, é preciso prestar
especial atenção aos movimentos
dos quadris, posto que desta
maneira se poderá desenvolver toda
a força necessária e que a mesma
seja perfeita na sua projecção para o
exterior.
A este rápido e forte movimento

executado com os quadris, tem de
ser seguido pelo ombro, o braço e
finalmente a mão. Do mesmo modo,
a parte inferior do corpo tem de agir

http://www.shaolinkungfu.es/clases_horarios.htm


de similar maneira, o movimento dos
quadris tem de ser seguido pelo
movimento do joelho e do pé, assim
se desenvolverá toda a força e esta
ir-se-á potenciando ao longo do
percurso da perna.
Conseguir este tipo de

movimentos exige um profundo
treino com toda a atenção nos
quadris, até conseguir que se seja
de maneira natural e possamos
passar a nossa atenção para outros

aspectos. Mais uma vez, a seriedade
e a persistência no treino é
determinante para aumentar a
qualidade dos movimentos.

O seguinte passo é prestar
atenção aos movimentos de ataque
e defesa que se realizam. A
concentração na execução do
movimento correctamente e a
qualidade do mesmo, reparando no
signif icado e no motivo dessa
execução, é crucial para desenvolver
correctamente a compreensão do
Shaolin Xiao Hong Quan 少林小洪拳.
Tem de se pensar claramente
maneira de usar o movimento de
defesa e de ataque, a maneira de
atacar os pontos importantes e
como frustrar um ataque. Se
atacamos, o nosso oponente devia
de ter a sensação de que somos a
sua sombra, da qual não pode
escapar. Se somos atacados, o
nosso oponente devia ter a
sensação de que somos como um

longínquo e pouco nítido espelho
impossível de alcançar.

Existem oito pontos a considerar
quando se quer desenvolver e
melhorar a técnica de Xiao Hong
Quan 小洪拳:
A mão, o olho, o corpo, os

passos, o Qi 气, a força, o
ataque e da habilidade da
combinação e inter-
relação destas
p a r t e s ,

depende o aperfeiçoamento da
técnica e desenvolver e progredir no
estudo do Tao Lu 套路. A mão cuja
velocidade seja invisível para o
oponente, seguida dos olhos sem
distracções, os quadris fortes e
flexíveis como um chicote, o
passo firme e veloz, o Qi 气
perfeito em sua plenitude, a força
máxima, o ataque potente e a parte
superior e inferior do corpo inter-
relacionadas perfeitamente. 
Avançando na técnica, o

estudante observará que estes oito
pontos realmente são um só, posto
que se um falhar, o resto se debilita
e o conceito de Gong Fu 功夫 se
perde.

Para alcançar este
aperfeiçoamento na técnica é
indispensável treinar os movimentos
básicos. Praticando os passos
básicos do Shaolin Xiao Hong Quan
少林小洪拳 tem de se prestar

Shaolin



especial atenção à forma da mão e a
sua técnica, a forma do passo e a
sua técnica, os pontapés e a sua
técnica, o equil íbrio, etc. No

treino destes passos tem de se ser
estrito para que os passos sejam
perfeitos. O estudante terá de
praticar repetitivamente, até
conseguir que a posição seja
correcta.

Quando se tiverem
conseguido umas boas
qualidades físicas, consoante
se explicou no capitulo
precedente, se tenha
compreendido como se
relacionam entre si as
diferentes partes do corpo
na prática do Gong Fu 功夫
e o estudante tenha

conseguido um bom nível em seus
movimentos básicos, o que segue é

treinar passo por passo Shaolin Xiao
Hong Quan 少林小洪拳. 

Para conseguir
aperfeiçoar este
Tao Lu 套路 , o
praticante tem

de praticar de maneira que a
qualidade aumente

constantemente, até conseguir um
excelente nível na evolução
completa da forma.

O primeiro passo é aprender a
rotina passo a passo, de maneira
repetitiva, para conseguir memorizá-
la perfeitamente, sem existirem
dúvidas. Os passos e movimentos
têm de ser perfeitos para adquirir
uns bons hábitos na sua execução e
assim poder passar à seguinte parte.
O segundo passo do treino da

técnica de Xiao Hong Quan 小洪拳
consiste em agrupar os movimentos
em pequenas séries e praticar as
mesmas repetidamente e de maneira
individual e ir unindo estes grupos
em séries mais longas até completar
a forma. O treino tem de ser
repetit ivo como nas ocasiões
precedentes. Este é o momento em
que te tem de começar a realizar o
Tao Lu 套 路 a um bom ritmo,
prestando atenção a que no caso do
movendo ser lento, tem de se
realizar lentamente e se é rápido terá
de ser executado rapidamente. O
praticante também terá de treinar

Xiao Hong Quan 小 洪 拳
desenvolvendo a força necessária e
aplicando a flexibilidade necessária
a cada movimento.
O terceiro e último passo consiste

em um treino de qualidade. O
estudante deve treinar procurando a
mais alta exigência, sem se ver
diminuída a técnica, a qualidade dos
passos, a força, nem nenhuma das
características que constituem o
Shaolin Xiao Hong Quan 少林小洪拳.
A forma realizar-se-á repetidamente,
descansando duas ou três vezes e
será depurando qualquer falho que
pudesse restar.

O treino mental

Este tipo de treino é fundamental
para conseguir com êxito os
objectivos de exigência marcados
para o estudante. O treino do Gong
Fu 功夫 é um trabalho de uma alta
exigência física, mas também se
necessita adquirir certos estados
mentais, como a paciência. Isto é
imprescindível quando uma parte do
treino consta de desenvolver a forma
de maneira repetit iva. Alguns
estudantes, quando chegam à parte
da prática em que se tem de repetir
constantemente os passos básicos
ou as séries do Tao Lu 套 路 ,
abandonam por falta de paciência.
Mas os que levam a sério os seus
estudos de Gong Fu 功 夫 ,
perseveram. Os treinadores e
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professores, ou aqueles estudantes
que praticam a sós, devem
encontrar os estímulos necessários
para que o atleta marcial continue
avançando e evoluindo na prática e
na compreensão do Gong Fu 功夫. 
Os estados de irritabilidade, falta

de vontade, lentidão mental, etc.
podem provocar que os treinos não
tenham os resultados esperados.
Uma boa personalidade e
predisposição, proporcionam um
bom equilíbrio entra a parte física e a
parte mental do estudante. Isto pode
marcar uma clara diferença entre
dois estudantes de Gong Fu 功夫,
cujo treino físico tenha sido similar. 
Da mesma maneira que dia a dia

se treina o físico e os seus
resultados se vão vendo pouco a
pouco, quando o estudante é
persistente, também se pode treinar
a mente dia a dia, para que tenha
uma predisposição positiva e activa
perante as dificuldades que possa
encontrar no treino.
Exercícios de relaxação mental ou

destinados a ser objectivos, com os

pontos débeis e os
fortes, e conseguir ver de
uma maneira clara, por onde
devem de prosseguir os passos no
treino, são necessários para
alcançar as mais altas metas de
exigência que para si tenha marcado
o atleta marcial.

Chaves do treino de Shaolin Xiao
Hong Quan 少林小洪拳

Este capitulo é dedicado àquelas
partes às quais o estudante tem de
prestar especial atenção no treino
do Tao Lu 套路. Neste rever dos
diferentes passos e movimentos, o
praticante de Gong Fu 功夫 vai
aprender a desenvolver a técnica e a
corrigir erros na sua execução.
Há uns conselhos básicos a

seguir. Por exemplo: o treino tem de
ser feito com posições baixas e
desenvolvendo a força e umas
pautas de treino similares e graduais
têm de ser seguidas, as quais
proporcionem o aumento da
melhora na evolução das diferentes

partes implicadas na aprendizagem
do Shaolin Xiao Hong Quan 少林小
洪拳.

Mabu 马 步 , esta posição é
fundamental no Shaolin Kung Fu 少
林功夫. Uma recomendação para ter
a separação correcta dos pés, é a
seguinte: 
Começamos com os dois pés

juntos e apontando em frente,
giramos o pé esquerdo e levamos a
ponta até ao meio do pé direito, de
maneira que fique perpendicular.
Giramos o pé sobre o calcanhar até
voltar a ficar perpendicular, voltamos
a girar o pé sobre os dedos e por
último giramos sobre o calcanhar,
até que ficar apontando para a
frente, em paralelo ao pé direito e

Shaolin



“O treino do Gong Fu é
um trabalho de uma
alta exigência física,

mas também é
necessário conseguir

certos estados mentais,
como a paciência”
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começamos a descer, tendo cuidado que os joelhos se
não dobrem para dentro. A posição tem de ser realizada
baixa, com as costas direitas e os quadris alinhados
com as costas; as coxas têm de procurar a horizontal,
da mesma maneira que a água a a procura lá donde se
encontrar.

Gongbu 弓步. A correcta maneira de executar esta
posição é que a perna da frente forme um ângulo de 45º
com o joelho e este nunca ultrapasse o pé. A perna
traseira estará completamente esticada, com o pé
apontando para a frente em 45º. Ombros e costas
alinhados e virados para a frente, na direcção da perna
adiantada.

Pubu 仆步. Nesta posição tem de se prestar especial
atenção a que as ancas fiquem o mais baixas possível e
a costas direitas - não inclinadas nem curvas - e olhando
em frente. Ambos pés têm de estar totalmente apoiados
no chão.

Dingbu 丁步. À semelhança que nos exercícios
anteriores, as costas têm de estar direitas, alinhadas
com os quadris. Um dos pés te de estar totalmente
apoiado no chão e o outro sobre a ponta dos dedos e
não sobre os dedos flexionados. Tem de realizar-se o
mais baixa possível.

Liao Ye Zhang 撩叶掌. Para uma correcta execução
desta técnica de palma, tem de se prestar especial
atenção à colocação da mão. Tem de estar totalmente
recta e enérgica, os dedos juntos e o dedo polegar deve
flexionar-se pelo nó, com a primeira falange apoiada
contra a palma. Quando se lança um golpe com esta
técnica, tem de se realizar um ligeiro retrocesso, de
maneira que o cotovelo fique ligeiramente flexionado.
Assim se consegue que músculos e tendões fiquem
mais descontraídos, evitando possíveis lesões perante
um ataque. Mediante esta ligeira flexão também se
consegue que o seguinte movimento seja mas rápido.

Qi 气. Existem várias maneiras de trabalhar para
desenvolver esta técnica e que permita puxar de toda a
força na sua totalidade. Quando se estiver treinando
Saholin Xiao Hong Quan 少林小洪拳, será preciso
combinar passos baixos e lentos com outros muito
rápidos, controlando a respiração em todo momento.
Quando se lança um golpe, se larga o ar, recolhendo a
mão, se aspira o ar. A exalação tem de realizar-se
mediante um golpe forte e curto de ar. Este Tao Lu 套路
pode ser praticado gritando nos golpes ou sem gritar.
Em caso de resolver usar este método do grito, o
mesmo tem de sair do abdóme - não da garganta - e o
som tem de ser como um estalo seco e curto.

Os Mestres não magoam ninguém, 
são Mestres de seus corpos

Buda

Conclusão

Existem muitas técnicas e Tao Lu 套路, dentro do
Shaolin Kung Fu 少林功夫, mas sem dúvida alguma,
Shaolin Xiao Hong Quan 少林小洪拳 é uma rotina que

todas as pessoas interessadas em aprender esta arte
marcial deviam conhecer em profundidade. Para
estudante que conseguir aprender esta técnica de uma
maneira exacta e profunda, isto será uma grande ajuda
para avançar na aprendizagem de outros Tao Lu 套路,
devido a que contém a essência, o propriamente dito
âmago do Shaolin Kung Fu 少林功夫. 

Levar a um livro todo o conteúdo e significado deste
Tao Lu 套路 é tarefa árdua e difícil, mas aqui estão as
chaves para desenvolver e aperfeiçoar do Shaolin Xiao
Hong Quan 少林小洪拳. 
Sem dúvida alguma, o estudante sério, interessado em

aprender esta forma, terá de trabalhar arduamente e
durante logo tempo, até conseguir uma excelente
qualidade em seus movimentos. Mas como se disse
anteriormente, o Gong Fu 功夫 consiste em um trabalho
constante e decidido na superação das dificuldades. 

O verdadeiro Gong Fu 功夫 começa a partir de agora
no campo de treino, aplicando os exercícios descritos,
aperfeiçoando a técnica, controlando o pensamento,
usando o Qi 气 e claro está, gozando e sentindo gosto
por praticar esta Arte Marcial.

O Shaolin Gong Fu 少林功夫 é muito mais que
desporto, ou que um método de luta tradicional, visto ter
sido criado e formado através dos séculos, juntando
profundos conhecimentos do que é físico e do que é
mental. Parece que para praticar Gong Fu 功夫 não seria
necessário conhecer a cultura chinesa, nem seus
costumes ou a sua filosofia, etc. mas sem dúvida
alguma, o estudante que penetrar nestas áreas
começará a conhecer o autêntico Gong Fu desde uma
nova dimensão completamente diferente e poderá juntar
e harmonizar em seu estilo de vida todas as partes que
nele estão presentes. 

Shaolin
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Jujutsu - As formas e o tempo

Tenho tido a oportunidade de conhecer muitos tipos e linhas de Jujutsu que jamais havia
ouvido falar. Sempre raciocino que a oportunidade de aprender é ainda mais sublime do que o ato
de observar. A Europa está recheada de sistemas de auto-defesa que recebem os mais variados
nomes, e que, à cada dia mais, demonstram que: “cada cabeça um chapéu e uma sentença.” Isso
pode ser maravilhoso em nível de uma observação experimental. O homem está aos poucos se
desligando das origens orientais das artes marciais e descobrindo que os segredos já não
existem mais. Hoje, se analisarmos por uma visão realista, os que permanecem ligados à alguma
escola tradicional ou clássica são somente os mais apaixonados pelos caminhos antigos, haja
vista que, em sua maioria, muitos preferem novos sistemas, ou mesmo a
liberdade de voar aqui, ali, acolá... E aprender com todos. 
Se voltarmos no tempo, o mundo actual das artes marciais não é

diferente do oriente de 300 anos atrás. O Japão conseguiu a façanha de
possuir mais de 400 estilos diferentes de Kenjutsu... Imaginem a China
com seus incontáveis estilos de Kung Fu... Quem afirmaria os que são
verdadeiros ou falsos? Da mesma forma, nos dias actuais, quem pode
afirmar os que são mais eficientes? Podemos dizer os que são mais
organizados, e por conseguinte, oferecem uma maior segurança de
aprendizado aos seus seguidores. Todavia, isto não é sinonimo de
possuir uma técnica melhor ou pior, nem tão pouco infalível! É
claro que é absurdo e ilusório, sem significado, os diversos
caminhos que tomam as inúmeras discussões acerca de quem
sabe mais, quem é o bom... Afirmar que há verdade marcial ou
que não há, quando a vida actual, vazia e superficial, não tem
qualquer significado -- o que é verdade, vivendo nós como
vivemos. Assim, não vamos nós agora inventar-lhe um sentido
único e específico como verdadeiro e real. Cada caminho
deve responder às necessidades daqueles que buscam este
caminho. 
Krishnamurti diz: “Tem de se estabelecer uma conduta

correcta, para que a mente esteja em completa ordem. Uma
mente torturada, frustrada, moldada pelo que a rodeia, que se
conforma à moral social estabelecida é, em si própria,
confusa; e uma mente confusa não pode descobrir o que é a
Verdade.” 
Se seguirmos as directrizes de Lao Tse, em tudo

encontraremos verdade e mentira. Temos de compreender
muito claramente esta ideia de caminho... De que através de
um método, de um sistema, ou do ajustamento a certo padrão
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ou tradição, a mente é capaz de descobrir
essa Realidade. Aprender é infinitamente
mais importante do que observar!
Já tarde da noite, estávamos na varanda

de minha casa eu, Juliana, e alguns outros
amigos. Um dentre eles, professor de
antropologia em uma das Universidades
da Catalunha, perguntava: Como assim
Torite? Aprisionar? 

Talvez, o melhor fosse responder
com uma maior profundidade: 

Aprisionar... De prisão - v. tr.,
meter em prisão; fazer prisioneiro;
apresar; capturar; submeter;
sujeitar. Em verdade, ninguém
aprisiona ninguém. Sujeitamo-
nos a situações que a vida nos
oferece e, a partir daí,
posicionamo-nos de acordo
com os interesses

momentâneos. Nada é mais
especial do que observar as

reacções do aprisionado. Talvez, o
Torite esteja relacionado
unicamente ao momento em que
se fundem as acções TORI-UKE.
Não é necessário estabelecer-se
a base adequada para a
verdadeira compreensão. Sem o
pensar correcto não é ilusória a
nossa compreensão, haja
vista que o momento
apresenta a imagem do Uke
aprisionado? Contudo,
não mais do que seu
corpo: é este o ponto! 

Compreender é
relativamente fácil,
conforme o seu
condicionamento,
assim compreende
cada um.
Compreendemos
em conformidade
com as nossas
crenças e ideais...
O aluno jovem
achará bonita a
realização veloz
dos movimentos e
dos Kata. Se
olharmos em
d i f e r e n t e s
escolas, veremos
que a tradição e
a crença, pois,
determinam a
n o s s a
compreensão;
já os mais
velhos não se
prendem a nada.
Quando realizam

suas sequências

simplesmente as fazem; permitem que o
momento dite a maneira certa. A vida atinge
então essas suas finalidades pelo método
da reacção. Certa vez ouvi: deixe que ele se
movimente, logo se cansará. Um senhor
bem forte tentava se soltar dos laços e nós
feitos em uma das sequências de Hojojutsu
aplicadas no Torite. O que ele queria dizer
estava claro: quando ficamos no
contingente, onde fervi lha a luta,
desencadear o assalto significa excitar uma
reacção equivalente em virtude da lei
universal do equilíbrio. 
Como se vê, aqui se fala em termos de

psicologia utilitária, pois que sabemos bem
que o homem não compreende e não se
move senão em função de uma dada
vantagem. E a vantagem neste caso é, para
cada um, um estado de fel icidade
dependente apenas de si mesmo e não das
condições ambientais e da vontade alheia.
O jovem que se sente feliz em aprender
supostas técnicas de antigos Samurais; o
velho que compreende o momento e o
aprisionamento... Exclama-se bem a
posição do Uke que, em analogia com o
mundo moderno, materialista, demonstra o
desespero de estar preso, limitado... Pela
óptica do Tori, projecta-se pelas vias
sensórias, a que chamam objectivas,
completamente ao exterior e só aí procura a
solução dos seus problemas (enfim,
amarrou o prisioneiro). 
Nós seguimos uma via oposta. Ao invés

de agir sobre os efeitos, penetramos nas
causas, na substância espiritual das coisas
e dos problemas, havendo antes bem
compreendido como tudo funciona. Trata-se
de compreender, para depois agir de
maneira inteiramente diversa da habitual. As
fontes do conhecimento e do poder, da
riqueza e da saúde não estão, como a
maioria crê, no mundo material, exterior a
nós, mas no mundo espiritual. É o domínio
do momento - de forma que não sejamos
aprisionados pelas circunstâncias.
Em visão do Jujutsu, do Torite, do

Hojojutsu; tudo o que se realiza naquele não
é mais do que uma consequência daquilo
que primeiro se realizou neste. Tudo deriva
de um centro do universo, que tudo rege...
Depois de desatadas as cordas e reflectidas
as verdadeiras vias projectadas pelo Tori e
pelo Uke, verificamos que nós somos livres
e podemos, se quisermos, alcançar a
consciência. Mas tudo provém do interior e
nada poderá andar bem no exterior, se
antes não tiver marcado bem no nosso
interior. Só nos mudando para melhor é que
poderemos transformar positivamente toda
a nossa vida. Em verdade, em cada
momento, cada técnica, cada
compreensão, nada mais é do que
demonstrações de formas espirituais e de

Artes Tradicionais
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consciência que já não necessitamos.
O Tori, a técnica, a corda... Formas...
Não mais que isso!
“Nenhum problema está concluído,

antes que o concluamos bem.” (Ella
Wilcox - Settle the Question Right). 
Por outro lado, dentro de uma

racional análise acerca do caminho da
busca como objecto, conquista, chega
um momento em que a imagem do
ídolo se rompe e novos factores
passam a implicar e sustentar essa
mesma busca, contudo, como via de
acesso à algum ponto específico. Isso
signif ica que, para os mais
pesquisadores, nada mais interessa do
que as verdadeiras experimentações
acerca das realidades e ilusões tão
presentes nas escolas tradicionais. 
Um grande professor (resguardo seu

nome) que se formou PHD em uma
Universidade da Inglaterra, disse-me:
“A história é a fonte de todas as
mentiras!” 
Desde sua últ ima pesquisa no

Japão, após ter sido humilhado como
aluno no meio do século XX -
enquanto ainda era um garoto
sonhador -, decidiu que nada mais lhe
importava acerca da preservação. Isso
significa romper com valores antigos e
tradicionais; ampliar o horizonte
através da física e história de maneira
pragmática e racional. 
Segundo suas pesquisas em centros

considerados imparciais, Laicos, como
laboratórios académicos, arquivos do
estado, e outros, há tempos as artes
marciais tradicionais se tornaram
objectos de museu e admiração. Uma

nova mentalidade moderna e
desportiva ataca o Japão! Esta é uma
busca que está acontecendo nas
instituições emergentes. 
No passado, seria impossível um

Gaijin ministrar aulas de artes marciais
no Japão. Hoje, não somente
estrangeiros, mas, artes estrangeiras
ganham espaço na terra do sol
nascente. O velho Budo choca-se com
os novos sonhos e estilos de vida.
Uma enxurrada de tentações cépticas
e agressivas está invadindo as escolas
adulterando o que se imagina como
cultura marcial. 
O japonês agora é convidado a

provar seus mitos e lendas, antigas e
inflexíveis, e explorar os novos modos
do mundo e do empirismo.
Naturalmente, um crescente consenso
de procuradores de "mente aberta"
afirma que a verdade do Budo, visto
como arte real e não desportiva, é
"divisiva demais" para se encaixar na
nova visão de artes que tentam unificar
métodos e estilos influenciados pelo
efeito globalização e novas
descobertas. 
Muitas vezes vi um determinado

mestre contar histórias dizendo que
“faz e acontece” e todos ficarem
boquiabertos e admirados. Certamente
que hoje, alguém lhe colocaria à prova;
haja vista que é a moda do momento.
Que não significa que seja um ato
educado e ético! Digo, pois, a
educação e ética jamais podem
transitar por esta via; cada um com
suas necessidades e vaidades, não?
Em verdade, nada é diferente dos
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remotos tempos de Musashi, Yagyu, e
outros. 
Não se pode negar que durante

séculos houve uma influência
manipulativa através das informações
acerca dos métodos de combate
Japonês. Nesta era contemporânea, as
estratégias transformacionais
adoptadas nas artes do novo
paradigma como MMA, K1,
sistemas voltados à práticas em
ringues, desafios, eventos
milionários que promovem,
como nos antigos Coliseus, a
superação do homem contra
outro homem, estabelecem
um novo universo marcial
e se tornam os principais
agentes de mudança
no mundo do Budo.
Talvez isto

reformule a
ignorância e
prepotência

de tantos mestres, que durante o
século XX faziam o uso esperto das
palavras e as complexidades dos
sistemas, que ilusórios, tendem a cegar
nossos olhos para as estranhas
alianças e as estratégias
manipuladoras. No entanto: cada um
cada um! 

“Quem não considera o que tem
como a maior riqueza, será sempre
desditoso, ainda que seja dono do

mundo.” 
(Epicuro-Fragmento, 474).

Em paralelo, parece que o ser
humano está com tanto medo de ser
enganado, que já nem se preocupa
mais com a racional linha de seus
pensamentos. Em muitos casos, criam-
se mecanismos de defesa que
preferem acreditar no que está escrito
na capa de um livro do que ler o que
realmente existe em seu conteúdo.
Assim somos nós com marcas de

carros, roupas, universidades,
escolas... Profundamente, as verdades
e mentiras iniciam em nosso interior.
Podemos afirmar e estar seguros de
que nossos olhos encontrarão o que
procuram. A Europa possui tantos
estilos de Jujutsu, Jiu Jitsu, Jujitsu,
quanto possuía o Japão antigo.
Certamente que para os homens de
bem isto não importa; nada tem mais
importância que o caminho pessoal de
cada um. Temos o péssimo hábito de
estabelecer o que pode e o que não
pode. Melhor seria desejarmos que tal
pessoa prosperasse em seu caminho;
pois, em nada mudará a minha vida
pessoal, sentimental, se fulano ou
beltrano, está fazendo um “falso ou
verdadeiro” Jujutsu. Nunca entenderei
esta premissa de que o mundo deve
ser salvo dos impostores. Em nossa
história pessoal encontraremos muitos
impostores; haja vista que muitos deles
fazem parte do convívio íntimo familiar;
Ah! Mas aí é diferente, não? Cada um

com suas verdade e mentiras,
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com seus sonhos, felicidades, tristezas... Em lugar de tentar remediar o mal, os
detentores do poder e da cultura, tinham o dever de assumir a iniciativa de
corrigi-lo internamente em seus pensamentos e sentimentos. “Antes de
querer mudar o mundo dê três voltas em sua própria casa.” 
O sistema desta caridade de salvação dos impostores, dos falsos, e

beneficência paternalista de fato é muito conveniente para o
profissional consagrado; haja vista que este, inseguro, não é
capaz de possuir concorrentes. 
Muitos de meus mestres quando viam algo que não

concordavam, diziam: “é parecido!” A boa reputação
é interior, para si mesmo; os bons não têm medo
quando ficam a sós com seus pensamentos.
Percebem que o evidente não precisa ser
salientado! É simples, sendo o universo
sempre todo presente em suas várias fases
evolutivas e dimensões que os seres
atravessam no infinito, o limite do perceptível
somente existe nos meios individuais de
percepção e não nos fenómenos. Assim, por
exemplo, o ouvido humano não abarca senão uma
determinada amplitude na frequência de vibrações dos
sons, além da qual não há percepção. O perceptível, pois,
não tem fronteiras em si mesmo, mas apenas na
relatividade de nossa posição evolutiva; se esta se
eleva, automaticamente também se dilata o
perceptível.
Em profundidade, a necessidade sempre foi a

mãe do progresso. Vejamos:
Diferentemente do que se pensa nos países

tropicais, o frio é algo realmente significativo
para a guerra. De início, devemos lembrar que
o ser humano é um animal homeotérmico, ou
seja, existe uma estreita faixa de
temperaturas --- que fica ao redor dos
36,1oC --- dentro da qual nosso corpo
consegue funcionar adequadamente,
regulando as funções de nossas
células; fora desta faixa, problemas
graves podem ocorrer e até mesmo
ocasionar a morte. Imaginemos o

http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
http://www.bugei.eu/
https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei


que seria um combate realizado em
uma temperatura de 30 graus negativo. 
Para evitar que nossa temperatura

corporal saia fora dessa estreita faixa,
nosso organismo criou mecanismos de
defesa. Quando o ambiente está frio, e
começamos a perder calor para ele,
são accionados, de início, os
horripiladores, pequeninos músculos
que ficam na raiz de cada pelo que
temos espalhados pelo corpo. Esse
accionamento causa de imediato o
conhecido arrepio, uma onda de
trepidação muscular pelo corpo todo.
A tremedeira, que logo depois se
estende a outros músculos, é nossa
primeira protecção, pois tremer é um
processo mecânico para gerar calor. 
Os mestres de Bugei da antiguidade

- período Sengoku - diziam que seus

homens deviam estar preparados para
qualquer ataque em qualquer
momento. Isso signif ica que, um
ataque durante a madrugada, a menos
10, 15..., exige algo a mais, não? 
Kanetsu é uma palavra em japonês

que significa aquecimento; neste caso,
interior. Utilizada inicialmente pelos
mestres de Jujutsu, haja vista que, o
Kenjutsu oferece outra visão acerca
deste episódio, tal prática compreende
em elevar o Ki existente no hara
através de práticas respiratórias
específicas (Danbo), sons graves
emitidos de dentro para fora estudados
no Haragei (Kinmekki no Oto). Buscam
com isso elevar o Ki na camada da
pele de maneira que os pelos eriçados
colaborem na retenção de uma
camada de ar junto à pele e, como o ar
é um bom isolante térmico, eis nosso
primeiro agasalho natural. Quanto mais
pelo, mais ar é aprisionado e tanto
melhor será esse agasalho natural. Daí
o fato de que é correcta a afirmação de
que esta técnica é oriunda dos povos e
mestres que viveram em Hokkaido. A
origem mais caucasiana dos Ainus
retrata bem esta visão e possibilidade.
Nas aves, tal agasalho é constituído
pelas penas. 
Um aluno, certa vez, perguntou-me:

“mas por que contraímos todos os

músculos fechando o corpo e o
encolhendo durante a respiração?”
Vejamos: 
Outra protecção natural do corpo é o

embolar; fechamos as mãos, cruzamos
os braços, encolhemos as pernas e
curvamos o corpo - tudo isso para
diminuir a superfície externa exposta -
quando menor a superfície exposta,
menor será a área pela qual o calor
pode escapar para o ambiente. Se
observar bem, no frio, o gato dorme
todo enrolado, os bois se juntam ao
máximo; a natureza em sua infinita
sabedoria nos ensina que o segredo é
diminuir a superfície exposta! Quando
isto não for suficiente, teremos que
apelar para os agasalhos - eles
engrossam as camadas de ar ao redor
de nossa pele proporcionando maior
isolamento térmico. 
De maneira profunda, os mestres

buscam a compreensão que tudo que
existe, existe também dentro de nós
mesmos. Assim sendo, se formarmos
uma resolução determinada de
ganharmos a compreensão completa,
todo mundo também terá esta
resolução ao mesmo tempo. Então,
não existe qualquer diferença entre
nossa mente e o tempo; estão ligados
pela resolução de atingir a
compreensão mais elevada. É aí que o
termo Kanestu, em muitos casos, foi
associado ao estado e acaloramento
da mente em busca de uma
compreensão; que nada tem a ver
com o termo “cabeça quente” dos
ocidentais.
Max Gehringer diz algo curioso:
Uma questão de reposicionamento
Na vida profissional, fala-se muito na

necessidade de mudança, na quebra
de paradigmas, em reconstrução e
em reengenharia. Isso pode ser
bom, mas também pode ser uma

armadilha. Foi o que
aconteceu com duas
pulgas. 

Artes Tradicionais

http://www.youtube.com/watch?v=R2Tmpq7Z_QA


Duas pulgas estavam conversando e uma
disse para a outra: 
- Sabe qual é o nosso problema? Nós não

voamos, só sabemos saltar. Daí, nossa
possibilidade de sobrevivência quando somos
percebidas é zero. É por isso que existem muito
mais moscas do que pulgas no mundo: moscas
voam. 
- E elas tomaram a decisão de aprender a voar.

Contrataram uma mosca como consultora,
entraram num programa intensivo e saíram
voando. 
Passado algum tempo, a primeira pulga falou

para a outra: 
- Voar não é suficiente, porque ficamos

grudadas ao corpo do cachorro. Portanto, o
nosso tempo de reacção é menor do que a
velocidade da coçada dele. Temos que aprender
a fazer como as abelhas, que sugam e levantam
voo rapidamente. 
E elas contrataram o serviço de consultoria de

uma abelha, que lhes ensinou a técnica do
chega-suga-voa. Funcionou, mas não resolveu. A
primeira pulga explicou: 
- Nossa bolsa para armazenar sangue é muito

pequena, por isso temos que ficar sugando por
muito tempo. Escapar, a gente até escapa, mas
não estamos nos alimentando adequadamente.
Temos que aprender com os pernilongos como é
que eles conseguem alimentar-se com mais
rapidez. 
E um pernilongo lhes prestou consultoria sobre

como incrementar o tamanho do abdómen. E as
duas pulgas foram felizes... por pouco tempo.
Como tinham ficado muito maiores, sua
aproximação era facilmente percebida pelo
cachorro; elas começaram a ser espantadas
antes mesmo de conseguir pousar. Foi aí que

encontraram uma saltitante pulguinha dos velhos
tempos: 
- Ué, o que aconteceu com vocês? Vocês

estão enormes! Fizeram plástica? 
- Pois é, nós agora somos pulgas adaptadas

aos grandes desafios do século XXI. Voamos, ao
invés de saltar, picamos rapidamente e podemos
armazenar muito mais alimento. 
- E por que é que vocês estão com essa cara

de subnutridas? 
- Isso é temporário. Já estamos fazendo

consultoria com um morcego, que vai nos
ensinar a técnica do radar. E você? 
- Ah, eu vou bem, obrigada. Forte e sacudida. 
Era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem

alimentada. Mas as duas pulgonas não quiseram
dar a pata a torcer: 
- Mas você não está preocupada com o

futuro? Não pensou em uma consultoria? 
- E quem disse que eu não tenho uma?

Contratei uma lesma como consultora. 
- Hâ? O que lesmas têm a ver com pulgas? 
- Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês.

Mas, ao invés de dizer para a lesma o que eu
queria, deixei que ela avaliasse bem a situação e
sugerisse a melhor solução. Ela ficou ali três
dias, quietinha, só observando o cachorro,
tomando notas e pensando. Então a lesma me
deu o diagnóstico da consultoria: 
"Você não precisa fazer nada radical para ser

mais eficiente. Muitas vezes, uma grande
mudança é apenas uma simples questão de
reposicionamento".
- E isso quer dizer o quê? 
- O que a lesma me sugeriu fazer: 
"Sente no cocuruto do cachorro. É o único

lugar que ele não consegue alcançar com a
pata".

http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
http://www.bugei.eu/
https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei
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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.youtube.com/watch?v=RYKUBamLVsI&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://budointernational.net/israelies/2007-kapap-shooting-armas-de-fuego.html
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A Eskrima conhece o Wing Chun

Durante as minhas vagens tenho ensejo de conhecer mui-
tas pessoas de diferentes culturas. Isto é muito belo no
meu trabalho, o facto de poder contactar com gente que
senta a mesma paixão que eu tenho, as Artes Marciais.
Recentemente, um Mestre de Wing Chun grego de naciona-
lidade, Chris Vafiades, me convidou para dar aulas de
Eskrima e luta com faca. Ele é um Mestre de Wing Chun
que também sente grande interesse na Eskrima. Estes cur-
sos têm habitualmente uma duração de cinco dias e os trei-
nos são de cinco horas por dia. A maioria dos participantes
são Mestres de Wing Chun ou pelo menos são praticantes
que contam com vários anos de experiência. 
O próprio Chris é um conhecido Mestre de Wing Chun na
Grécia. Ainda não é conhecido a nível internacional, mas é
muito possível que isto mude rapidamente. O Wing Chun de
Chris é muito eficaz e de grande qualidade e seus conheci-
mentos teóricos do Wing Chun são muito impressionantes.
Tenho a certeza e que no futuro vamos a ouvir muitas coi-
sas acerca deste Mestre, porque a qualidade sempre pre-
valece.

http://www.knifefightsystem.com/nl/




Wing Chun
Comecei a praticar Wing Chun com

16 anos de idade. A minha formação
em Wing Chun se iniciou sob a tutela
de Henk Roelofsen, um dos primeiros
estudantes de Wang Kiu nos Países
Baixos. Mais tarde, fui estudante
particular do Grão Mestre Wang Kiu.
Wang Kiu foi durante muitos anos um
discípulo do próprio YIP MAN. 

Eu passara 15 anos treinando Wing
Chun e realmente pensava pertencer ao
grupo superior de estudantes de Wing
Chun, mas quando conheci o meu
primeiro Mestre de Eskrima, Bil l
Newman, comecei a mudar para a
Eskrima. Se ajustava melhor à minha
maneira de pensar e à minha atitude.
Aos poucos comecei com a Eskrima e
fui abandonando o Wing Chun, até que
finalmente fiquei completamente
concentrado na Eskrima. Mesmo assim,
sou um grande admirador do Wing
Chun e de Philipp Bayer, a quem tenho
em alta estima.

Eskrima e Wing Chun
A Eskrima Filipina e o Wing Chun

Kung Fu, um Estilo Chinês, têm muitas
similitudes, mas também são diferentes
em muitas cosas. Em primeiro lugar,
começarei com as diferenças. 

A maneira de situar-se em posição de
guarda, é muito diferente. No Wing
Chun se descarga 80% do peso na
perna atrasada. Enquanto que na
Eskrima o peso se descarga na perna
adiantada (numa posição normal e
básica de luta). 

No Wing Chun se mantém a parte
superior do corpo estática e na Eskrima
a parte superior do corpo está em
movimento. A maneira de treinar com
armas na Eskrima, explica esta
diferença. Na Eskrima começamos a
treinar com armas e só depois
continuamos com o combate sem
armas, quando já se dominam os
princípios da Eskrima. No Wing Chun é
ao contrário.

Similitudes entre a
Eskrima e o Wing Chun 

O Wing Chun é uma das melhores
práticas de Artes Marciais que tenha
sido desenvolvida. Isto também se
aplica à Eskrima. A Eskrima se
desenvolve no campo de batalha e é
provada em um combate realista à
custa de muitas vidas e uma grande
quantidade de sangue. Portanto, é

lamentável que a Eskrima nem sempre
seja tomada em sério por algumas
pessoas. São pessoas que praticam a
Arte só como um segundo ou até como
terceiro estilo, além da sua principal
Arte Marcial - como um segundo prato
em um restaurante. 

No Wing Chun, o princípio da energia
para a frente é muito importante.
Quando não há contacto com o
adversário e a mão está livre, tem de se
atacar. Na Eskrima, este princípio
também é primordial. A Energia para a
frente é um princípio chave, é como
mandar a energia interior para a frente.
A intenção com a qual se pode atacar
sempre está orientada para o oponente.
Esta energia interna dispara o ataque.
Mesmo quando não se ataca, se
mantém a iniciativa. O oponente não
deve ter nenhuma ocasião para atacar.
O ataque é a melhor defesa - como
habitualmente se diz - e quando se fizer
o ataque, a defesa é feita ao mesmo
tempo que o ataque. 

A Energia para a frente é muito
directa e exige muita concentração.
Também, quando bem entendida e bem
praticada, se torna uma segunda
natureza. Para mim, isto é uma maneira
normal de pensar. O meu pai me dizia
(quando anda eu era muito novo):
“Sempre atacar primeiro”. 

Isto é assim devido a que só duas
cosas podem suceder: que o oponente
faça uma aproximação ou que lhe
batamos nas costas. Sempre gostei do
segundo resultado, é muito mais
divertido.

O Lado Cego
O lado cego é um aspecto importante

do Wing Chun, especialmente no estilo
de William Chung. Evadir o ataque,
dando um passo fora da l inha de
ataque e contra-atacar através da linha
aberta. Este importante princípio no
Wing Chun vem da ideia de que à força
não se pode responder com a força.
Devemos de lembrar que o Wing Chun
foi desenvolvido por uma mulher - de
acordo com a lenda. 

Na Eskrima, este princípio se
denomina "ponto cego" e se prática
com espada e adaga ou com pau e
faca. Também no Pangamot e na luta
com faca, eu utilizo muito este conceito.
Posso dizer que este é um dos motivos
que fazem o meu sistema de luta com
faca, diferente de outros sistemas.
Utilizo o conceito de 'ponto cego' para
utilizar uma faca mais eficazmente. 

Para o oponente, um ataque com
faca baseado nestes princípios, é difícil
de interceptar. Realmente trata-se de
algo bastante simples, porque o que
não se pode ver, não se pode
interceptar nem mostrar. 

'Lado cego' e 'ponto cego' são os
princípios chave para ataques eficazes
e duros, com ou sem armas, nisso não
há diferença. 

Criado na rua
A Eskrima e o Wing Chun são ideais

para a auto-defesa. Com técnicas
curtas, rápidas e simples, são Artes
Marciais eficazes, criadas para a rua e
para o combate corpo a corpo. Na rua
não há regras nem árbitros. Só existe
uma regra: vencer o oponente ou
perder; não há outras opções.

Armas no Wing Chun
No Wing Chun se utilizam armas

como os Baht Cham Dao, também
conhecidos como facas borboleta,
ou o  Lok D im Boon Kwan (pau
comprido). Estas armas são as mais
tradicionais e contam com uma longa
história. Não são as armas que se
utilizam comummente na rua ou se
possam encont rar  na  rua .  No
entanto, o treino com armas também
é uma parte importante do Wing
Chun e  os  estudantes  gostam
imenso de treinar com elas. Quando
no Wing Chun se começa a treinar
com armas, já se é um estudante
avançado. 

A combinação 
de ambos estilos

A Eskrima e o Wing Chun são como
“irmãos”, pois se adaptam
perfeitamente entre si. Certamente esta
é uma das razões de que muitos
estudantes de Wing Chun também
pratiquem Eskrima (e ao contrário). É
quase um ajuste natural. Ambos estilos
são conceitos provados e adequados
para a auto-defesa eficaz. Para mim, a
auto-defesa significa atacar e atacar
primeiro.

Eu faço uma interpretação ampla da
palavra "defesa". No Wing Chun existe
o chamado golpe da corrente: Ficar
numa linha recta, tratando de fazer que
a linha entre nós e o oponente seja o
mais pequena possível. Na Eskrima,
realmente faz-se isso mesmo, com
armas ou sem elas. É o que eu chamo

http://www.knifefightsystem.com/nl/




um "estado animicamente vencedor", bater, bater e
continuar batendo. 

O Wing Chun e a Eskrima têm muito em comum, mas
também muitas diferenças. Isto é muito interessante; o
que não é bom para a Eskrima é bom para o Wing Chun
e o que não é correcto no Wing Chun o não é na Eskrima,
por isso combinam muito bem juntos, são como o ying e
o yang.

O Wing Chun e a Eskrima nos filmes
Cada vez mais se podem ver estas Artes Marciais no

cinema. Eskrima e Wing Chun garantem acção realista e
espectacular. As fitas de IP Man são fantásticas. O bom
disto é que estas Artes Marciais dinâmicas vão ser mais
famosas e conhecidas pelo público.

O Wing Chun e a Eskrima formam um acasalamento
perfeito, ambos têm uma historia antiga; um estilo vem
da China e o outro das Fil ipinas. Ambos foram
desenvolvidos para derrotar o oponente o mais
rapidamente possível, ambos são fáceis de aprender,
sempre e quando se tiver um bom professor
especializado, que treine de uma maneira em qual
realmente se possam aplicar os princípios. 

Infelizmente há maus professores demais. Para ser um
bom professor de Eskrima, é preciso ter certas
qualidades. É claro que a habilidade é importante, mas a
capacidade de ensinar e fazer com que os estudantes
melhorem física, espiritual e mentalmente, é mais
importante para chegar a ser um bom professor. Quero
dizer com isto, que ter habilidade não é suficiente. 

Nos nossos dias, com frequência podemos ver
estudantes fazendo bem as competições, mas devemos
lembrar que aqui não pretendemos ser campeão do
mundo nas competições, pretendemos ser um bom
Eskrimista ou praticante de Wing Chun.

Se quiserem saber mais acerca do Wing Chun, posso
recomendar-lhes: 

Chris Vafiades 
www.vafiadiswingchun.com 
e não se arrependerão... 
Para saber sobre Eskrima, luta com faca e Pangamot,

sempre podem contactar comigo e não duvidem e
continuem batendo com os paus! 

Dou-lhes as Boas-Vindas ao meu mundo, o mundo da
Eskrima. 

Para conhecer os meus próximos seminários, cursos
de instrutor, acampadas e tudo o mais, podem visitar: 

web www.scseskrima.com  
e  www.knifefightsystem.com.

“A Eskrima e o Wing Chun
são como irmãos, posto que
se adaptam perfeitamente
entre si. Esta é uma das

razões de muitos
estudantes de Wing Chun
também praticarem Eskrima

e ao contrário”

http://www.knifefightsystem.com/nl/
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Aprender o uso das cotoveladas com as formas 
tradicionais do Muay Boran

É conhecido por todos que o Muay Thai é uma das artes marciais que tem o estudo mais
profundo das técnicas de cotovelo, levando seus seguidores a se tornarem especialistas no uso
desta potente arma natural.
Os cotovelos de um Nak Muay são "afiados"  como facas ou punções, para ocasionar lesões

graves no corpo do oponente e cada atleta se pode valer de seus cotovelos eficazmente para que
sejam finos no ataque ou fazer deles escudos defensivos, independentemente da sua estrutura
física. 
Os cotovelos se utilizam em todos os aspectos da acção de ataque e defesa para bater, mas

também para bloquear, interceptar, desviar, esmagar… Neste sentido, o cotovelo não só inclui a
protuberância óssea que normalmente se conhece como a "ponta do cotovelo", mas também uma
parte do antebraço.
De entre os muitos sistemas de treino utilizados pelos Mestres Thai para treinar os seguidores no

uso das técnicas do cotovelo, o mais conhecido consta de bater repetidamente nos elementos
especiais, primeiro nos sacos pesados, batendo com Pao e luvas. Mas o treino ao impacto só constitui
uma parte da preparação necessária para chegar a ser um especialista na arte do emprego dos
cotovelos, o resto do treino a ser executado, se complementa com uma sessão de exercícios:

A) Realizando os ataques com um parceiro na prática da luta corpo a corpo.
B) A realização de só sequências de técnicas de cotovelos. 
Realmente, esta última modalidade praticamente desapareceu dos métodos utilizados

hoje pelos Kru Muay e só algumas escolas tradicionais, como as do Mestre Sane
Tubtimtong, continuam adestrando regularmente seus seguidores no uso dos cotovelos
no combate, através da prática constante das formas Ram Muay. De maneira similar, os
programas técnicos da IMBA (Academia Internacional de Muay Boran) sempre têm dado
grande importância ao estudo e a prática destas formas e recentemente, muitos
seminários têm sido dedicados a aprofundar nesta matéria.
Agora analisamos em detalhe os diferentes métodos de treino que utilizam a Forma

dos Cotovelos, recordando que a aprendizagem das sequências devem seguir uma
rígida progressão, partindo das séries elementares antes de poder começar práticas
mais complicadas de ataques múltiplos.
Os exercícios básicos foram pensados para ensinar o estudante a automatizar o

uso dos cotovelos seguindo oito trajectórias principais de ataque; estes exercícios
introduzem a importância de utilizar um movimento de rotação das ancas, em
volta do eixo central do corpo, para permitir que os braços recolham a energia
tomada do terreno através de uma rotação forte e rápida de torção das ancas.
Tudo isto se pode conseguir apenas com uma perfeita coordenação entre os
movimentos das pernas e o resto do corpo.
Como acontece com todos os exercícios, a execução destas sequências

deve ser primeiro lenta e para estudar os detalhes de cada batimento,
seguidas de velocidade e fluidez e por último explosiva e intencionada.
Nesta última fase, visualizar o oponente e de seus movimentos é essencial
para a correcta execução da sequência.
Outros dos evidentes benefícios de ordem técnico (uma boa

aprendizagem das acções de defesa e ataque) os exercícios para os
cotovelos aumentam também a flexibilidade dos músculos dos ombros, da
zona alta das costas e da zona média do dorso. Uma cotovelada não se
pode basear na articulação do pulso e do cotovelo em para produzir energia,
como acontece por exemplo em um punho, que utiliza uma cadeia cinética
muito mais longa.
Um movimento solto das costas se torna um elemento crucial para realizar

com êxito uma cotovelada; manter correctamente as costas durante a
execução do golpe é um elemento essencial a considerar quando se realizam
estes ataques e a justa "concentração" se obtém com uma básica prática constante
e correcta da Forma do cotovelo.
Com o progresso do seu nível técnico, os estudantes se iniciam na prática de superiores Forma de cotovelo que

utilizam em combinação outras armas naturais, junto com as cotoveladas.
A dificuldade de superar esta fase consiste em adquirir uma facilidade no movimento das formas, para poder

imprimir uma de aceleração a ambas as armas utilizadas simultaneamente (por exemplo, o cotovelo e o joelho)
sem "carregar" excessivamente as acções, fazendo os ataques imprevisíveis e portanto, praticamente
impossíveis de bloquear.

Grandes Mestres

http://www.muaythai.it/?lang=es


A energia necessária estará impressa em uma contracção explosiva dos
músculos das pernas e o tronco, projectando com determinação e
contundência a arma Nak Muay contra o oponente.

O estudo da Forma básicas e das formas avançadas de cotovelo foi e
continua a ser um complemento indispensável para obter uma boa
técnica e dotes físicos extraordinários. Só mediante a combinação da
prática dos exercícios com o treino do impacto e o estudo das diferentes
acções com um parceiro nas sessões de grappling, se poderá alcançar
um nível de excelência no uso marcial de uma das armas naturais mais
eficazes à disposição dos praticantes das Artes de Combate.

http://www.youtube.com/watch?v=G44nxkhf8a4


REF.: • KMRED 1REF.: • KMRED 1
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.youtube.com/watch?v=EVQpD9l7WCQ&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://budointernational.net/israelies/2034-krav-maga-red-investigacion-y-desarrollo.html


http://www.budointernational.net/material/55-guantillas-espinilleras-antebrazos
http://www.budointernational.net/material/56-petos-coquillas-protecbucales
http://www.budointernational.net/material/63-pies-botas-full-contact
http://www.budointernational.net/material/59-guantes-boxeo-americano-full-contact
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=woman%27s+line&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/54-protecciones
http://www.budointernational.net/material/59-guantes-boxeo-americano-full-contact
http://www.budointernational.net/material/55-guantillas-espinilleras-antebrazos
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http://www.youtube.com/watch?v=Bg4d_9r3bUo&feature=youtu.be


No último artigo destaquei a importância de no sistema de Combat Hapkido
“Sobrevivência no chão”, não gostarmos de permanecer lutando no chão. Nós
insistimos na ideia e destacamos o conceito de que “O CHÃO NÃO É NOSSO
AMIGO”, apesar de que em muitos sistemas de grappling incidam no contrário.

http://www.dsihq.com/


Não faças grappling…,
sobrevive!
Em um confronto estando em pé,

temos muita mais mobilidade e muitas
mais opções: podemos utilizar barreiras,
saltos, bloqueios, paradas e
inclusivamente executar se necessário,
mas o chão é um mundo completamente
diferente…, temos de nos enfrentar com
alguém que está tratando de magoar-nos
enquanto estivermos numa posição muito
vulnerável, desconfortável, restringida. 
Provavelmente o leitor já tenha perdido

a opção de evitar a situação falando ou
simplesmente fugindo do lugar. Agora

temos um atacante violento que nos
apanhou no chão, e nos tem debaixo do
seu corpo e isto pode ser um pesadelo
para qualquer pessoa! Agora imagine
quanto pior deve de ser para uma
pessoa mais pequena (como uma mulher
pequena) presa contra o chão, debaixo
uma pessoa de tamanho muito maior. A
isto juntaremos o facto de que se pode
tratar de mais de um atacante e
começarmos a ver que a pessoa
agredida tem muitas possibilidades de
acabar no hospital ou na morgue!
Agora quero considerar outro aspecto

da luta no chão que quase nunca é

tratado na maioria das artes de agarre
"com base desportiva": "A sobrevivência
no chão contra armas brancas". 
Faz alguns anos, quando o Grão

Mestre Pellegrini e eu estávamos criando
o programa Combat Hapkido
"Sobrevivência no chão", percebemos
que é preciso tratar desta questão,
devido à grande quantidade de ataques
que acabam no chão, com o agressor
uti l izando uma arma branca ou um
objecto afiado. De facto, as estadísticas
mostram que um grande número das
mulheres que se enfrentam a um cenário
de violação, se enfrentam a um atacante



armado com uma arma branca (ou com uma ponta afiada similar) utilizados para obrigá-las
a ficar em silêncio, ficar no chão e submeterem-se. 
Outro exemplo interessante tive ocasião de aprender, eu o incorporei no

desenvolvimento do mi material didáctico.
Quando estive na Força Aérea, destacado em Puerto Rico, tive ocasião de trabalhar a

tempo parcial ensinando Tácticas Defensivas para o pessoal militar e agentes de
segurança. De facto, tive a oportunidade de treinar a mais de 1.200 oficiais de várias
instituições correccionais de menores em toda a ilha, durante os meus 4 anos de estadia.
Naquelas instituições que visitei e nas quais ensinei, havia geralmente de 12 a 15 presos
menores de idade em cada "barracão" e em todos se utilizava uma casa de banho comum. 

Uma das principais preocupações da qual os
oficiais me informaram, era a situação na que os
internos inundavam chão das casas de banho com
água com sabão e provocavam um confl ito.
Quando a Equipa de Reacção Especial entrasse
nas casas de banho, os oficiais escorregassem
indo parar ao chão e um ou mais presos, armados
com "elementos afiados", os atacassem!
Logicamente, esta é uma situação na qual ninguém
queria estar, mas enfrentar estas perigosas
situações faz parte do seu dever. 
Como Instrutor de Tácticas Defensivas, aprender

desse cenário nada habitual, foi uma forte
motivação para pesquisar e encontrar técnicas
melhores, mais realistas e estruturar um programa

Auto-defesa
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“Em um confronto,
estando em pé se tem
muita mais mobilidade e
muitas mais opções”



de Sobrevivência no chão, delineado especificamente para
fazer frente aos ataques armados. De então até agora também
adicionamos este importante aspecto para a nossa Polícia
Internacional, no Instituto de Tácticas Defensivas (IPDTI), no
curso "Sobrevivência no chão para Oficiais".
Quando o Grão Mestre Pellegrini e eu fomos contratados em

Maio de 2007, para dar um curso de
"combate militar" na Central da Inteligência
Naval dos E.U.A., em Alexandria, Virgínia,
os estudantes constituíam um
interessante grupo de

pessoal de
d i f e r e n t e s
ramos (Navy

Seals, CIA, etc.)
que estavam sendo
mandados ao

Afeganistão e ao Iraque,
como interrogadores dos

presos suspeitos de terrorismo.
Nos explicaram que o motivo de ser

necessária esta formação especial, se
devia ao facto de os interrogadores estarem
desarmados, quando permaneciam numa

sala com os presos e já tinha havido incidentes quando o
prisioneiro conseguira atacar o interrogador. Alguns tinham sido
feridos antes da equipa de segurança ter podido entrar e
submeter os prisioneiros. Um dos cenários que assinalamos foi
que, felizmente, os atacantes não foram suficientemente hábeis
para agarrar uma esferográfica deixada longe del interrogador e
apunhalá-lo com ela!    
Só com os poucos cenários diferentes que apresento aqui,

podem ver que dedicar tempo ao treino da Sobrevivência no
chão contra Armas brancas, deve ser uma parte da estratégia
global, quando se quer treinar a sério a defesa! Como parte da
minha "realidade" nas aulas de sobrevivência no chão baseada
na realidade, introduzimos um "treino" na cena com armas
afiadas, para que os participantes que estão praticando estas
técnicas não se surpreenderem caso suceder coisa semelhante
na vida real e possam preparar-se para a possibilidade fazer-lhe
frente e sobreviver a um ataque de arma branca no chão.
As armas brancas não vão desaparecer a curto prazo! De

facto, têm sido utilizadas desde que o homem as utilizou na
batalha e na caça e continuam sendo utilizadas cada vez mais
por delinquentes, posto que são fáceis de adquirir, fáceis de
fazer e estão disponíveis em quase todo lado (pena, garfo, faca
para carne, chave de parafusos, etc. ) e não se requer nenhuma
licença especial para comprá-las. Portanto, faz sentido
aprender a defender-se contra elas em todas as facetas da
defesa pessoal, quer dizer, na luta em pé e no chão.
Da mesma maneira que todos os nossos treinos de Combat

Hapkido, todas as técnicas deste programa foram
seleccionadas por serem as mais eficazes, fáceis de aprender
e reter. 
Continuamos recebendo comentários positivos de civis, das

forças de ordem e do pessoal militar que as têm estudado.
Esperamos que este artigo os inspire a pesquisar, aprender e
assistir aos nossos seminários, que realizamos mundo afora. 
Visitem a nossa página web para mais informação:
www.dsihq.com.

Auto-defesa
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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.

http://budointernational.net/kyusho-jitsu/2024-kyusho-en-taekwon-do.html


http://www.youtube.com/watch?v=tE16kSaprKk&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://budointernational.net/otros-defensa-personal/1949-russian-martial-art-systema-sv-training-program-vol2.html


http://www.sifupaolocangelosi.com/


http://www.youtube.com/watch?v=fDqzb5yQz_8


Texto: Peter Weckauf, Irmi Hanzal, (M.A.), &Thomas
Schimmerl

Fotos: Mike Lehner

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


O Sistema de Combate Táctico (TCS) é a minha maneira de ver as artes marciais e
o combate corpo a corpo. Antes de tudo, o TCS se desenvolve em base a conceitos e
princípios e contém ideias para a auto-defesa com objectos quotidianos (SDS
Concept), faca de combate (Conceito de Combate com Faca), luta com pau (Conceito
luta com pau), defesa contra armas de fogo (Conceito de armas de fogo), o uso de
machados (Conceito de luta com Machados e Tomahawk) e de luta á mão nua. Nesta
edição vou tratar da auto-defesa contra as ameaças com armas.

“Em qualquer caso,
devemos avaliar o
risco de perdermos
a vida em vez de
perder dinheiro e
outras coisas”

http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI


Auto-defesa

TACTICAL COMBAT
SYSTEMS (TCS)

Ameaça com faca 
ou pistola

Devido ao perigo que constituem as
armas, a legítima defesa contra as armas
é um assunto muito sensível. Um
agressor que usa uma arma para
ameaçar alguém, sem dúvida quer
intimidar a vítima em vez de a matar.
Mas sem dúvida é muito importante ter
em consideração a problemática
situação e não praticar algumas técnicas
ao acaso. Uma conduta inapropriada,
prematura ou exagerada pode não só

pôr em perigo a nossa própria saúde e
segurança, como também as de
pessoas inocentes. Em qualquer caso,
devemos avaliar o risco de perder a vida
para evitar a perda de algum dinheiro ou
de outras coisas. Se resolvermos
defender-nos, temos de realizar um
"análise da situação", para
esclarecermos o que se necessita para
uma acção defensiva bem sucedida.

Análise da situação
No marco dos TCS (Sistemas de

Combate Táctico), a análise da situação
se define como o reconhecimento e
avaliação de uma situação
potencialmente má em um prazo

determinado e a sua solução. A
compreensão da ameaça (de onde vem?
de quem? como? ) é um primeiro passo
crucial. Só então se pode avaliar a
situação e se podem iniciar as medidas
adequadas.

Seguidamente, faremos uma pequena
lista de parâmetros para avaliar a
situação e compreender a complexidade
do problema. Também se entende não
haver quase nenhuma maneira de
defender-se sem treino e prática.

1. Análise do atacante - Se é confiado
ou tímido, agressivo ou não, se está sob
a influência do álcool ou de
estupefacientes, se é mentalmente
incapaz de perceber o que está
acontecendo.

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


2. Análise da arma - A que tipo de
arma nos enfrentamos (faca, arma de
fogo) .

3. Posição da arma - Perceber onde
está a arma, para onde a dirige, a
posição da folha, está a arma em
movimento ou não.

4. Os detalhes da arma - Para as
armas de fogo: se bloquear o gatilho, o
atacante toca no gatilho ou protege a sua
arma? Para as armas brancas: é uma
arma de um gume só ou de dois gumes?

5. Número de atacantes - Quantos
atacantes estão involucrados (estão
armados ou desarmados)?

6. Perigo para outras pessoas - Outras
pessoas em perigo devido à ameaça ou
à defesa (desvio de balas)?

7. Distância - com o agressor

8. Situação - Se as vias de evacuação
estão disponíveis, as l imitações
espaciais e outras circunstâncias...

9. Posição -  Se estamos sentados, se
estamos no chão ou em movimento…
Se existem restrições espaciais para a
defesa óptima.

10. Técnica - Qual a técnica
apropriada para a minha defesa?

11. Ferramentas - Há potenciais
ferramentas (objectos como armas, objectos
de uso quotidiano) disponíveis e úteis?

As 9 colunas da defesa
contra armas

A Distância correcta 
Por  reg ra  ge ra l ,  a  d i s tânc ia

correcta é o alcance da mão até a

arma. Uma maior distância faz que a
auto-defesa eficaz seja praticamente
impossível, especialmente no caso
de  have r  a rmas  de  fogo
involucradas.

Posição da mão
Acesso rápido à mão que empunha a

arma ou até a própria arma é a base
para a defesa. O ideal seria situar as
próprias mãos o mais perto possível da
pistola (Mãos ao alto!)

Elemento surpresa
Escolher o momento adequado para

aproximar-se do oponente é
fundamental para uma defesa bem
sucedida. Se possível, esperar até o
agressor estar distraído.

“Um agressor que usa uma arma para
ameaçar a alguém, que quer intimidar a

sua vítima em dez de a matar”



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


Desviar a arma
Quando se chegar até a mão que

empunha a arma, ou à própria arma,
apontar com a pistola para fora do
própr io  corpo (a rmas de  fogo ) .
Assegurar-se também de que não há
pessoas  que  se  encont rem em
perigo.

O controlo da pistola 
ou da mão que empunha
a arma

Quando já tivermos controlada a arma
ou a mão que o atacante usa para
empunhá-la, não se tem de mudar o
agarre ou realizar outras manobras,
posto que isto poderia fazer-nos perder
o controlo.

Bater ou não bater
Pode haver situações em que seja

melhor atacar o agressor imediatamente,
caso que isto melhore a nossa própria
situação. Mas há ataques que poderão ser
impossíveis devido à nossa posição em
relação com o agressor, quando ficamos
numa situação pior do que a anterior.

Desarme
O Desarme apropriado é a única

maneira de alcançarmos o controlo. No
TCS utilizamos uma série de conceitos
de desarme (virar-se de costas, agarrar,
despojar, t irar para fora, desarme
corporal, atacar o braço), em função da
situação em questão.

Controlar a arma
Após desarmar o atacante, tem de se

continuar controlando adequadamente a
arma e à distância do agressor, para ele
não poder utilizar a arma, ou podermos
nós usar a arma contra o agressor.

Controlo da situação
O controlo da situação se define como

assegurarmo-nos de que o agressor já
não representa uma ameaça directa. Isto
se pode conseguir mediante o controlo
do agressor, usando a arma, ou batendo
no agressor.

Métodos de treino TCS
No TCS usamos muitos métodos

diferentes de treino. Estes métodos,
assim como os conceitos e princípios,
constituem o TCS. Basicamente,

uti l izamos os métodos holísticos e
parciais técnicos, assim como os
procedimentos indutivos e dedutivos. 

Isto quer dizer que praticamos
sequências inteiras de movimentos,
assim como partes isoladas das
sequências (por exemplo, desarmar),
além de determinadas técnicas que se
podem aplicar a vários conceitos.

Outro bloco importante de métodos de
treino do TCS é o treino de atributos. São
praticados atributos individuais, como a
reacção, a velocidade, a sincronização, a
agilidade..., assim como mais atributos
combinados com formas específicas do
sistema ou de outros sistemas, a fim de
melhorar a aplicação. Um exemplo poderia
ser: um rápido acesso às armas ou o
timing correcto para desarmar, quando
praticamos para defender-nos contra uma
ameaça com um arma de fogo.

Sistema táctico 
de combate

TCS - A letra T é de táctica
Todos os sistemas TCS contêm treino

táctico integral, além da formação



técnica. Se ensinam tácticas para saber
quando, onde e como utilizar as técnicas
defensivas, como comportar-nos quando nos
enfrentamos a mais de um rival, diferentes
maneiras de manipular uma arma e usá-la
para atacar, usar e incluir o meio ambiente, o
trabalho em equipa e muito mais.

TCS - o C é de combate
Devido a que a auto-protecção e a defesa

pessoal são os elementos mais importantes,

Auto-defesa

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


se utilizam técnicas e métodos de Artes
Marciais e desportos de combate para
melhorar as técnicas.

TCS - o S é de sistemas
Devido a que o TCS contem vários

sistemas, cada um de os quais se pode
ensinar individualmente ou em
combinação com outros sistemas de
TCS. Ensinamos a auto-defesa com

objectos de uso quotidiano, a luta com
faca e a defesa contra ataques de faca,
machado e tomahawk, armas de fogo,
luta com pau, com tonfa e luta com mão
nua.

Para mais informação sobre cursos e
seminários visitem:

www.knifefighting-concept.com

“O controlo da situação se define como
verificarmos que o agressor já não representa 
uma ameaça directa. Isto pode conseguir-se

mediante o controlo do agressor, usando a arma,
ou batendo no agressor”



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://budointernational.net/otros-japon/2025-toyama-ryu-batto-jutsu.html


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


Brazilian Jiu Jitsu: O caminho à
Alemanha e à Europa

“Sou um tubarão. O chão é o meu Oceano e muita
gente nem sequer sabe nadar”

Rickson Gracie

A minha experiência com esse tubarão chamado
Rickson Gracie em seu oceano, me levou mais uma vez a
tornar-me um estudante, apesar de eu já ter alcançado a
mestria em Weng Chun Kung Fu. Fui estudante de
Rickson e seu representador de 1994 a 2000 e desde
então tenho transmitido essa arte aos meus estudantes,
como parte do meu planeamento de estudos “Tiger Team
Brazilian Jiu Jitsu”.
As lições particulares na sua legendária garagem no

bonito bairro de Pacific Palisades, de Los Angeles,
constavam para começar, de uma série específica de
exercícios de aquecimento, consistente em BJJ, Yoga e
técnicas de respiração, seguidas por exercícios de
Rickson, em pé com parceiro. 

Rickson desenvolveu um programa de treino sofisticado,
de baixo para cima, combinando os exercícios de defesa
pessoal em pé de seu pai Hélio Gracie, com exercícios de
equilíbrio, que inclui as defesas contra derribamentos,
golpes, estrangulamentos e técnicas de agarre, mediante a
utilização de forças de alavanca. Dessa maneira é
possível defender-se com êxito contra oponentes
mais fortes e mais rápidos. Rickson ensina técnicas
em pé para o controlo à distância, para fechar o
espaço e posteriormente, para submeter
rapidamente o oponente em luta no chão. O
objectivo principal é controlar o oponente
desde uma posição superior dominante, como
a posição que hoje se conhece como
"montada", onde nos sentamos sobre o
oponente, mantendo-o debaixo e obrigando-o
a render-se por meio de batimentos, bloqueios
às articulações e técnicas de estrangulamento,
ou melhor ainda, obrigando-o com um gancho
a se deitar no chão de boca para baixo, onde é
ainda mais fácil seu controlo, mediante o infame
estrangulamento "Mata Leão". 

Texto: Andreas Hoffmann, Christoph Fuß, 
Fotos: Gabriela Hoffmann

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


http://www.youtube.com/watch?v=hcRS9FOTKG0


Cada sessão de treino com Rickson Gracie acabava
com o combate no chão, rolando com ele. Realmente
é muito inspirador ver como seria fácil utilizar os
conceitos básicos do BJJ, obrigando o oponente a
render-se. 
Além de por Rickson, também fui instruído por

seu irmão Royler Gracie e seu estudante havaiano
faixa preta Rómolo Barros. Nessa época, Rickson
também se estava preparando para o
campeonato Freefight no Japão e constituiu para
mim uma honra, ter ajudado em sua preparação.
Como eu também queria oferecer aos meus

estudantes e amigos na Alemanha e no resto da
Europa, a oportunidade de poder aprender
Brazilian Jiu Jitsu, resolvi dar lições e também trazer
Rickson Gracie à Alemanha. O momento havia de
surgir em 1995, quando em colaboração com Guy
Miallot (França), organizamos tudo para a visita de
Rickson e sua mulher (naquele momento Kim Gracie) à
França e Alemanha. 
Na França, uns 300 participantes assistiram ao seminário,

durante o qual Rickson também participou em desafios de luta no
chão. 
Durante esta visita, em muito pouco tempo Rickson venceu perto de

80 pessoas, que tiveram ocasião de combater um assalto com ele, entre
eles havia Mestres e Campeões de Judo, Sambo, Luta, etc. Depois,
Rickson ministrou um seminário intensivo, especificamente para nós, os
Mestres. Posteriormente, Rickson Gracie e Kim viajaram comigo à
Alemanha, onde esperavam por ele 40 pessoas para assistirem a outro
seminário.  Quase todas essas pessoas eram meus alunos.

“A minha experiência
com esse tubarão
chamado Rickson
Gracie em seu

oceano, me levou
mais uma vez a ser

um estudante, apesar
de eu já ter alcançado
a mestria em Weng

Chun Kung Fu”

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




Naqueles tempos ainda não
tínhamos o mesmo nível de apoio dos
meios na Alemanha como já tínhamos
na França e a maioria das pessoas
nunca tinham ouvido falar de BJJ.
Devido ao cl ima fr io, Rickson se
resfriou e teve febre, mas insistiu em
realizar o seminário, que foi realmente

fantástico. Ninguém percebeu que
estava com febre, toda a gente ficou
encantada com ele e o Gracie Jiu Jitsu
foi introduzido na Alemanha por seu
primeiro faixa preta.
Pessoalmente dei muitas lições e

treinei com os alunos e também,
durante esses primeiros anos aceitei

muitos desafios para a família Gracie na
Alemanha. Nesses tempos, por regra
geral era muito fácil controlar a maioria
dos oponentes sobre o terreno. Com o
Weng Chun Kung Fu, eu já estava muito
familiarizado com fechar o espaço e já
então podia levar meus oponentes ao
chão, onde geralmente não eram rivais,

“Rickson Gracie 
me deu a alcunha 

de "pesadelo alemão"

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


posto que quase ninguém tinha a menor ideia do
sistema de luta no chão da família Gracie -
Ninguém sabia acerca da montada, backmount e
crossbody e outras posições e suas estratégias,
ninguém sabia das técnicas para se pôr em pé e
certamente nem da posição de guarda. Rickson
Gracie me deu a alcunha de "pesadelo alemão",
que descreve a impressão que provavelmente

causei em muitos oponentes que de início
consideravam o Gracie Jiu Jitsu inútil no combate,
antes de se aperceberem, de uma maneira um
tanto rude, que era ao contrário. Hoje, este
conhecimento básico achou o seu caminho em
quase qualquer estilo, apesar da maioria das
pessoas não serem conscientes de que isto se
deve à família Gracie.

Gracie Jiu Jitsu

“Sou um tubarão.
O chão é o meu
Oceano e muita
gente nem sequer
sabe nadar”

Rickson Gracie



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




Fu Shih Kenpo

Todos os aspectos e campos
do conhecimento se têm
transmitido ao longo do tempo
através da sua essência,
tendo sido zelosamente
guardados, aval iados e
evoluídos, desde o ponto de
vista pessoal de seus
transmissores.  
As Artes Marciais e

especificamente o Kenpo
não podiam fugir a esta
lógica, a qual tem permitido
até os nossos dias, que
possamos ter acesso ao
conhecimento das raízes ou
das fontes originais da sua
constituição como Arte
Marcial e sistema e portanto,
de defesa pessoal.

http://www.youtube.com/watch?v=xnSEgkwXBEw
http://www.feamsuska.com/
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Fu Shih Kenpo

http://www.feamsuska.com/


As Formas ou
Katas do Fu-Shih
Kenpo

A primeira coisa que
transmitimos a um estudante
é uma maneira de “mover-se”
específica do esti lo, uma
maneira de orientar-se no
espaço, acompanhada de umas
determinadas maneiras ou
métodos de respiração e uma
atitude marcada em suas origens por
seu próprio fundador ou criador. Trata-
se então, de transmitir certas
características o movimento de transporte
da nossa massa corporal, directamente
ligadas aos movimentos gestuais de defesa
e/ou ataque com as nossas pernas, braços, etc.

Estas formas primigénias de transmissão em sua
unidade mais simples, é o que conhecemos como
técnica básica de uma determinada Arte, Estilo ou
Sistema, sendo tratada na maioria das ocasiões de
maneira individualizada, até a sua compreensão e prática,
orientando a sua prática para outras formas individualizadas
mas unidas integralmente com as que encerram ou mantêm uma
determinada lógica ou coerência com respeito aos padrões de
movimento que definam o arte marcial em questão. 

A união destes elementos primários, tendo em consideração a
sua origem, configuram ou albergam uma série de elementos
sob o selo e a evolução pessoal do seu autor, além da zona
geográfica de procedência e as influências da mesma (orografia,
clima, etc.), características sociais e culturais do meio onde se
desenvolve, etc., que nos conduzem a estabelecer na
apreciação do combate, diferenças que são fruto da evolução e
análise pessoal dos diferentes transmissores, plasmando uns
conceitos básicos de movimento, que todos juntos dão origem
às ditas formas ou katas.

“As formas, em geral, são
umas sofisticadas sínteses de
valores e aspectos marciais,
revestidas com certo ar de

danças guerreiras”

http://www.feamsuska.com/


As formas, em geral, são umas
sofisticadas sínteses de valores e
aspectos marciais, que se revestem
com um certo ar de danças
guerreiras. De este ponto de vista, o
seu valor de transmissão é crucial
para a sobrevivência da Arte ou do
Sistema, o que não quer dizer que
sejam aceites apenas por serem
repetidamente realizadas, sem nelas
entrar em profundidade, sem analisar
e compreender os aspectos mais
imprescindíveis da sua composição,
com a intenção de adquirir
“conhecimentos”, fase última da
transformação da nossa tarefa antes
de açambarcar informação.

Em certa medida, há tendência a
generalizar a sua prática e maneira de
estudar desde um argumento de
eficácia: Para que serve? Para que
perder o tempo em sua prática? 

Por outro lado, o estudioso de
formas , por regra geral,  tem
tendência a focalizar a sua
prática no conhecimento de
formas cada vez mais
remotas na sua origem e
transmissão, formas
ancestrais que
postulam os tão
p e r s e g u i d o s
“segredos” marciais
que todos desejam
conhecer, situação
quando menos
curiosa, pois em
algumas ocasiões
pode chegar a posicionar-nos como
valedores de séculos de tradição e
nos tornam defensores dos ditos
conhecimentos, o que após numa
análise histórica realizada com certo
rigor, o que primeiro observamos é a
pouca ou a inexistência de
documentação gráfica ou
testemunhal acerca da
matéria, motivo pelo qual
todas estas afirmações
que em algumas
ocasiões nos fazem

“herdeiros da tradição”, deveriam ser
realizadas com profundo respeito e
humildade.

De outro ponto de vista, a prática
dos katas ou formas também é
focalizada do âmbito competitivo,
apesar de que talvez a prática
exclusiva com esta finalidade, mostre
pouca relação com os objectivos para
os que foram criadas, especialmente
do ponto de vista educativo e de
realização pessoal, o que
entendemos como auto-evolução
baseada na auto-disciplina e no
esforço.

O kata é o núcleo do nosso
crescimento como artistas marciais, é

o suporte básico que nos
identifica com o nossa

Arte ou Sistema,
proporcionando ao
nosso estilo pessoal
a fonte da definição
de Arte, pois em

todo momento é
uma interpretação

individual e
p e s s o a l

d e
uns

conhecimentos, apoiada com
aspectos corporais muito definitórios
das nossas características físicas e
emocionais.

Da mesma maneira, a interpretação
dos mesmos se torna um exercício de
busca e compreensão pessoal da
Arte ou Sistema, da óptica da saúde
(movimento e respiração, alinhamento
da estrutura corporal, etc.) e da
defesa pessoal  (posicionamento e
ângulos corporais, sincronização de
técnicas, análise das mesmas,
desenvolvimento de conceitos, etc.).

No que respeita ao sistema Fu Shih
Kenpo, o núcleo de ensino através
das formas consequentemente
progressivo, iniciando o aluno ou
estudante nas habilidades precisas e
necessárias, adaptadas ao processo
da aprendizagem específica que ele
possa necessitar. Trata-se de uma
série de formas, se possível as de
carácter mais tradicional do sistema,
que provenientes numa aceitação
muito básica do Kenpo Americano,
foram adaptadas e enriquecidas pelo
Mestre Gutiérrez. Assim, na sua fase
mais inicial, o aluno conhece a
“Forma de Posições”, forma
orientativa no espaço, para ir
adequando uma correcta transmissão
do peso corporal nos deslocamentos. 

Seguidamente, é introduzido na
“Forma de Bloqueios” ou o “Tigre

se Defende”, onde entram em
jogo grande parte das manobras
gestuais de defesa, bloqueios e
desvios, principalmente do ponto
de vista da defesa activa, quer
dizer, quando se produz
movimento em busca da acção
de neutralizar e a defesa se
torna ataque e inversamente,
tudo isso conjugado com as

primeiras manobras para ir
aplicando os conceitos de economia

de movimento e continuidade, além de
alguns exercícios respiratórios.   

Este capítulo continuará na minha
coluna do próximo mês… 

Fu Shih Kenpo

http://www.feamsuska.com/


http://www.feamsuska.com/




http://www.youtube.com/watch?v=SaRcJZYmBu4


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


http://www.youtube.com/watch?v=ZgYr06HEnWU
http://budointernational.net/kung-fu/1937-shaolin-hung-gar-gung-gee-fook-fu-doy-dar.html




O Autêntico Miyagi

A verdadeira história do homem que é uma
das grandes lendas das Artes Marciais!

Em 1965, 20 anos após da Segunda Guerra Mundial, um campeão
mundial de Artes Marciais do Japão chega aos Estados Unidos com
apenas 300 dólares na algibeira e o que leva vestido, deixando seus
irmãos para ir em busca do sonho americano, só para descobrir os
obstáculos que desafiam a sua honorabilidade. 
Com o apoio de um ex agente da CIA, consegue fundar a primeira

escola de Karate no Condado de Orange, na Califórnia, que abre
caminho para o que há-de vir!
Uma demonstração no Torneio Internacional de Ed Parker, em 1965,

proporciona-lhe grande notoriedade. A comunidade das Artes Marciais
começou a ter em consideração a
sua precisão impecável e as suas
habil idades usando armas,
especialmente o Nunchaku e o Sai.
Pouco depois, é procurado por
famosos como Bruce Lee e Chuck
Norris. 
Pouco depois assinava contrato

com "Black Belt Magazine", a maior
publicação de Artes Marciais do
momento nos EE.UU. e também
recebe dois dos Prémios mais
desejados no "Salão da Fama de
Black Belt" (“Black Belt Hall of Fame
Awards”).
Muitas pessoas vinham de todos

os Estados Unidos para ver suas
demonstrações quotidianas na “Vila
Japonesa”, em Buena Park, CA, onde
surpreendia os espectadores com as
suas habilidades com o nunchaku e à
mão nua.
Steven Seagal, que morava no

Condado de Orange nesses
momentos e era apadrinhado pelo Sr.
Demura, começou a sua carreira
fazendo demonstrações com ele.
A notícia das suas habilidades se

estendeu rapidamente na indústria do
entretimento!
Há um documentário fascinante,

que cronologicamente segue cada
um de seus passos desde o Japão
aos Estados Unidos, onde se
entrevistam as pessoas cujas vidas
ele tocou e mudou para sempre.
Desde a sua primeira audição em
Hollywood, que o levou a trabalhar no
filme “A Ilha do Dr. Moreau”, em
1977, até a década de 1980, quando
esteve envolvido nas emblemáticas
fitas de Karate Kid, nas quais foi o

Entrevista

http://www.youtube.com/watch?v=mppluZO5zDA




duplo de risco de Pat Morita no
papel do Sr. Miyagi. Depois, dobrou
em acção como o Sr. Morita, na
série da televisão “O'Hara” e
apareceu numa série de filmes e
documentários, incluindo “Ninja”,
interpretada por Scott Adkins e
realizada por Isaac Florentine, que
levava muito tempo nas Artes
Marciais e é um meu amigo pessoal.
A pesar de todo o seu sucesso

em Hollywood, nunca deixou de
estar em contacto com seu dojo e a
comunidade das Artes Marciais.
Continua sendo um embaixador do

Karate que em todo o mundo tem
crescido em mais de 32 países. 

Fumio Demura, Kevin Derek
(Realizador) e Óscar Alvarez
(Produtor) realizam esta entrevista
para Cinturão Negro (Bodo
Internacional).

Cinturão Negro: De quem foi a
ideia para fazer este filme
documentário fascinante e como
surgiu?

Kevin: Em 2009 eu estava na
Florida trabalhando em um projecto

quando por primeira vez depois de
vinte anos me encontrei com Sentei
Demura. Surpreendentemente ele se
lembrava do meu nome.
Em 1988 eu era um dos seus

cintos pretos. O'Sensei é uma
pessoa que sempre tenho
admirado, faz-me lembrar muito o
meu pai. Sempre alardeava de o
conhecer e falava muito dele com
os meus amigos. Era muito famoso!
Na Florida, fomos almoçar juntos,
em um restaurante cubano.
Recordando os velhos tempos, de
repente surgiu a pergunta que eu

Entrevista

http://www.youtube.com/watch?v=mppluZO5zDA
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queria fazer-lhe desde que me graduei na escola de
cinema: 
- Sensei, estou querendo fazer um documentário

da sua vida há já muito tempo". 
Demura olhou para mim e disse: "É melhor faze-lo

depressa, porque não sei quanto tempo vou viver". 
Perante isto, falei com o mi produtor Óscar

Alvarez e comecei a pôr tudo em jogo… 

C.N.: Qual foi a contribuição principal de Sensei
Demura? Tinha alguma ideia para a fita?

KEVIN: A história foi de Óscar e minha. Sensei
Demura tinha confiança e respeitava a nossa
direcção. Obviamente, sem a sua ajuda e apoio não
teria sido possível. Sensei nos pôs em contacto com
as pessoas que queria incluir no documentário.

C.N.: Quem são as pessoas envolvidas e o que
tinham a dizer acerca do Sensei?

KEVIN: Uma das primeiras pessoas intervenientes
no projecto foi Pat E. Johnson. Tinham sido bons
amigos desde a década dos 70. É possível que

estejam lembrados da cena em "Operação
Dragão", onde luta com John Saxon no campo
de golfe. É um coreógrafo de luta muito
respeitado na indústria do cinema, por filmes
como a franquia  "Karate Kid", "Mortal
Combat" e muitos mais. Pat conhecia a fundo
a vida do Sr. Demura, porque trabalharam
muito juntos. Uma das frases minha favorita de
Pat é: "Ninguém trata de dizer a Sensei
Demura que é grande, porque quando se está
em frente da grandeza, não se pode
impressionar com qualquer coisa que se tenha
feito". Mr. Johnson explica como Sensei
Demura conseguiu o papel para dobrar o Sr.
Miyagi e a estreita amizade dele e Demura. Aos
poucos foi correndo a voz acerca do que
pretendíamos fazer e começamos a conseguir
que mais e mais pessoas se unissem ao
projecto, como Steven Seagal, Dolph
Lundgren, Micheal J. White, Tamlyn Tomita,
Sejam Kanan, Yuji Okumoto, Isaac Florentine,
Billy Blanks, Gerald Okamura, Don Warrener,
William Christopher Ford, realizador com um
Oscar, John G. Avildsen e muitos mais!
Voamos à Arizona para que Sensei Demura

visitasse o seu amigo, Steven Seagal. Sabiam
que o senhor Seagal fala Japonês com fluidez?
Também ajudava Demura a fazer as suas
demonstrações na Vila japonesa Deer Park
Village, a princípios dos anos 70. O nosso filme
começa com uma declaração contundente de
Seagal dizendo: 

Grandes Mestres
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"Há tanta gente nas Artes Marciais e na
indústria do cinema há gente que nunca
estudou Artes Marciais e tudo quanto fazem é
uma porcaria e falam de todas as pessoas com
as que estudaram e todas as coisas que
fizeram, mas realmente não fizeram nada! No
entanto, andam nos ecrãs e no dojo dizendo
essas mentiras todas. Demura Sensei é
autêntico. 
"Uma pergunta que teria sido interessante

fazer ao senhor Seagal seria: "A quem se refere
exactamente? "

OSCAR: Sinceramente, acredito que Dolph
Lundgren resume perfeitamente isso nestas
palavras: "É um verdadeiro artista Marcial e
essa é a conclusão e já não restam muitos
homens assim". 
O senhor Lundgren tem razão, Sensei

Demura é um pioneiro do Karate e sempre
será lembrado como o homem que trouxe o
Karate aos Estados Unidos e depois
continuou a sua difusão mundo afora. O
senhor Lundgren é um verdadeiro Karateka e
um ser humano maravi lhoso. Quando o
visitamos na sua propriedade na praia de Los
Ángeles,  nos recebeu muito bem e nos
contou a sua experiência pessoal e como
Sensei Demura teve um grande impacto na
sua vida quando era jovem. Os Estudantes
de Sensei Demura tinham participado no seu
filme “Little Tokyo”. 



http://www.youtube.com/watch?v=mppluZO5zDA
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C.N.: Contem-nos alguns
factos interessantes acerca de
Sensei, que poucos conheçam.

KEVIN: Gosta imenso de pizza!:
Antes de começar este projecto tive
que fazer uma pesquisa sobre ele,
quanto mais lia e falava com gente
mais eu percebia o grande ser
humano que é e como é respeitado
no mundo todo! Um dos factos
mais interessantes, sucedeu em
1965, oito anos antes de
"Operação Dragão". Demura estava
fazendo uma demonstração com
nunchakus na Universidade de Los
Ángeles durante o torneio do Sr.
Nishiyama, então Bruce Lee se
aproximou dele e disse-lhe que
queria aprender a trabalhar com
nunchaku! E o Sensei ensinou-lhe o
que sabia. Posteriormente Demura
assinou contrato com publicações
O'Hara onde apareceu numa série
de capas de revistas e publicou por
primeira vez um livro acerca dos
nunchaku, publicado em 1971.
Outro facto interessante é que

Chuck Norris também treinou com
Sensei Demura. Chuck Norris,
sempre teve grande jogo de
pernas, mas as suas técnicas de
mão foi Sensei Demura que lhe
ensinou, durante uma das festas de
aniversário do sensei. Chuck Norris
atribui o seu êxito a Fumio Demura. 
Sensei Demura também é o

único artista Marcial que tinha um
espectáculo profissional em Las
Vegas. Por certo, foi na mesma
altura e no mesmo local onde Elvis
estava trabalhando!

C.N.: Quem está envolvido na
realização da fita, quando estreia,
será teatral ou documental e o
que fará nela?

KEVIN: Os principais méritos são
do meu produtor Oscar Alvarez e
do nosso produtor executivo Pat
Nevraumont. O documental estará
editado neste Verão, a partir daí
temos a intenção de promover a
fita nos festivais de todo o mundo.
Pouco depois, se lançará o DVD.  

OSCAR: Desde o início, a grande
ideia era captar a verdadeira
história de uma lenda do Karate,
graças a longas e incontáveis horas
de edição desta fita inspirada em

um homem humilde que procurava
o sonho americano e compartilhar a
sua paixão pelo Karate no mundo
todo. O mérito não é meu, devo de
agradecer ao meu realizador Kevin
Derek por sua devoção pelo
projecto, tendo captado a verdade
e o legado de Sensei Fumio
Demura, de uma maneira que
sempre chegará aos nossos
corações. Penso que um dos
estudantes de Sensei Demura foi
quem melhor o disse: "Se alguma
coisa sucede a Sensei, nunca
poderá haver outro Demura
Sensei". 
Obrigado Kevin por mostrar o

verdadeiro espírito do Karate, que
tem dado vida a esta bela f ita
documentário, que chegará a
milhões de Karatekas de todo o
mundo. Foi uma honra e uma
experiência de humildade.

C.N.: Sensei Demura, pode
fazer-nos um breve resumo da
sua carreira nas Artes Marciais e
como chegou aos E.U.A.?

DEMURA: Comecei a praticar
Artes Marciais com 8 anos, após da
Segunda Guerra Mundial. Não
tínhamos nada para brincar e
praticávamos o combate corpo a
corpo e a luta com espada. Em
criança pratiquei muita luta com
espada e os garotos criávamos as
nossas próprias espadas
improvisadas para praticar. Depois
conheci um homem que sabia
Karate e estudei com ele. Um
pouco depois o Mestre Ryusho
Sakagami abriu um dojo e eu fui
bater-lhe à porta… Queria
participar, mas o Mestre Sakagami
disse: "As crianças mão estão
autorizadas". Então comecei a
aprender Kendo, mas continuei a
ver os treinos de Karate e depois,
um pouco mais tarde, perguntei se
podia começar a treinar Karate e
finalmente ele disse que sim.
Durante os treinos, conheci muita

gente como Teruo Hayasi, Shogo
Koniba, Kinjo Hiroshi; depois Taira
Shinken chegou ao dojo do Mestre
Sakagami e lá f icou por algum
tempo.  
Praticávamos Kobudo a cada dia

e a cada noite. Um dia Taira
Shinken se mudou para a casa do
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Sr. Inubes e continuou treinando lá. Em
1964, durante os Jogos Olímpicos de
Tóquio, não nos autorizaram a treinar
Artes Marciais, mas podíamos fazer
demonstrações. Passei a ser ajudante
do meu Sensei durante as
demonstrações e foi então quando
conheci Donn F. Draeger. Era muito
famoso no Japão, mesmo sendo
estado-unidense.
Draeger me apresentou a Dan Ivan e

ele veio treinar no dojo do senhor
Sakagmi. Por vezes, íamos a casa de
Donn F. Draeger no Japão e lá ele nos
ensinava a usar as armas. Tinha uma
casa enorme! Um dia ele me perguntou:
"¿Queres vir aos Estados Unidos para
ensinar Karate"? Eu logo respondi que
sim. Nesse momento da minha vida eu
era muito pobre, meu pai falecera
recentemente e eu precisava de dinheiro
para ajudar minha família. O Sr. Dan Ivan
ofereceu pagar-me 200 dólares por mês
por ensinar nos E.U.A. e esse era um
bom dinheiro para mim, naqueles
momentos difíceis. Aceitei a oferta e vim
para os Estados Unidos em 1965. 
Quando chegamos aos Estados

Unidos começamos a dar as nossas
aulas numa pequena garagem mas em
breve tivemos mais e mais estudantes,
pelo que abrimos o nosso primeiro dojo.
Tudo corria bem e encontramos a Vila
Japonesa Deer, em Buena Park e
pensamos que poderíamos lá fazer
demonstrações de Karate. Nos
ofereceram faze-lo gratuitamente, como
um ensaio para ver os resultados. Só
fazíamos espectáculos nos fins de
semana e começou a haver queixas das
pessoas que não podiam ver os
espectáculos, porque sempre estavam
de lotação esgotada. Nesse momento,
os japoneses de Vila Japonesa Deer nos
contrataram e pagaram para fazer mais
espectáculos no Verão e foi um grande
êxito. Depois começamos a modificar a
nossa demonstração com cenas de luta,
nas quais parecia realmente que nos
batíamos e com reacções como numa
sequência das fitas. O nosso
espectáculo de Karate passou a ser o
programa mais popular na Vila Japonesa
Deer. Tínhamos mais sucesso que o
espectáculo do urso, o espectáculo dos
golfinhos e o espectáculo dos veados.
Éramos basicamente os número um e
dedicaram mais dinheiro ao nosso
espectáculo. Tudo ia muito bem…,
então recebi uma carta do Japão onde

perguntavam: "Por que motivo fazes
esta estúpida demonstração"? 
Recebia muitas pressões do Japão,

para deixar de fazer a demonstração. 
Antes de fazer a minha últ ima

demonstração de Karate, telefonei à
minha mãe no Japão e disse-lhe: 
- "Mãe, este é o meu último

espectáculo, de maneira que é melhor a
mãe o ver porque vou a deixar de o
fazer"  
Minha mãe me perguntou, 
- "¿E qual o motivo de o deixares de

fazer?". - 
Eu respondi: "Porque estou

recebendo muita pressão do Japão". 
Mi mãe me replicou:
"Se estás a fazer alguma coisa má

fazendo essa Demonstração de Karate,
então é melhor deixá-la agora, mas se
não estás a fazer nada de mau, então
não deixes”.
Eu respondi: "Não estou a fazer nada

de mau" e ela respondeu: "Está bem,
então faz". Assim sendo, continuei
fazendo as minhas demonstrações de
Karate nos Estados Unidos e depois, em
1974, no Campeonato Mundial, em
Long Beach, Califórnia, onde o Sr.
Oshima era o patrocinador. Ele me
perguntou se eu podia fazer uma
demonstração de Karate e eu estive de
acordo.
Fizemos a nossa demonstração de

Karate com música e o meu parceiro,
Dan Ivan me disse que usasse o seu
especial gi de prateado. Eu estava um
pouco nervoso por usar um gi
prateado, mas ele me disse: "Tens de
te provar a ti próprio", e eu, assim fiz…
Finalizada a demonstração recebi uma
ovação por parte do público. O Sr.
Sakagami veio falar comigo depois da
demonstração, que ele me tinha visto
fazer por primeira vez. Deu-me os
parabéns e esse foi o final dos meus
problemas com o Japão. A partir daí
continuei fazendo demonstrações por
todo o mundo. Hoje todos, no mundo
todo faz o mesmo género de
demonstrações de Karate.

C.N.: Quais os campeonatos que
vences-te no Japão e de que ano? 

DEMURA: Os Torneios de Karate
começaram em 1958 e só em Goju-Ryu,
sem batimentos. Depois, a JKA
começou a fazer o Campeonato para
todo o Japão e era nisso no que eu
queria competir e comecei a treinar para
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isso. Em 1961, participei em um torneio no Japão, onde
podiam competir todos os estios diferentes. Lutei nas semi-
finais com Kotaka e cheguei à final, onde obtive o primeiro
lugar no Campeonato de todo o Japão.

C.N.: Quantos países visitas anualmente em todo o
mundo e em quantos países tens ensinado?

DEMURA: Neste momento temos cerca de 32 países
no marco da nossa organização. Infelizmente não posso
visitar todos eles, mas acostumo percorrer cerca de
100.000 quilómetros por ano. Acostumo ir à Argentina,
ao Chile, à Inglaterra, Alemanha e Suíça. Trato de o fazer
equilibradamente entre todos os países. Não é fácil.
Tenho ensinado por todo o mundo, em países como
Canadá, México, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa
Rica, Venezuela, Brasil, Argentina e Chile. Na Austrália e
na Nova Zelanda.  Na Europa venho ens inando na
França, Noruega, Dinamarca e Espanha: Também estive
na Arábia Saudita e este ano vou a Katow, que fica perto
do Irão.

C.N.: Qual foi a tua participação em Karate Kid e como
entras-te na fita?

DEMURA: A produção me telefonou. Me conheceram
graças a Chuck Norris. Fui à audição para Karate Kid. O
director de casting me entregou o libreto e disse: 
"Está bem, leia para o papel de Miyagi". 
Li cada página em que estava Miyagi. Miyagi tinha muitas

linhas... Disse ao realizador do casting que o papel era muito
comprido e eu ainda não era esse tipo de actor, que não o
podia fazer: "Adeus", foi a resposta e eu fui embora. 
Posteriormente, recebi um telefonema do coordenador de

especialistas Pat Johnson, que me disse: "Sensei, preciso de
si". 
Eu disse: "Não posso fazer essa parte que longa demais." 
Ele respondeu: "Contratamos Pat Morita para o Sr. Miyagi,

mas ele não sabe Karate, de maneira que precisamos de ti
para dobrar na acção". Voltei à produção e estive com os
produtores e eles me contrataram para esse trabalho. 

Resumindo: Sensei Fumio Demura é realmente um artista
Marcial de extraordinária qualidade e um dos poucos Sensei
japoneses que foi capaz de “fechar a brecha” entre a cultura
japonesa e a cultura ocidental quase à perfeição. 
Este filme "O autêntico Miyagi" testemunha o que as Artes

Marciais podem fazer pelos praticantes de todas as idades,
se fizerem realidade as três lições que Sensei Demura tem
ensinado nos últimos anos aos seus alunos e com as quais
tem vivido a sua vida: 

1 Sempre se faz o melhor possível! 
2 Sempre se deve trabalhar o mais arduamente possível! 
3 Não se render nunca!

Grandes Mestres

“Quando chegamos aos
Estados Unidos 

começamos a dar aulas
numa pequena 

garagem e logo tivemos
mais e mais estudantes que

se inscreveram, 
foi por isso que abrimos o

nosso primeiro dojo”
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KAPAP: Krav Panim o Panim,
a Arte do "Gaku Jutsu-Do"

KAPAP (Krav Panim o Panim - combate
corpo a corpo) é uma Arte Marcial de Israel,
considerada acima de tudo como uma Arte
Marcial moderna e baseada na realidade,
apesar de que eu prefira o nome de “Artes
Marciais Práticas” - PMA. 
Estes dois significados de KAPAP

como uma Arte Marcial moderna e
baseada na realidade, têm sido motivo
de alguma confusão no ambiente e
portanto vou tentar esclarecer isto.
Falar nos primeiros dias do KAPAP

nos leva de volta aos "velhos tempos"
de Israel, entre os anos 1930 e 1940,
quando era um nome genérico para o
combate corpo a corpo. O nome era
utilizado mesmo antes de Israel ter
sido declarado e estabelecido como
estado independente em 1948. Até
finais de 1960 é utilizado como um
nome genérico por diferentes forças de
segurança de Israel. 
O sistema se baseia no Judo e no Jiu

Jitsu, o que nos leva à compreensão
japonesa da Arte Marcial com Mestres
como: como Yehuda Markus, Gerson
Kopler, Michel Horowitz e muitos outros
treinadores e professores deste primeiro
período. 
É interessante constatarmos que em Israel, a

maioria das pessoas de uma maior idade estão
mais famil iarizadas com o termo Kapap,
enquanto que as gerações jovens estão mais
familiarizadas com a denominação Krav Maga. 
O Krav Maga foi um dos muitos sistemas que

nasceram depois dos velhos tempos. 
Quando regressei a Israel, vindo do longínquo

Oriente, onde estive estudando Artes Marciais asiáticas
durante oito anos, o Tenente Coronel do Exército Harush
Avi me propôs que eu criasse uma forma de Krav Maga para
recrutas jovens, como parte da preparação para o serviço
militar. Ao mesmo tempo, YAMAM, a unidade superior anti-
terrorista de Israel me tinha recrutado como membro da
unidade e treinador para o combate corpo a corpo com a
categoria de Sargento Maior (o mais alto). A minha tarefa
constava de rever, escrever, voltar à velha estrutura do
programa e incorporar novos métodos de treino. Para esta
missão me associei com o Tenente Coronel Chaim Peer, que
tinha grande experiência em forças de segurança militares e de
outros géneros. O sistema que juntos desenvolvemos foi depois
reconhecido como baseada na realidade pela maioria das
pessoas, devido à ideia de que "é melhor ser um estudante da
realidade que ser um mestre da ilusão". 
A maioria dos movimentos e a formação tinham a ver e

estavam provados em situações baseadas na realidade, mas ao

Artes Marciais
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mesmo tempo, não respondiam à
verdadeira ideia e ao significado
de Kapap. Esse não era o Kapap
que tínhamos no pensamento.

O Kapap é um sistema que
constituído de três aspectos:
tradicional, desportivo e de
combate. Nenhum sistema
pode funcionar sem estas
três dimensões. É como uma
árvore genealógica: a árvore
sem raízes cai facilmente e
os ramos caídos se secam,
murcham e morrem
rapidamente. 
Durante os últ imos 15

anos, o Kapap tem estado
no âmbito civi l  e temos
tentado controlar a sua
qualidade negando seu
conhecimento a 75% dos
estudantes que queriam
realizar a sua aprendizagem.
Mas mesmo contando com
este “filtro”, muitas vezes
temos a sensação de
estarmos recebendo pessoas
erradas. 
Nos velhos tempos, os

estudantes pediam ser admitidos
na escola. Ao que hoje nos
enfrentamos é a anúncios
ribombantes, estudantes tentando
entrar nas escolas e Mestres
dispostos a vender diplomas por

correio electrónico, sem nem sequer
ver os estudantes… Isto não é maneira

de construir um sistema! 
Em Kapap temos o esti lo da velha

escola: os estudantes precisam de fazer
coisas para ser admitidos na organização. Eles

devem considerar-nos como Mestres que os vão
ensinar, como se fazia nos “velhos tempos”.
Nos últimos tempos tenho começado a considerar

o KAPAP mais como o ensino Zen. Poderia ser devido
ao tempo que estive no Japão praticando o Kendo, que

é uma esgrima Zen muito nobre. Na nossa época moderna,
a espada tem sido substituída pela introdução das armas de

fogo modernas, mas os valores da moral e da ética que devem
ser transmitidos aos estudantes através das Artes Marciais, são os
mesmos. A pistola é o tiro com arco moderno! 
Durante uma briga com facas, é importante manter a distância

correcta e alcançar os pontos vitais do oponente para vencer e ao
mesmo tempo mantê-lo fora da nossa zona de segurança. Para
resolver os problemas da distância, o ser humano inventou lanças,
arcos e flechas. A pistola pode ser vista como uma pequena lança -
que é uma bala cheia de pólvora - e o acendido ou explosão da
mesma é como a potência da corda. E de novo, se no Zen a forma

Kapap
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era atirar com arco, não há motivo
algum para que a pistola não deva
também assim ser considerada. 
Quando comecei a ensinar a

vigilância e a consciência, percebi
que a maioria das pessoas falava em
desarme de arma de fogo, mas
nenhuma delas jamais usara uma
arma na vida real. Acendeu-se uma
luz vermelha dentro de mim, quando
os denominados "Mestres" não
podiam nem tirar o carregador da
pistola, ou evitar um mal
funcionamento ou que se
encarquilhasse. Fiquei cheio de medo
por ver o que esses "Mestres"
realmente ensinavam.
Só mediante a fusão dos três

aspectos seguintes, se pode
conseguir uma verdadeira
compreensão e conhecimento da
pistola: 
O uso de armas, a retenção de

armas e o desarme de armas são os
três aspectos importantes com os
que se alcança esse nível. A falta de
apenas um destes aspectos, conduz
ao fracasso. 
Todas estas considerações me

inclinaram ainda mais para a pesquisa

da forma asiática da luta. Nos velhos
tempos, um verdadeiro Mestre não
era reconhecido como tal por si
próprio mas sim por outrem. Hoje as
pessoas se autoproclamam Grão
Mestre… e é por isso que quero
insistir na importância de "Gaku",
"Jutsu" e "Do" - a maneira tradicional
do ensino e a aprendizagem das Artes
Marciais.
"Gaku" significa a aprendizagem

académica que ocupa os nossos
pensamentos. "Jutsu" é a prática e o
estudo das técnicas actuais, a fim de
derrotar um oponente. O “Do” é o
“Caminho”, o espírito que todos
tratamos de alcançar nas nossas
vidas, para obtermos o verdadeiro
conhecimento de nós próprios e do
mundo. 
Esta é a ideia principal do Kapap:

"Sempre estudantes, por vezes
Mestres". Por isso, um Mestre de
Artes Marciais também é conhecido
como "Shinan-Jaku" que quer dizer
“que aponta para o Sul”, como uma
bússola, porque na tradição japonesa,
assinalar o Norte sempre foi
considerado de má sorte. O Mestre
era considerado como uma bússola

que indica à direcção correcta aos
seus estudantes. Esses três aspectos
do aprendizagem das Artes Marciais
têm a ver com mente, corpo e
espírito.
A bússola do Kapap está destinada

para apontar primeiro para a
integridade, nas actualmente, na
maioria dos estudantes e em alguns
“Grandes Mestres” sente-se a falta
desta qualidade. Alguém um dia me
disse que as Artes Marciais israelitas
não têm integridade e eu tentei
explicar o assunto desta maneira:
A maior parte do Grandes Mestres

de hoje são autoproclamados, não
têm nenhum verdadeiro Mestre nem
seguem nenhum método e isso é uma
bússola que não tem outra orientação
que não seja obter benefícios. 
Podemos ver que algumas pessoas

nas Artes Marciais israelitas são
estudantes que foram expulsos de
outras escolas e organizações, por
razões que podemos ver a cada dia.
Eu expulsei algumas maçãs podres
do cesto do Kapap e pouco tempo
depois eram “grandes mestres” de
Kapap, ou criaram seu próprio “novo
real Kapap", baseado em mentiras.
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“Podemos ver que
algumas pessoas nas

Artes Marciais
Israelitas são
estudantes que

expulsos de outras
escolas e

organizações, 
por razões que se

repetem a cada dia”
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Depois trataram de vender
mentiras acerca de seu Mestres
tentando me desacreditar.
Nos meus primeiros anos de

treino, quando o professor
expulsava alguém do dojo, era a
maior das vergonhas que se
podia enfrentar. Hoje basta
atravessar a rua ou abrir Google
para encontrar uma nova
organização que manda pelo
correio um diploma de grão
mestre! 
Actualmente, manter a

integridade da Arte Marcial é uma
autêntica luta. Hoje, a maioria dos
“grandes mestres” só fizeram um
curso de talvez uma semana em
Israel e depois se diplomaram a si
próprios! Quantas pessoas
realmente viveram e estudaram
em Israel e  durante anos, as
Artes Marciais israelitas? 
Quando estava no Japão, a

minha Mestre perguntou a um
dos meus estudantes: "Então,
quantos anos estudaste em
Israel?".
O meu velho professor está

cego, quase que não pode andar
devido à velhice, mas me parece
a mim que ele me deu a melhor
l ição para que realmente
possamos chamar ESTUDANTES
aos nossos estudantes. 
A agulha da bússola sempre

está orientada, mas os nossos
estudantes estarão prontos a
segui-la? Ou se lhes não
concedermos uma faixa colorida
ou os subirmos de categoria
e entretanto pedimos-lhes

treinarem mais e mais
arduamente, poderemos ver que
dali a dois dias são "directores"
de uma nova organização e nos
acusarão de sermos
fraudulentos? Como pode

alguém chamar fraudulento ao
seu professor se ele nos ensina
exactamente o que lhe
ensinaram? 
Fui vít ima de acusações

desonestas de estudantes que
expulsei do meu dojo e do
Kapap, porque eram uma
vergonha para si próprios.
Expulsei da nossa
formação um indivíduo de
Nível 1 que era francês e
no dia a seguir passou
de Instrutor de Nível 1
para o Nível 5, apesar
de só termos quatro
níveis!
Expulsei um outro

que era do exército
israelita e ele
começou a pôr
mentiras na Internet,
mas esqueceu dizer
que também o
expulsaram do exército
israelita por estar AWOL
(ausente sem licença! E
as histórias continuam e
continuam! 
Neste mundo é difíci l

encontrar integridade e
todos os dias vejo mais
envergonhados expulsos de
muitas organizações
israelitas, inventando novas
organizações Krav Maga. 
No mercado se procuram

diplomas de papel sem valor e
não realmente estudar. Trata-se
de ego e de intimidação, não de
Artes Marciais. 
Alguém me perguntou acerca

de um indivíduo que tinha um
diploma assinado por Kapap ou
Krav Maga e eu respondi que
as retretes estão cheias de
papeis assinados por alguns
traseiros - que o importante

Artes Marciais

“O mercado procura diplomas em
papel sem valor algum e não a

realidade do estudo. 
Trata-se de ego e intimidação, 

não de Artes Marciais”
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que não é o papel mas sim quem assinou o papel e a
facilidade com que o assinou e por quanto dinheiro… 
Em Kapap, com o Tenente Coronel Chaim Peer ao

mando, o preço é caro: sangue, suor e lágrimas. Se o
não poderes pagar, podes continuar sendo o director de
algum sistema "real"!!!
O Jutsu é o mais básico e se introduz por primeira vez

na técnica, por métodos físicos que são os métodos das
raízes mais básicas de uma Arte, mas não é o objectivo
mais importante. A Formação continua com o Gaku, que
é um estudo histórico, e a técnica. Depois seguem-se as
implicações filosóficas e espirituais.
Um principiante não terá ideia nenhuma acerca dos

movimentos físicos, pelo que terá de aprender uma
grande quantidade de técnicas no início, para integrar os
movimentos em seu próprio corpo. Se o objectivo é
meramente desportivo, ganhar competições, ou para a
saúde física ou a defesa pessoal, pode parar aqui e isso
é correcto para o que ele procura. 
Na medida que o estudante melhore a sua técnica,

tem de se aperceber de que há algum tipo de sustento
técnico. Tem que estudar e ter a sua própria iniciativa
para ler livros e saber o motivo das técnicas serem feitas
de determinada maneira. Para algumas pessoas isto
poderia parecer uma perda de tempo, mas saber um
pouco de história do Kendo iluminará um competidor de
Kendo. O conhecimento teórico e histórico se soma às
capacidades físicas dos estudantes. O Gaku e o Jutsu
trabalham de mão dada.
Finalmente, cada aluno avançado chegará a um ponto

em que pergunte a si próprio algumas coisas mais
profundas acerca do significado da sua formação e como
esta actividade se ajusta à sua vida e o encaminha como
ser humano. Aqui vemos a influência da Arte no espírito.
Este é o "Do", a parte mais importante do processo de
aprendizagem. Vemos que devido à Arte as nossas vidas
mudam numa direcção positiva e nos ampliam o
horizonte. Sem preocupação pelo Do, a formação do
Budo seria simplesmente reconhecida como um sistema
cujo único objectivo é bater ou matar outra pessoa.
Não é necessário separar os três quando se treina. O

Jutsu é absorvido pelo Gaku e ambos estão envolvidos
pelo Do. Se bem de início a obtenção da mestria técnica
é mais importante, quando se vai progredindo, o Gaku e
Jutsu também começam a ocupar um lugar central, mas
atenção, o Jutsu nunca deve ser descuidado. Finalmente
se chega a um equilíbrio entre os três, quando os ciclos
de retro-alimentação avançam ou retrocedem entre as
três categorias, aumentando o conhecimento dos três.
Mas lembrem-se sempre, sem integridade não se pode

encontrar o caminho do Kapap e no fim do dia, quando
cada um de nós se enfrente consigo mesmo, poderemos
mentir a todos, mas não a nós próprios! Quando me vejo em
um espelho, me agrada o que vejo e sei que vou trabalhar
mais e mais arduamente e ser um melhor estudante.
"Perde os estribos e perderás um amigo; mente e

perder-te-ás a ti mesmo"
Hopi

Foto:  
Mauro Frota & An'Ichi Miyagi Sensei,
Higaonna Dojo

A fotografia foi tomada numa aula privada
com o Sensei An'ichi Miyagi, quando eu vivia
no Higaonna Dojo, dormindo no chão (um
pouco como no filme “Karate Kid”).

Um dia, o Sensei Morio Higaonna me disse
que Sensei An'ichi Miyagi viria dar uma aula
privada. Pediu-me que limpasse o dojo para
receber o seu Mestre e assim fiz. 

Treinamos Sanchin e Tensho kata, kata
básico junto com Gekisai e falamos de montes
de coisas de filosofia das Artes Marciais e dos
valores morais. Sensei Morio Higaonna deu-me
muitos exemplos de seu próprio Mestre, o
fundador de Goju-Ryu Karate, Chojun Miyagi.
Depois quis que eu lhe prometesse que iria
escrever uma carta e de novo visitá-lo-ia em
Okinawa. E eu assim fiz. 

No dojo, ele sempre estava de cinto branco e
durante a cerimónia de abertura, em vez de
estar em frente de mim, me pediu para eu estar
a seu lado. Nunca poderei esquecer esse dia -
era o meu presente de aniversário, eu fazia 21
anos nesse mesmo dia.

Querido Sensei Avi Nardia, espero em breve
poder vê-lo de novo para eu continuar
aprendendo Kapap de si, especialmente
porque aprecia as minhas origens e dá
importância aos valores morais.

Mauro Frota

http://www.defensivetraining.net/
http://kapapacademy.net/


Kapap

“Sem integridade
não se pode
encontrar o

caminho do Kapap
e no fim do dia, 

se cada um de nós
parar em frente do

seu espelho,
podemos mentir a
todos mas não a
nós mesmos!”

http://www.defensivetraining.net/
http://www.avinardia.com/


Jean Frenette durante os anos 1980 e 1990 foi o competidor mais vezes vencedor
a nível internacional nas competições de Katas musicais. Era o melhor e seu timing
com as notas musicais e as técnicas nunca ninguém as fez melhor que ele. 
Marcamos encontro com Jean quando está em Los Angeles, fazendo a coreografia

de acção para o seu último filme "Jaya".

https://www.facebook.com/pages/Jean-Frenette/182880961838643


https://www.facebook.com/pages/Jean-Frenette/182880961838643


Cinturão Negro: Jean, onde e
quando te inicias-te nas Artes
Marciais?
Jean Frenette: Comecei com 6 anos

de idade com o Judo, depois, com 10
anos comecei a fazer Sankukai Karate
com Maxime Mazaltarim; treinei com
ele e com o fundador do Sankukai
Yoshinao Nanbu até os inícios da
década dos anos 80.

C.N.: Qual o motivo de teres mudado
do Shito Ryu para o Goju Ryu?
J.F.: Estive com o Sensei Chuck

Merriman no fim dos anos 70 e tive
muitas conversas com ele acerca das
origens do Karate e em especial,
acerca do Goju-Ryu. Foi em 1988 que
passei para o Goju-Ryu Karate-do com
Merriman Sensei.

C.N.: Como foram teus começos
em Hollywood?
J.F.: Comecei a trabalhar na televisão

em 1978, onde fazia demonstrações e
coreografia de lutas. Depois, em 1982
comecei a trabalhar no cinema. Fiz
vídeos musicais e filmes para televisão,
como "Acerca de Flynnt" e "Academia
de Polícia".

C.N.: Quais são os principais
projectos em que tens trabalhado e

fazendo o quê?
J.F.: São muitos, mas em poucas

palavras, o melhor projecto em que
trabalhei um tempo incrível foi "300",
onde participei como intérprete de

dobragens e nos “Imortais” onde era
coordenador de luta, por falar em dois
dos trabalhos.

C.N.: Quais os projectos em que
actualmente estás trabalhando em
Hollywood?
J.F.: Finalizamos faz pouco um

projecto denominado JAYA,
protagonizada por David Bell, o fundador
internacional do fenómeno do Parkour.

C.N.: Continuas a estar
involucrado nas Artes Marciais, no
ensino e nos seminários?
J.F.: Claro que sim! Ainda tenho o

meu dojo na minha cidade natal.
Estamos agora festejando o nosso 38º
aniversário. Também tenho dojos em
muitos pontos do Canadá, na
Califórnia e em seis países da Europa.

C.N.: Com que frequência treinas e
o que fazes no teu treino?
J.F.: Trato de treinar todos os dias

durante pelo menos uma hora; faço
estiramentos, conceitos básicos de
Karate e katas e certamente,
preparação física.

C.N.: Temos entendido que estás a
organizar um importante seminário
em Montreal a realizar ainda neste

“O melhor
projecto em que
trabalhei um

tempo incrível foi
"300", onde

participava como
intérprete de

dobragem e nos
“Imortais”, 
onde era

coordenador de
luta, por falar em

dois dos
trabalhos”

https://www.facebook.com/pages/Jean-Frenette/182880961838643


mês. Quem vai assistir e quem será
especialmente bem-vindo.
J.F.: Ah, sim! Estamos organizando

um Gasshuku Internacional de
Okinawa Goju-Ryu Karate-do com
Kinjo Tsuneo e Gima Tetsu Sensei,
ambos da Jundokan de Okinawa;
todos são bem vindos se estiverem
interessados no Goju-Ryu.

C.N.: Também temos entendido
que estás a trabalhar em um novo
livro acerca do Okinawa Goju
Jundokan. Fala-nos um pouco
acerca disto e qual é a tua posição
actual no Judokan?
J.F.: Sim, com certeza! Em 1999 pedi

licença a Miyazato Sensei para fazer um
livro acerca do autêntico Okinawa Goju-
ryu sob a sua supervisão e não só disse
que sim como também realizou para as
fotografias todos os kihon, kata e bunkai
como ele os ensina e como recebeu o
legado de seu Mestre Miyagi Chojun.
Também o entrevistei para falar da
história e dos dirigentes de formação.
No livro se fala principalmente do
Sensei principal do Jundokan durante o
tempo da presença de Miyazato Sensei. 

Este livro será de visita obrigada para
qualquer praticante de Goju-Ryu no
mundo todo.

C.N.: Por quê motivo pensas que
tenha acontecido que o Jundokan
em Okinawa, tem produzido os
Karate-ka mais dinâmicos de
Okinawa nos últimos 30 anos; nomes
como Teruo Chinen, Morio Higaonna,
Chuck Merriman, Masaji Taira e claro
está, tu próprio?
J.F.: Penso que é porque mantém a

sua autenticidade por ser Okinawa o
lugar de nascimento do Karate e terem
salvaguardado os professores
Jundokan os caminhos originais.

C.N.: Por que nunca fizeste uma
fita sobre Okinawa Goju ou existe
alguma coisa planejada para o
futuro? De assim ser, o que seria?
J.F.: Realizei um documental sobre

Okinawa Goju-Ryu para o National
Geographic em 2006. Também tenho
falado com Isaac Florentine para
preparar um filme acerca do Karate,
para desenvolver uma história original
acerca das autênticas origens. Dar-
vos-ei notícias acerca disto, mas por
agora, só isto posso dizer.

C.N.: Qual é a tua forma favorita e
qual o motivo de teres trocado a
pista de competição pelo Okinawa
Goju Ryu tradicional?

J.F.: Realmente eu sempre tenho
estado fazendo Karate tradicional; Só
competi  para me provar a mim
próprio e me expressar através da
minha arte. 

Penso que tive êxito na competição
por ter sólidos antecedentes
tradicionais.

C.N.: Recentemente fizeste um
trabalho para um filme com Frank
Shamrock, o legendário lutador de
MMA. É realmente tão interessante
como se diz?
J.F.: É sim. Faz pouco trabalhamos

juntos em JAYA… Acho que ele é um
atleta incrível e um grande ser humano,
que domina o seu ofício devido a treino
incessante e à dedicação.

C.N.: O que pensas fazer no
mundo das Artes Marciais nos
próximos dez anos, no que respeita
ao Jundokan?
J.F.: Continuar treinando Karate

faz parte da minha vida, ensinarei
tudo quanto possa consoante  o
meu calendário de rodagem e quero
criar uma organização internacional
para o Jundokan.  Nos próx imos
meses, anunciarei acerca da sua
criação.

https://www.facebook.com/pages/Jean-Frenette/182880961838643


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


http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0
http://budointernational.net/wing-tsun/1858-wing-tsun-taows-academy.html


Os movimentos do dragão servem para refinar o espírito. As suas técnicas se
baseiam na filosofia do elemento terra. O dragão ensina a reforçar e a canalizar o
Chi. Tem poucas técnicas de combate. O dragão treina principalmente a força
interna com as técnicas de respiração.

Dragão Desenho aquarela e lápis Vivi Escriva Palacios.

http://martinsewer.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qXPg3gie-QU


Kung Fu



Se hoje contemplamos os cinco animais principais do Hung
Gar Kung Fu original, ou seja, o tigre, o grou, a serpente, o
leopardo e o dragão, fazem-se compreensíveis inclusivamente
para os laicos. Por exemplo o tigre: forte, directo e feroz. o grou:
suave, rápida e com movimentos de asas. Um dos animais é até
para os versados em Hung Gar Kung Fu um enigma, certamente
o dragão. O dragão é o único dos cinco animais principais, que
não existe em carne e osso. E apesar disso forma uma parte
muito importante desta antiga arte. Ao dragão se lhe atribui o
elemento terra no ensino dos 5 elementos e como ser mitológico
tem fama de ser muito inteligente e ter muita força espiritual. Em
geral, o dragão se relaciona frequentemente com posições de
mãos e tácticas especiais. Muita gente sabe também que
implica um trabalho intensivo com o Chi. A força interna do
corpo Chi, ou também "Qi" - é tão real como qualquer outra
forma de energia e definitivamente segue o nosso espírito. Para
o principiante, o trabalho com o Chi é considerado difícil, posto
que o êxito não se decide com a força mas acima de tudo com a
força de vontade e a força espiritual. Cada técnica trabalha com
o Chi, também com cada um dos cinco animais principais do
Hung Gar Kung Fu. O dragão está pensado em primeiro lugar
para aprender a manipular e reforçar o próprio Chi. Isto é
praticado no Hung Gar principalmente com milenárias técnicas
de respiração. Se observarmos em geral o estilo do dragão
(esti lo Lung Ying), vemos frequentemente nas formas
demonstradas, técnicas de combate tempestuosas, rápidas e
repetitivas, que imitam os movimentos das garras do dragão. O
Hung Gar Kung Fu capta a essência do dragão e abrange
poucas técnicas de combate. O treino bem realizado, como já
foi dito, é com exercícios lentos Qi Gung ("trabalho de Chi") e
reforçando a parte espir itual. Pode acontecer que um
principiante de Hung Gar nestes exercícios tenha a impressão
de que estes processos meditativos não tenham relação com o
verdadeiro combate. No entanto, quem assim pensar, está
errado! Uma lenda do Kung Fu e Grão Mestre Dr. Chiu Chi Ling,
o representante mais elevado de estilos que há no Hung Gar
Kung Fu, recentemente assim o disse em um vídeo: "Muita
gente pensa que o dragão, como animal que não existe
realmente, tem no Kung Fu "apenas" a implicação em exercícios
de respiração e técnicas do Chi. É uma pena, posto que o certo
é que no Hung Gar Kung Fu, não houve nunca algo que NÃO
fosse pensado para o combate e isto naturalmente também é
certo no que respeita ao dragão". Por outras palavras: No
dragão não se trata nem por assomo só da respiração e/ou

Kung Fu

http://martinsewer.com/




http://martinsewer.com/


Kung Fu

exercícios saudáveis. Como o Grão Mestre Chiu Chi
Ling indica, no Hung Gar Kung Fu tudo foi pensado
para o combate real à vida ou morte. Naqueles
tempos, os homens da antiga China não podiam
fazer outra cosa. Se um gatuno tivesse podido
roubar de uma só vez o produto de um mês, para o
camponês em questão, seria a ruína total. Nada para
comer, nenhuma semente para semear, etc. A auto-
defesa e o combate para sobreviver eram assim de
uma enorme importância. Nas artes marciais
tradicionais nunca existiu espaço para as
decorações. Este pensamento nos ajuda não só para
compreendermos melhor o dragão no Hung Gar
Kung Fu, como também rapidamente mostra ao
interessado se uma arte marcial se trata de uma arte
realmente tradicional. Ou já pensou o leitor se um
salto acrobático no combate homem contra homem
é realmente necessário?
Se procurarmos as técnicas do dragão propriamente

ditas, encontramos no Hung Gar Kung Fu os
exercícios de respiração mas em comparação, poucas
técnicas de combate. Por vezes, observando formas,
pensamos reconhecer formas do dragão quando com
as mãos, com as garras ou os colmilhos se trata de
imitar este mítico animal. Até para os conhecedores
estas formas são muito fascinantes, posto que radical
e eficientemente primeiro fazem lembrar outros
animais de Hung Gar, mas afinal deixam aparecer o
seu próprio princípio. No caso de se querer saber ou
ver mais, então rapidamente de novo damos com
processos que os alunos vêem desde fora "só" como
exercícios de respiração lentos e concentrados, com
os quais, em parte, se toma consciência de gritos
especiais. Se podemos ver as técnicas e copiá-las, por
que motivo é então é tão difícil de compreender como
se aplica realmente o dragão em combate? Porque a
sua função é também refinar e sensibilizar o espírito do
praticante, o que ao princípio para o aluno pode
significar uma grande readaptação dos treinos havidos
hasta agora. No ensino do Hung Gar, o aluno passa
por isto relativamente cedo. Não obstante, infelizmente
muito poucos chegam ao ponto onde se compreende
realmente o dragão. E porquê? O Grão Mestre Chiu
Chi Ling diz: 

"O problema que temos nos nossos dias é que os
praticantes só raramente chegam a um nível que
seja tão avançado para alcançarem os
conhecimentos necessários para, por exemplo,
compreender os ditos cujos sistemas de animais,
como este do dragão. Não há segredos ou
conhecimentos ocultos. Procurando só na superfície
e dando-se por satisfeito ou no caso de se seguir
um mestre medíocre, nunca se chegará a
compreender". Claro está que até um animal
abstracto como o dragão no Hung Gar Kung Fu,
sempre t inha no fundo do seu pensamento o
combate para sobreviver. Alguns sabem até que o
elemento terra no ensino do Hung Gar está
fortemente relacionado com o dragão. A
compreensão verdadeira se nos apresenta aberta só
quando se alcançou um certo nível. Em todas as
artes conhecidas não é de outra maneira! Um aluno
é capaz de compreender algumas coisas realmente
quando praticou e aprendeu a matéria durante um
longo espaço de tempo. O único factor que temos à
mão como alunos é o de escolher o nosso mestre.
Este, consciente ou inconscientemente, vai tomar a
decisão de onde podemos aprender. E tivermos um
mestre que ele próprio continua aprendendo, as
nossas possibilidades pessoais de avançar são
infinitas. Como em todos os sistemas e
especialidades, conforme se vai alcançando o
conhecimento em profundidade numa matéria, se
reduz cada vez mais o número dos alunos
experientes. É como uma pirâmide. Muitos
conhecem os princípios fundamentais, só poucos
sabem e conhecem o sentido profundo do
determinadas coisas numa especial idade
determinada. E assim tem sido sempre no Hung Gar
Kung Fu. O aluno com força de vontade, trabalhador
e sempre disposto a apreender, mais cedo ou mais
tarde inevitavelmente encontra o seu caminho entre
os melhores e chegará a compreender coisas como
o estilo do Dragão e o seu ensino no Hung Gar. Isto
é imprescindível para que a verdadeira arte de
Shaolin e o autêntico Hung Gar Kung Fu sobrevivam. 
Pertence o leitor àqueles que irão transmitir estes

conhecimentos?



Texto: Franco Vacirca, Sandra Nagel 
Fotos: Alica Fröhlich

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


O caminho à faixa preta 
com os Vacirca Brothers. 
Parte Iª
A pergunta mais frequente nas artes marciais e portanto

também no Gracie Brazilian Jiu-Jitsu, provavelmente seja:
Quanto tempo se demora até conseguir a faixa preta? E como

não podia ser de outra maneira, cada escola, cada estilo de luta e
cada mestre, respondem a esta pergunta de maneira muito
diferente, posto que depende de qual seja a sua meta, ou o que
deve significar a faixa preta.
A maioria das pessoas tem a esperança de obter a resposta de

que é possível consegui-la em aproximadamente de um a dois
anos. Também está o caso de que o público tem, através dos filmes
de artes marciais, uma imagem muito falsa das verdadeiras artes
marciais. Em alguns círculos de artes marciais, é certo que hoje, os
muito jovens, incluídas crianças e adolescentes, usam faixa
castanha ou até preta, o que não me surpreende. Sim, isto é assim,
e também em geral, existe uma imagem incorrecta de quem usa a
faixa preta - independentemente do estilo de luta e da escola. 
Em muitas artes marciais nos nossos dias também se oferecem

programas de faixa preta através da Internet, mas nestes casos se
põe em primeiro lugar o dinheiro e não o esforço. No comércio
das Artes Marciais, actualmente isto é muito mais fácil, porque se
pode conseguir o diploma de faixa preta com apenas um clique
no computador… Voltei recentemente de visitar uma Associação
Desportiva de Jiu-Jitsu e sem o ter pedido, me concedem um
diploma, para que os meus alunos possam participar em torneios.
Mais uma vez, as medalhas e os cintos vão de mão dada e
poucos se preocupam dos verdadeiros valores do nosso trabalho
e de se comprometerem a longo prazo. Ser faixa preta já não diz
muito, porque há estilos de luta em que a faixa preta se dá ao
princípio e não no final do treino nas artes marciais. 
O Dan ou Master não diz muito mais, porque em certas artes

marciais, não há só 10 graus de mestria, mas sim 15 ou mais.
Além do mais, nem sempre sabemos se realmente alguém que
usa a faixa preta é também e ao mesmo tempo um mestre ou
instrutor. Quando comecei nas artes marciais, nos finais dos anos
70, a quem usava a faixa preta eram inclusivamente chamados



"mestre ", coisa que já não sucede
hoje, porque muitos estilos e escolas
de luta são muito menos exigentes na
obtenção da faixa preta, com o intuito
de conceder a muita mais gente a
possibil idade de alcançar esse
objectivo.
Gostaria de insistir que em

principio, a avaliação do cinto tal
como está agora, na minha opinião e
mesmo que muitos pontos que
estabeleceu o meu mestre - que era
Pedro Hemetério - os Gracie, os
Machado, etc., os abordam de
maneira similar.

O caminho a faixa azul;
mais que uma base
Na Triangle Academy de Zurich, se

chega à primeira etapa, a faixa azul
em Jiu Jitsu dos Vacirca Brothers, se
consegue com um ano ou um ano e
meio de formação com regularidade.
Na nossa Academia usamos uma
folha de verificação da formação com
o treinador ou o instrutor, após cada
treino, com a participação dos alunos
matriculados. Também esta rota tem
vindo melhorando nem últimos anos.
Os primeiros seis meses de um

estudante na Triangle Academy,
provavelmente são os mais intensos,
porque o nosso estilo de Jiu-Jitsu
exige muito ao corpo e requer prática
desde a primeira l ição, para "se
medir" com os parceiros de treino. A
"medida" faz-se sob um aspecto
amigável de "ensaio e erro" e não
deve ser considerado negativo em
caso algum. Nunca ninguém foi para
casa de olho preto... O Jiu -Jitsu tal e
como o praticamos, nos obriga a nos
enfrentarmos não só a nível teórico,
como também nos mostra que a
aplicação e a teoria estão
intimamente unidas entre si. Assim,
aprendemos a adaptar a técnica do
Jiu-Jitsu a nós e não temos de nos
adaptarmos nós às técnicas. O que
podemos aprender do Grão Mestre
Hélio Gracie é que ele desenvolveu
um Jiu -Jitsu que realmente uma
grande maioria da povoação pode
aprender para se defender e assim
deve permanecer na Triangle
Academy, sem coisas inúteis nem
muitas palavras, como é o caso de
outras escolas de Jiu-Jitsu brasileiro.
Nos primeiros meses tem de se

pensar bem acerca das
probabilidades de sobreviver a uma
situação e em querer dominar uma
situação. Um novato do Jiu-jitsu não
pode evitar esta experiência, não
importa que possa ser forte e atlético,
porque este é o caminho e não há
atalhos para mitigar esta fase.
Durante os primeiros meses, se cada
vez é mais capaz de ver e acrescentar

as possibilidades de sentir o inimigo e
controlá-lo gradual e naturalmente,
também poderá pôr em prática a
própria defesa eficiente. Nesta fase
também se aprende a usar melhor a
energia e não a deixar fugir
facilmente, para que já nos primeiros
dois minutos de combate, se
compensem toda a força e a
resistência que se consomem.
Com o tempo, também se pode

aprender a se relaxar no "jogo". Aos
poucos, se traça um plano de jogo.
Através do comportamento táctico
adequado, se trabalha lentamente o
caminho para alcançar a meta
adequada. Quem conseguir obter um
bom sentido da técnica e a táctica,
dará um passo além, forçando seus
oponentes a cometerem erros, pelo
que inclusivamente se poderá obter
uma vantagem. 
O movimento próprio é cada vez

melhor - é o que eu chamo "o
círculo", porque ao princípio nos
movemos como se tivéssemos
esquinas (quadrado). Também
aumenta a flexibilidade, posto que se
têm praticado as técnicas em várias
ocasiões.
Com a finalidade de conseguir

exactamente isto, trabalhamos como
instrutores da Triangle Academy em
um horário f ixo, no chamado
planeamento de estudos básico, o
qual desenvolvi na nossa Academia
em 1995. É uma série de
exactamente 36 técnicas, que se
ensinam em 23 lições consecutivas.
Estas técnicas básicas são muito
mais que os cimentos do nosso
Gracie Jiu-Jitsu, posto que ainda se
praticam; não importa qual o nível de
faixa estivermos trabalhando
actualmente, as 36 técnicas básicas
sempre aí estão para no ajudar a
percebermos o que é realmente uma
"arte avançada”. 
À diferença de muitas escolas de

BJJ e GJJ, eu não trabalho de
maneira linear, nem colecciono as
técnicas e truques para reter os
membros a meu lado. Como o meu
Mestre Pedro Hemetério, ponho a
"eficiência" e a "essência" em
primeiro lugar. Me aferro ao conceito
de ensino do Mestre Pedro, porque
ele próprio era um modernizador do
Jiu-j itsu, mas sem profanar os
princípios básicos do Hélio Gracie Jiu
-Jitsu. Eu trabalho hoje como os
meus colegas de Jiu Jitsu, como
Rigan Machado, quem por sua vez
conta com Rickson Gracie, um dos
grandes técnicos do nosso tempo.
Entretanto, sigo o meu caminho,
porque para mim, é importante fazer
assim.
Aqueles que chegam à Triangle

Academy, com outra experiência nas

artes marciais, é frequente
perguntarem quando vão ver as
primeiras técnicas de batimento, pois
conhecem o Vacirca Brothers Jiu-
Jitsu. A maioria das pessoas ainda
acredita que pode derrotar um
oponente com um só golpe, porque
muitos estilos de luta afirmam isto,
ainda mais no nosso século. Sempre
há excepções e não quero dizer que
um bom pontapé ou uma boa
joelhada no estômago não possam
ser definitivos. Outros vêm até nós
pensando se terem inscrito numa
escola MMA (Artes Marciais Mistas),
mas logo aprendem que o Jiu-Jitsu
não tem nada a ver com a
brutal idade das MMA e assim
desaparecem rapidamente do nosso
caminho, coisa que realmente eu não
lamento.
Se alguém de cinto branco faz o

primeiro randori  (combate entre
parceiros), quase não pode fazer
correctamente um derribamento e
acaba gera lmente no chão.  A
maioria pensa nessa experiência
quando vai para casa após o treino,
se sentem como se tivessem sido
atropelados por um tanque. Muitos
ficam frustrados porque as coisas
no treino nem sempre são tão fáceis
como se deseja.  Talvez se
surpreendam quando digo que
devem ver  o t re ino como uma
pequena e doce pancadaria. Não se
preocupem por ganhar ou perder.
Considerem que é uma experiência
muito divertida e alegre. Após o
treino, mantenham a cabeça alta e
digam outra vez que foi divertido e
aprenderam uma coisa nova..., nem
que seja um pequeno movimento da
mão ou do pé,  que i rão
experimentar de novo na próxima
sessão de treino.
Quem tiver problemas para deixar

seu ego na porta da entrada da
Academia e não possa controlar
seus medos, para ele as coisas
serão muito mais difícil no Jiu-Jitsu,
porque com esse lastre emocional
desnecessário, o corpo e a mente se
bloqueiam e isso dificulta todos os
processos de aprendizagem, não
importa se é um principiante ou se já
leva anos fazendo Jiu-Jitsu ou já
praticou qualquer outra arte marcial.
Há muitas pessoas que saltam
constantemente de escola para
escola, porque pensam que isto não
sucederá em outro lugar, mas não é
assim e por regra geral acabam por
abandonar completamente este
caminho e acabam em casa com
uma cerveja, pipocas e sapatilhas
em frente da televisão… para
continuar sonhando, em vez de sair a
viver as coisas com o resto das
pessoas...

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/




Kyusho (o ponto vital) da evolução da energia

Posição do arco “Dhanurásana”

Partindo da última posição, abrimos as vias e começamos a
permitir o Kundalini se elevar ao longo do Shushuma; também abre e
enche de energia tanto o Ida como o Pingala. Isto é possível quando
muitas salvaguardas e novas vias foram abertas, fortalecidas e
equilibradas. Começará como uma vibração ou sensação de corrente
eléctrica que corre através do corpo, posto que se baseia em calor
para descompor calcificações ou bloqueios no corpo. Isto também
pode ser por indução física com determinadas manipulações dos
nervos, mas as posições do Yoga estão destinadas especificamente
para realizar isto.
Não só preparamos o corpo em todas as posições anteriores, como
também preparamos o cérebro e a coluna vertebral. Isto é de suma
importância para a transmissão boa e segura de uma energia muito
poderosa. Também se deve ter em consideração que não é aconselhável
simplesmente libertar o Kundalini, mas também elaborar o processo e
preparar-se para manter o equilíbrio. Esta posição é uma maneira
física para conseguirmos o equilíbrio e uma válvula de
liberação, por assim dizer… 
Quando o Kundalini chega à cabeça, não tratem
de intelectualizar ou controlar, posto não ser
necessário. Sentirão que dentro da cabeça o
calor e a pressão se movimentam e vibram.
Como se sucedem muitas mudanças,
inclusivamente se pode sentir como se abre
e se liberta para cima e para fora da parte
superior da cabeça (chacra coroa). Deixem
isto acontecer,  posto que serve para
descalcificar a Glândula Pinhal e outros
constituintes do cérebro, o que melhora a
funcionalidade mental. Este é o processo
que se denomina “o despertar” nas artes
do Yoga e const i tu i  uma meta no
mesmo. 
Com a l iberação do Kundalini, o
praticante vai sentir muito calor em
movimento e pode dar lugar a alguma
sintomatologia muito angustiante, (que
o autor sentiu e não é simplesmente
uma especulação). Esta
sintomatologia poderia ser: suores
para além do normal de dia e de
noite, desequilíbrios emocionais e
períodos de quase "loucura",
devido a que os problemas
emotivos do passado afloram e à
liberação (limpeza ou purga) do
subconsciente.  
Se o “fogo” do Kundalini se
concentrar na garganta, o
praticante pode sentir uma
vibração, calor ou pressão, que se
propagam para fora da parte
posterior do pescoço, e dor na
garganta ou na mandíbula. Também
pode manifestar-se falando com zanga,
para se libertar das coisas que não se
puderam verbalizar anteriormente. 
Outros sintomas são todos baseados em
onde se centra ou se concentra o Kundalini.
Como outro exemplo: se está concentrado ou
situado no chakra do plexo solar, pode provocar
uma inflamação de ventre, e o medo pode surgir
ou ser predominante. A perda do apetite também
pode ser um sintoma do excesso de energia ou
simplesmente falta de interesse por viver esta
experiência.



Texto:  Evan Pantazi
Instructora de Yoga: Carolina Lino - Ponta Delgada, Açores
Foto: Tiago Pacheco Maia - Ponta Delgada, Açores

Se o Kundalini se concentrar no peito ou no
coração, a sintomatologia do chakra incluirá calor,
pressão e possivelmente movimentos nesta zona
do corpo, junto com um intenso e irregular latejar
do coração, vibrações ou golpes. Isto pode levar
a episódios emotivos, representados por fortes
realizações ou mesmo por aparições formosas
e maravilhosas. Nas mulheres não se
diferenciam dos afogamentos típicos da
mudança de idade ou da alta emotividade
durante a gestação. Os homens podem
sentir como um ataque cardíaco ou um
alto nível de ansiedade, mas mais uma

vez, trata-se de purgar e há muitas maneiras
de acalmar este fogo e esta posição é uma
delas.
Quando o fogo Kundalini se situa ou se
concentra nos dois chacras inferiores, pode
haver uma aparição e/ou libertação de velhos
problemas sexuais, culpa, ou energias
reprimidas de sobrevivência, que podem
incomodar ao princípio, mas finalmente, vem una
sensação de alívio e uma maior sensibilização.
Também é preciso estar atentos e beber muita

água, posto que quando aumentar a energia e as
contracções musculares e o calor se manifestarem,
junto com o suor constante,  se produz uma
desidratação, a perda de minerais e a desintoxicação
constante e a purga que todo este processo leva a efeito.
Isto também se controla com esta posição (e a seguinte
na série).
Quando se trabalha com aumento da energia e
especialmente quando se transforma em calor, o chão
(preferivelmente de erva ou de areia húmida de praia)
entra em acção para atrair esse calor e esfriá-lo. Agora,
cientificamente o frio não existe, só existe o calor
(maiores níveis de vibração), mas o maior calor fluirá ou
será atraído para o frio, entidade climatizada ou

vibração menor. Assim sendo, por meio de situar os
Chakras inferiores do corpo de frente contra o chão, o
calor ou o Kundalini se sentirão atraídos; isto serve como
uma saída para não saturar o corpo com a sua liberação.
Também sentiremos como mãos e pernas se mantêm
nessa posição, para não afastar-se das possíveis saídas à
terra, de maneira a se conseguir uma maior liberação. A
liberação mais afastada da base do Chakra está
severamente inibida pela compressão de toda a coluna
vertebral, da base até a cabeça.
Não só está comprimida a coluna vertebral como
também todas as vias da periferia, para que as energias
possam fluir. Como este fluir se vê obstaculizado, a parte
frontal do corpo, especialmente a linha central ou chacral
frontal se estica (abre) para uma maior fluidez. Isto
concentra e dirige a energia do Kundalini para baixo, para
o chão, no segundo Chakra em especial. Isto serve para
libertar o excesso de energias e os resíduos, de maneira a
não ficarem retidos no corpo. O circuito se completa
quando se manifesta e liberta a partir da base do Chacra,
posto que sobe através da Shushuma, Ida e Pingala até a
cabeça, e volta a descer para os Chacras frontais. 

Posição do arco “Dhanurásana”
Quando adoptamos esta posição de corpo plano,
deitado de frente no chão, para que todos os chacras
estejam em contacto com o chão, com menos energia. As
braços vão para trás enquanto as pernas se levantam para
poder agarrar os tornozelos ou os pés. Depois, de uma
maneira sincronizada se levanta a parte superior do corpo
e as pernas, para situar o equilíbrio focal na segunda zona
dos chacras.
A cabeça se deita para trás para esticar desde a terceira
visão ou sexto Chacra, pelo que também se sente a
abertura da cavidade sinusial superior, onde se juntam Ida
e Pingala. Isto permite o aumento das energias que
descem até o quinto Chakra na garganta, que

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


consequentemente também se estendeu. Como
se permite que o Kundalini atravesse agora até o
quarto chacra ou chacra do coração, se liberta
a pressão para abrir esta porta é não só de
maneira longitudinal como também lateral.
Isto se consegue mediante a extensão dos
ombros e dos braços estendidos, para
manter os pés nesta posição.
O terceiro chacra ou chacra do plexo
solar também está em contacto com o
chão, mas não completamente, posto
que isto serve para ser o primeiro
nível de atracção para o Kundalini. O
sexto Chacra suporta agora o peso
do corpo e é o ponto de liberação do
calor e as vibrações do Kundalini. 
Note-se especialmente que o
praticante deve sentir qualquer reacção
do Kundalini. Esta posição pode ser
utilizada para o dispersar ainda mais.

Respiração e Intenção  
Partindo da posição precedente, "posição
sobre a ponta do pé" (Angusthasana), o
praticante inspira profundamente na posição
e começa a exalar quando leva as mãos até o
chão. Continua a exalar enquanto move o
corpo e os braços para a frente, até a posição
INPRONE, plana com os braços estendidos.
Respira profundamente e de novo, conforme
começa a exalar, lentamente leva os braços para
os lados e para baixo, para agarrar os tornozelos
ou os pés, que estão começando a juntar-se.
Enquanto vai puxando da cabeça, ombros e
pernas, começa a exalar lentamente, até o sexto
chakra estar em contacto com o chão. No momento
de exalar e realizar a posição, sentir todo o calor ou
vibrações que se movimentam para baixo, desde a
corona, através da terceira visão, garganta, peito, plexo
solar e no abdómen inferior.
Para repetir o processo da respiração podemos manter a
posição (a melhor solução) ou situar-nos de novo em
posição plana. Pode levar algum tempo realizar bem e
confortavelmente esta posição, através de um completo
ciclo da respiração, mas é a maneira mais exaustiva para
manter a figura correcta e dispersar à maior quantidade de
energias. 

Próxima posição 15  “Primordial sentada”  Rája
Purnásana.

“Quando adoptamos esta
posição nos deitamos com o
corpo plano e virado para o

chão, para que todos os
chacras estejam em

contacto com o chão, 
com menos energia”

http://www.kyusho.com/


http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI
http://budointernational.net/otros-defensa-personal/1832-sds-concept-defensa-personal.html


WingTsun

Falemos do Sistema...



Após profunda análise dos
problemas e das fortalezas do
sistema Wing Tsun, começamos
agora uma série de artigos
dedicados a melhorar a
compreensão de alguns elementos
técnicos e tácticos do estilo.

http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDecl1wrcrbQVprY_LZHDx_W4I
http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY
http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


WingTsun

m muitas ocasiões,
talvez pela própria
maneira de ser e
pensar do povo
chinês, alguns
aspectos não se
explicaram em

profundidade e isso dificulta a
correcta compreensão dos
mesmos. Vários têm sido os
motivos que provocaram estas
pequenas "confusões" que
produziram muitas versões e
opiniões diferentes entre os
praticantes de Wing Tsun. Isto
das diferentes versões, não seria
um grande problema de não ser
porque as variações chegaram
tão longe 
que ocasionaram opiniões
absolutamente contrárias! Eu me
pergunto se é possível haver
dentro de um esti lo e seus
diferentes ramais, opiniões
"absolutamente contrárias"... 

Se pesquisamos nas razões
que provocaram um tal espectro
de ramais e opções diferentes,
devemos dirigir a nossa atenção
para a "ruptura" das Artes
Marciais chinesas. 

Se alguma coisa une o Wing
Chun com o resto de estilos de
luta chineses, é a data de 1960.
Nesse ano fatídico, o governo
comunista declarou o início da
denominada "Revolução Cultural
Proletária". Aquilo que na China
foi visto como uma aragem fresca
e um salto em frente do povo
chinês, propunha acabar com os
denominados "quatro velhos": os
velhos hábitos, as valhas
costumes, a velha cultura e a
velha maneira de pensar. Aquele
extremista planeamento, que foi
muito bem recebido pelas classes

trabalhadoras e menos
favorecidas da China da última
metade do Século XX, vinha de
mão dada com uma série de
efeitos colaterais que certamente,
ninguém teve em consideração: o
extermínio das Artes Marciais.
Consideradas parte da tradição
mais ancestral da China e por
tanto parte dos "quatro velhos",
foi perseguida à semelhança do
resto de artistas e praticantes das
celhas artes chinesas (pintura,
escultura, poesia, etc.). 

Os mestres de AAMM chinesas
se viram obrigados ao exílio ou a
esconder-se da grande
"revolução" na sobras mais
profundas. Os mais ousados, os
que se negaram a comungar com
a doutrina comunista, foram
perseguidos, presos ou no pior
dos casos pendurados e
executados nas praças públicas. 

Isto teve um efeito devastador
sobre todos os sistemas de Artes
Marciais, devido ao sistema de
transmissão utilizado pela cultura
tradicional chinesa: “um a um”,
transmissão directa de pais a
filhos ou a discípulos. 

Imaginando este panorama,
não é dif íci l  compreender a
dificuldade de muitos estilos para
chegar até os nossos dias em um
bom "estado de saúde". 

Pensemos que se calcula que
existiam uns 600 diferentes estilos
de luta sob a "denominação de
origem" kungfu/ wushu/ artes
marciais da China, mas se
tentarmos encontrar na
actualidade estilos completos
com linhagens directas, será
difícil encontrar estilos e práticas
de luta sérios por cima de 20
ramais/estilos. Na maioria dos

casos, foram
i n c l u s i v a m e n t e
" r e c o n s t r u í d o s "
posteriormente, por
ordem do governo popular,
sendo fácil intuir que alguns
deles serão bem diferentes do
estilo original.

No Wing Chun, ser-nos-á muito
difícil encontrar escolas ou ramais
fora da linhagem do Grão Mestre
Yip Man e tudo tem uma evolução
lógica, se consideramos a
evolução da famosa "revolução
cultural". 

O G.M Yip Man viu crescer seu
nome e sua escola em Hong
Kong (colónia inglesa nessa
época) e portanto o único lugar
onde se podiam praticar AAMM
sem ser perseguido. 

Fora disso, é complicado
encontrar praticantes dos
diferentes ramais do sistema
Wing Chun das que se possa
realmente resgatar técnicas
"coerentes" de luta, se bem... seja
muito curioso como se
conservaram algumas
peculiaridades, que no ramal do
qual venho se foram perdendo... 

Existem diversos mestres (Sifu
Sergio Iadarola é talvez o máximo
expoente da recuperação das
raízes do estilo e que servem a
muitos que estão interessados em
resgatar a história do estilo para
seus estudos e sínteses) aos

E

“Na coluna deste mês faço esta reflexão
para situar o leitor perante a enorme
dificuldade de conhecer a natureza dos

sistemas de luta chineses assim como os
motivos deste sistema de luta”

http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


“Eu me pergunto se é
possível haver dentro
de um estilo e seus
diferentes ramais

opiniões
"absolutamente
contrárias"

http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


quais sem dúvida devo de
agradecer o seu trabalho. Não há
maneira de delinear o futuro sem
conhecer o passado... Ou sim?
Em fim, é uma questão de
opiniões.

Na coluna deste mes, faço esta
reflexão para situar o leitor perante
a enorme dif iculdade para
conhecer a natureza dos sistemas
de luta chineses, assim como os
“os motivos” destes sistema de
luta.

É curioso, mas o nosso estilo se
debate na permanente luta entre
os que querem resgatar a tradição
e a origem e os que não estão
absolutamente nada interessados
em saber de onde vimos mas sim
em procurar como aplicar este
estilo de luta. Estéril discussão
sem ponto de encontro à vista...,
dado que geralmente, aqueles que
se abraçam sem motivo a um ou
outro, dificilmente convencerão ao
resto das bondades dos seus
argumentos. 

É complicado dar lições sobre
as artes de luta ou da arte da
guerra,  sem ser  capaz de
demonstrar na tua arte como
mínimo com um pouco de
ef icácia.  Por outro lado. . . ,  é
difícil conseguirmos recuperar a
or igem da t radição marcia l
Chinesa se não somos capazes
de olhar com profundidade para
o passado, esse momento em
que foram criadas as técnicas
para a luta em um cenário de
total e absoluto realismo. O ideal
ser ia o ponto médio. . .  Não
acham? 

Como é difícil situar-se em um
ou em outro extremo, na WingTsun
TAOWS Academy eu escolhi
outro. Começarei por indagar cada
uma das técnicas e tácticas que
temos nas formas do esti lo

(autênticos tratados técnicos a
modo de livros de sabedoria para
a transmissão do esti lo, que
passaram de geração em
geração). 

Uma dessas frases que corre
nas redes sociais, acompanhada
por uma bela e inspiradora
imagem, afirma: "Muda a tua
maneira de ver as coisas e as
coisas começaram a mudar..." Isto
é um pouco ao que eu me refiro... 

O que achariam se
começássemos por olhar para o
que temos, tentando compreender
os motivos de ter sido criado
assim e que uso lhe queremos
dar...? Ou por outras palavras: Por
que não nos perguntamos uma
coisa tão simples como Por que?,
Para que?, Como? e ¿Quando?.

Estas simples perguntas
poderiam sem dúvida servir como
ponte ou ponto de encontro entre
ambas tendências que caminham
em direcções contrárias. Hoje
quero lançar aos nossos
seguidores uma reflexão técnica
que nos ajudará a compreender
este conceito. Para isso,
utilizaremos um exemplo técnico
muito claro: MAN SAO. Conhecida
como a "mão que pergunta", é
uma das técnicas mais
importantes do estilo Wing Chun.

Se procurarmos nos "kuen
kuits" do estilo, encontraremos
algo parecido a: "A mão que ataca
também defende". Esse seria o
ponto de partida. O segundo
passo seria analisar como, porquê
e quando aplicar este conceito.
Uma vez compreendido o motivo
de usar a mão adiantada e quais
as coisas que deve "perguntar" ao
adversário (podemos detectar
distância e modificações nela,
força e direcção da mesma,
entrada ou saída, ataque em linha

recta ou curva,
etc.)  devíamos dar
um último passo:
lutar!

Já consolidadas
as duas primeiras
fases, resta a
TERCEIRA: Fazer a
prova em combate! 

Se olharmos para a
história para
compreender o estilo e
p o s t e r i o r m e n t e
praticamos os
diferentes pontos que
nos permite a técnica,
coincidirão comigo que
será necessário tentar
aplicar as técnicas e as
ideias subjacentes desta
simples ideia, contra
qualquer adversário que tentar
entrar na nossa "guarda".  

É o estudo e a compreensão
de destas três fases, o que nos
situará nesse ponto ideal para a
prática e que além de a fazer
sumamente efectiva, a tornará
apaixonante. Tenho a absoluta
certeza de que se vemos desta
maneira a técnica, um e o
outro extremo começarão a
se encaminhar em
direcções parecidas.
Talvez até um dia
possam confluir em
um ponto para
c o m p a r t i l h a r,
enriquecerem-
se e crescer. 

Autêntico
espírito de
A r t e s
M a r c i a i s !
¡ A u t ê n t i c o
espírito Wing Tsun!

Obrigado pela sua
atenção e apoio.

WingTsun

“Ou por outras palavras: 
Por que não nos perguntamos uma coisa
tão simples como Por que?, Para que?,

Como? e ¿Quando?”



“É complicado dar lições das artes de
luta ou da arte da guerra sem sermos
capazes de demonstrar como mínimo
um pouco de eficácia da nossa arte”

“É difícil conseguirmos recuperar a
origem da tradição marcial Chinesa se

não somos capazes de olhar com
profundidade para o passado”

http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


Hal Sharp, com 87 anos, é
uma das principais

autoridades do mundo em
Judo. O 9ºDan em Judo Hal,
é um livro de conhecimentos
dessa época, da qual existe

pouca informação acerca das
Artes Marciais, justamente

após a II Guerra Mundial. Hal
era guarda costas do

Imperador do Japão no fim da
Segunda Guerra Mundial, o
que já por si constitui uma
história… A sua habilidade

para escrever é
incomparável, por isso os
seus livros de desportos

acerca do Judo, Técnicas do
Judo, Judo para Crianças,

têm sido êxitos de venda nas
Artes Marciais desde 

faz anos.



“A génese do Judo”
Pelo 9ºDan de Judo 
Hal Sharp 
(de 87 anos de idade) 
Este artigo faz parte da série que

penso escrever em relação com o Judo
e as minhas experiências no Japão na
década de 1950. Este artigo trata
principalmente do mais Grande Mestre
de Jujitsu do Japão, Sanjiro Yokoyama,
que fez de mim o Instrutor Chefe do
Instituto Original do Judo Kodokan. 
Jigoro Kano, Fundador do Judo

Kodokan se rodeou de um grupo de
poderosos Mestres do Jiu-Jitsu como:
Yokoyama, Tomita, Yamashita, Saigo,
Mifune, Samura, Nagaoka, etc. Antes de
entrar mais neste artigo, o termo que se
utilizava nos dias de Yokoyama era
"Jujutsu", no entanto, posto que o termo
"Ju-Jutsu" se utiliza hoje habitualmente,
vou usar esse termo neste artigo. 
Hoje existe confusão no que respeita

ao que é o Jujitsu frente ao Judo. Para
agravar o problema, estão todas as
diversas Artes Marciais asiáticas que
vemos em muitos centros comerciais. 
Antes da década de 1900 havia

poucos livros e documentos acerca
das Artes Marciais, na sua maioria
eram pergaminhos e alguns desenhos
muito simples. Os nomes das técnicas

frequentemente eram palavras que
descreviam vagamente a técnica. 
No Japão havia várias escolas de

Artes Marciais com sistemas como
Jujutsu, Yawara, Torite, Taijutsu, Judo,
etc. Alguns nomes das escolas
estavam associados aos nomes dos
Mestres. Pelo nome, não se poderia
saber o sistema das técnicas que se
utilizavam. A maioria das escolas se
foram desaparecendo com seus
praticantes e passaram com seu sensei
para o Judo. Todos os meus antigos
sensei como, Kawakami, Takagaki e
Mifune, eram antigos praticantes do
Jiu-Jitsu. Durante o ano 1900, quando
E.J. Harrison (famoso autor de vários
livros, incluindo seu livro mais vendido
“O Espírito de luta do Japão Antigo”) a
maioria praticava Jujitsu e Judo e
nunca ouvira falar de nomes tais como
Karate, Aikido ou qualquer outra destas
escolas de Artes Marciais, o que não
quer dizer que não existissem.

Quando eu estava treinando no
Japão durante a década de 1950,
comecei a trabalhar em um livro acerca
da história das Artes Marciais no
Japão. Nesse momento, eu estava
familiarizado com o Sumo, Kendo,
Aikido, Taiho-Jutsu e o Karate. O meu
sensei tratou de ajudar-me levando-me
a várias escolas de Jujitsu que eram
pequenos grupos de pessoas de idade
avançada que faziam katas com e sem
armas. Para a maior parte deles só
estariam praticando movimentos que
apareciam em um antigo pergaminho.
Nenhuma das escolas praticava em um
meio competitivo como o Judo. Neste
ponto, não estou sugerindo qual a arte
marcial é melhor quando se trata de
uma luta, principalmente porque cresci
nas ruas do Sul da Filadélfia e tive de
aprender Boxe e Luta da rua, que
realmente utilizei em alguns momentos.
O acontecimento que me levou a

escrever este artigo surgiu quando
escrevia um novo livro intitulado "Judo
e Auto-defesa para Jovens Homens e
Mulheres - O Caminho a faixa preta”.
Eu queria que fosse mais do que o
típico livro que mostra e descreve as
técnicas básicas e os truques, e não só
palavras acerca dos elementos
essenciais necessários para realmente
fazer com que os truques funcionem na

“Yokoyama foi
alcunhado Oni

(demónio)
Yokoyama”



Judo



competição. Do contrário, da mesma maneira se poderia
estar praticando Judo com um boneco. Inclusivamente, os
meus primeiros dois livros "O desporto do Judo" e
"Técnicas de Judo" não cobrem adequadamente os
elementos essenciais para a vitória. Descobri uma
excelente descrição destes elementos em um livro com
100 anos de antiguidade, intitulado "Kyohan Judo", escrito
por Sanjiro Yokoyama e Eisuke Oshima. Kyohan quer dizer
manual de instruções. Este é o primeiro livro sobre Judo
escrito para o Kodokan, publicado em Inglês em 1915.
Uma nova edição do livro está disponível em Amazon e no
meu próximo artigo falaremos dos conteúdos desse livro.
Mas é importante assinalar que das 297 páginas do livro,
quase 100 estão dedicadas à maneira de fazer o trabalho
do Judo na competição e a maneira de treinar com
eficácia. Por exemplo, na matéria do kusushi (desequilíbrio
do oponente) o livro fala de quando o oponente é um
homem com duas pernas e um homem com uma perna.
Este tipo de descrição me desvelou que o escritor
realmente era um lutador com experiência. Então me
lembrei de que no livro de E.J. Harrison "O espírito de luta
do Japão" havia um capítulo acerca de Yokoyama,
intitulado "Reminiscências de um campeão". O mesmo
continha histórias emocionantes e humorísticas acerca da
luta no Japão durante a eira Meiji (1868-1912).
Para aqueles que estiverem lembrados do filme "O

último samurai", durante este período o Japão estava
tratando de tornar-se uma nação moderna e estava
eliminando essencialmente as velhas normas dos samurai,
incluídos seus métodos de luta. Isto deu lugar a que
muitos mestres de Jujitsu estivessem desempregados.
Com a criação da Judo Kodokan, onde o Jujitsu se tornou
um desporto, isto passou a ser um refúgio para os
“donos” do Jiu-Jitsu .
Yokoyama viveu entre 1864 e 1912, durante a era Meiji.

Ele conta a história de quando em criança ele foi
testemunha de uma verdadeira luta com espada. Um
velho samurai ronin vestindo roupas andrajosas,
caminhava perto de três jovens samurai parecendo estar
um pouco ébrio. Por acaso, a sua espada tocou
acidentalmente a bainha da espada de um dos samurais,
o que se considera um delito grave. Imediatamente, ele
humildemente pediu desculpas aos samurais. A sua
desculpa não foi aceite e os três samurais
desembainharam suas espadas e se aprontaram para
lutar. Ele declarou que não fazia sentido lutar e continuou
pedindo desculpas. Mas não havendo maneira de evitar a

“A maioria das fotografias
que o leitor provavelmente
tenha visto destes mestres
de Jujutsu e Judo são fotos

de homens idosos. 
NO entanto, podem ter a
certeza de que possuíam

físicos poderosos. 
Aqui se incluem fotografias
de Yokoyama de quimono e
Kawakami mostrando seus

músculos”



luta, o velho samurai puxou da sua
espada e andou lentamente para o
samurai do meio. O samurai da parte
direita viu uma oportunidade e
rapidamente atacou, mas foi reduzido
pelo velho samurai. Seguidamente, o
samurai da esquerda atacou e foi
cortado. O outro samurai vendo que os
seus dois amigos jaziam mortos em um
charco de sangue logo fugiu. Naqueles
dias, todos os combates tinham de ser
denunciados à polícia, o que o velho
samurai fez.
Quando era um homem jovem,

Yokoyama estudou Jiu-Jitsu. Ele e os

seus colegas de Jujitsu estavam
ansiosos de provarem seus
conhecimentos numa luta real. O bairro
onde ficava o seu dojo era uma parte
da cidade onde havia muita bebida e
jogo. Por vezes, à noite os jogadores
assaltavam os clientes ébrios para lhes
roubarem o dinheiro. Os jovens
jogadores do Jujitsu resolveram fazer
que um do seu grupo imitasse um
cliente bebido e quando os jogadores
atacassem se defenderiam. Apesar de
conhecerem maneiras efectivas de
bater ferir gravemente ou matar
alguém, resolveram que limitariam a

sua luta a separar a mandíbula inferior
jogadores com o calcanhar da mão. O
seu sensei de Jujitsu era também o
massagista local. No dia seguinte, os
jogadores lesionados foram ao sensei
do Jujitsu para que fixasse suas
mandíbulas. Entretanto, os jovens
estudantes de Jujitsu subiram ao ponto
alto da sala para ver a magnitude do
mal causado. Reconheçamos que se
tratava de acções de jovens que não
se tolerariam hoje
Yokoyama praticava Tenjin Yoshin-

ryu Jujutsu. Entre as diversas escolas
de Jujitsu, havia Torneios

Judo



extremamente perigosos, por vezes
mortais. As regras quase não existiam
e essencialmente, tudo era assim.
Frequentemente, antes de ir a um
torneio se despediam da família, posto
que era possível não voltar vivo. Com
23 anos Yokoyama entrou em um
famoso torneio contra Nakamura. O
combate durou 55 minutos, o que foi
um recorde, e finalmente foi parado
pelo árbitro, que não queria ver morto
nenhum deles. Yokoyama disse que a
maioria dos seus torneios apenas
duravam 2 ou 3 minutos. No Japão,
todos os anos se realizava um grande
torneio entre o Leste e o Oeste.
Nakamura era considerado o campeão
do Leste e Yokoyama o campeão do
Oeste.

Durante a época das eleições, eram
frequentes as lutas entre os dois
partidos, o que proporcionava a
Yokoyama outra ocasião para praticar
Jujitsu. 
Outro mestre de Jujitsu difícil era

Kyuzo Mifune, que frequentemente se
metia em brigas. Kano declarou que
muitas vezes foi tirar Mifune da cadeia
por causa das suas brigas. Numa
ocasião Yokoyama foi a um restaurante
com Mifune. Um grupo de 13 jovens
entrou no restaurante, beberam muito e
de vez em quando, em voz muito baixa
falavam coisas entre eles e olhavam
uns para os outros. Um dos jovens se
aproximou de Yokoyama, pegou no seu
casaco e chapéu e começou a afastar-
se. Yokoyama foi atrás dele exigindo o

seu casaco e o chapéu. Seis dos
outros resolveram juntar-se numa luta
com Yokoyama. Mas Mifune
rapidamente se juntou à luta e em
poucos minutos deixaram fora de
combate ou submeteram os 13
atacantes.
Em outro incidente, um amigo de

Yokoyama estava em casa jantando
com outro amigo. Um grupo de
desordeiros entraram na casa e
exigiram dinheiro e como se negaram a
pagar, eles puxaram das espadas e das
facas para ameaçá-los. Um servente
viu e saiu correndo da casa para ir
buscar Yokoyama. Quando Yokoyama
chegou, o chefe da banda reconheceu-
o e fez-lhe uma reverência. Yokoyama
disse-lhe que fosse embora com o seu
grupo, mas que se necessitava algum
dinheiro, depois podia vir à sua casa e
ele lhes daria dinheiro. Os outros
queriam lutar, mas o líder disse-lhes
que teriam problemas com Yokoyama e
que deviam ir embora. Nunca
chegaram a ir à casa de Yokoyama,
mas um dos “garotos maus” foi ao
Kodokan e se tornou um muito bom
judoka. Era Yokoyama a quem
chamavam Oni (demónio) Yokoyama.
A maioria das fotografias que

provavelmente tenham visto destes
mestres de Jujutsu e Judo são fotos de
homens idosos, mas podem ter a
certeza que possuíam físicos
poderosos. Aqui se incluem fotografias
de Yokoyama de quimono e de
Kawakami mostrando seus músculos.
Depois de Yokoyama, Kawakami se
tornou um dos estudantes e
competidores favoritos de Kano.
Resumindo, por regra geral formamos

as nossas opiniões sobre a base das
nossas próprias experiências. Durante
quase 5 anos treinei arduamente Judo 6
ou 7 dias por semana. Comecei como
uma faixa branca e cheguei a 4ºDan.
Nos torneios mensais da Kodokan, se
combatia contra os da mesma
categoria, e conforme se avançava se
combatia contra rivais mais duros. Só
se podia vencer por ippon, sem
decisões de superioridade e não havia
sanções para dar uma vantagem sobre
o oponente, como se faz nos nossos
dias. Não havia categorias por peso, se
lutava consoante o grau de habilidade.
Eu passei pelas fases típicas das formas
de aprendizagem: à defensiva, contra-
ataque, derribamentos, agarres e
combinações, posto que não poderia
fazer o derribo imediatamente. Quando
alcancei o 3ºDan desenvolvera o poder
de shizentai (estar em nenhuma parte) e
era capaz de “ler” o meu oponente
(mente espelho) e ser sensível às suas
acções e instantaneamente adaptar
uma técnica para o vencer. Não tenho a
certeza de que o leitor compreenda o
que estou a dizer, mas penso que eu
percebo o que Yokoyama queria dizer
no seu livro .



REF.: DVD/SARG1 REF.: DVD/SARG2

REF.: DVD/SARG12

REF.: DVD/SARG3

REF.: DVD/SARG13

REF.: DVD/SARG4

REF.: DVD/SARG14

REF.: DVD/SARG5 REF.: DVD/SARG6 REF.: DVD/SARG9 REF.: DVD/SARG10 REF.: DVD/SARG11

REF.: DVD/SARG15 REF.: DVD/SARG16

SECURITY, POLICE & MILITARY DEFENSE 

CINTURON NEGRO

Pedidos a: Cinturón Negro. e-mail: budoshop@budointernational.com / www.budointernational.com

AUTOR: GARY PAYNE

PRECIO: DVD 20€ C/U

AUTOR: CAPITANE JACQUES LEVINET

AUTOR: JOSE LUIS MONTES

AUTOR: MONI AIZIK

RE
F.:
 D
VD
/A
IZ
IK
4

TÍTULO: COMANDO
KRAV MAGA: URBAN
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RE
F.:
 D
VD
/A
IZ
IK

TÍTULO: 
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TÍTULO: 
KNIFE ATTACKS

AUTOR: SARGENTO JIM WAGNER

TITULO:  POLICE AND MILITARY KNIFE
DEFENSE 

REF.: DVD/SARG1

TITULO: SPECIAL 
OPERATIONS KNIFE OFFENSE

REF.: DVD/SARG2

TITULO: POLICE GROUND TACTICS 
REF.: DVD/SARG3

TÍTULO: CHOKES & HOLDS DEFENSE
REF.: DVD/SARG4

TÍTULO: ARREST & CONTROL
REF.: DVD/SARG5

TÍTULO: DEFENSIVE TACTICS
REF.: DVD/SARG6

TÍTULO: AIR GUN TRAINING
REF.: DVD/SARG7

TÍTULO: AMERICAN BATON POLICE
TACTICS

REF.: DVD/SARG8

TÍTULO: REALITY BASED. ATAQUES DE
CUCHILLO COMUNES EN EL MUNDO

REF.: DVD/SARG9

TÍTULO: METRIC ARM STRIKES 
& BLOCKS SYSTEM
REF.: DVD/SARG10

TÍTULO: CONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG11

VOL. 1-2
En el primer volumen, descubriréis que sólo
existen 10 direcciones primarias con las que
atacar a un oponente con las manos, y sólo 10
direcciones posibles en las que vuestro
adversario pueda atacaros con sus puños o
codos. En la segunda entrega del “sistema

métrico” de Jim Wagner nos concentraremos en
los golpes y los bloqueos con las piernas.

TÍTULO:C ONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG12

TÍTULO: MULTIPLE ATTACKERS
REF.: DVD/SARG13

TÍTULO:CONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG14

TÍTULO: PROTECTING OTHERS
REF.: DVD/SARG15

TÍTULO: GROUND ATTACKS
REF.: DVD/SARG16
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TÍTULO: SELFDEFENSE
Gary nos revela las claves para el
éxito frente a los asaltos más
comunes: la actitud mental

adecuada, las técnicas defensivas
contra agarres a la cabeza,

estrangulamiento frontal, ataques
por sorpresa por la espalda, ataques
múltiples, el abrazo del oso, así como
la defensa contra cuchillo, la defensa
en el suelo, y las técnicas de golpeo

más eficaces.  
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TÍTULO: RREALISTIC SELF
DEFENCE ASSOCIATION

Estudiamos las técnicas de golpeo
y sus combinaciones, los ejercicios
avanzados, defensa en el suelo, la
correcta actitud mental con ejem-
plos de varios tipos de ataque, las
áreas potencialmente peligrosas…
Un excelente trabajo para ir “un
paso por delante” en la verdadera

autodefensa callejera.
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TÍTULO: 
INTERNATIONAL 
PROTOCOLS POLICE 
SELF DEFENSE

El programa incluye técnicas
de detención en diferentes
situaciones y variantes en
función de la peligrosidad y
resistencia del detenido;
técnicas de esposamiento,
velando por la máxima segu-
ridad de los agentes y el

detenido
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TITULO: PROFESSIONAL
KOBUDO

En este trabajo
continuación de su

anterior DVD, José Luís
Montes elabora el

Protocolo Internacional de
Kobudo Policial, centrado
en las técnicas con el

bastón y el tonfa adaptados
a la función policial.
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TITULO: SELF DEFENSE
WITH EVERYDAY OBJECTS
José Luís Montes, ha

plasmado sus
conocimientos basados en
hechos reales, fruto de sus
misiones internacionales
en este trabajo que consta
de más de sesenta series
técnicas con objetos tan
variados y habituales.
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TÍTULO: SELF PRO KRAV
S.P.K.
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OPERATIONAL SYSTEM 
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LOCKS 
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TÍTULO: CANNE ET
BÂTON DÉFENSE 
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TÍTULO: 
OPERATIONAL TONFA

AUTOR: MAURIZIO MALTESE

REF.: DVD/MALTE2
TÍTULO: CLOSE COMBAT - VOL. 1/2

Vol. 1: El primer vídeo que presentamos sobre el
Maltese's Close Combat, muestra el área de las

palancas articulares y de su integración en el com-
bate real, no desde la liberación de un agarre

estándar, sino desde un ataque llevado a cabo con
velocidad y potencia por el adversario.

Vol. 2: En este segundo volumen, el Profesor
Maltese, magnífico investigador y experto en
defensa personal, nos mostrará la lucha contra
cuchillo. Un excelente trabajo para profundizar en

este eficaz sistema de defensa personal.
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SECURITY, POLICE & MILITARY DEFENSE 
PRECIO: DVD 20€ C/U

TÍTULO: S.O.G. 
Este práctico sistema orientado al combate callejero, sintetiza la eficacia y disciplina del sistema Cuerpo a Cuerpo de las
fuerzas armadas francesas, la fluidez, rapidez y picardía del Penchak Silat malayo y las técnicas de guardaespaldas. Un tra-

bajo que sin duda os sorprenderá.

TÍTULO: S.O.G. CLOSE COMBAT
vol. 2: Estudiaremos las tres distancias de combate y sus variantes, las técnicas de suelo, los ataques por la espalda con

mano vacía, cuerda, palo o cuchillo, las técnicas contra agarres y los controles más eficaces. 

TÍTULO: S.O.G. MILITARY COMBAT
En este nuevo DVD descubriréis el porqué, así como la esencia del sistema: metodología y actitud, elementos que marcan la

diferencia en el combate real. 

TÍTULO: SOG EXTREME CLOSE-CO MBAT
En este cuarto trabajo, Olivier Pierfederici nos presenta las técnicas mas explosivas del SOG, que combinan eficacia, explosi-
vidad y sencillez. De su mano aprenderemos las distancias, como frenar al contrario con patadas, defensas frente a los ata-
ques mas habituales en la calle, como puños, patadas, estrangulaciones y agarres, defensas contra cuchillo, palo y pistola,
defensa de terceras personas, frente a varios atacantes, y las 15 técnicas básicas del curso civil de Defensa Personal del

S.O.G.

TÍTULO: S.O.G.: ¿COMO SER TU PROPIO GUARDAESPALDAS?
Aprenderás a moverte con seguridad por las calles, a reaccionar frente a amenazas en todos los rangos de distancia, el tra-
bajo contra armas de filo, de fuego y palos, y situaciones frente a dos o más enemigos. Métodos eficaces y resolutivos con

los que obtendrás resultados positivos en poco tiempo gracias a un trabajo repetitivo, inteligente y simple. 

TÍTULO: S.O.G. CLOSE-COMBAT
En este 6� volumen, Olivier Pierfederici realiza una puesta a punto del verdadero Close-Combat adaptado al contexto civil, enfati-

zando en el hecho de que el aprendizaje debe ser rápido pero “sano”, para que el alumno no tenga problemas a corto plazo. 

AUTOR: OLIVIER PIERFEDERICI 

REF.: DVD/SOG • DVD/SOG2 • DVD/SOG3 • DVD/SOG4 • DVD/SOG5 • DVD/SOG6 TÍTULO: SUBMISSION
GRAPPLIG POLICE

AUTOR: DANIEL GARCIA
Con este trabajo, recomendado
por la Federación Española de
Luchas Olímpicas y Disciplinas
Asociadas, el profesor Daniel
García aporta una fabulosa
herramienta especialmente

destinada a funcionarios de pri-
siones, agentes de policía, y
profesionales de la seguridad
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TÍTULO: SYSTEMA -
THE RUSSIAN 
REVOLUTION

AUTOR: 
MARCO MORABITO
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TÍTULO: 
KNIFE DEFENSE

AUTOR: VINCENT LYN
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TÍTULO: KOKKAR KEMPO 
El teniente Omar Martínez Sesto es uno de estos expertos de primera
línea. De su mano conocereis los Programas de Combate Operativo
Cuerpo a Cuerpo, Desarme Táctico Especial, Armas Opcionales y

Proteccion de Armas Personales. Una joya para los profesionales o
para los que estén interesados en el combate real.

TÍTULO: KOKKAR. ANTI-TERRORISM  
ADVANCED TACTICS

El Capitán Martínez Sesto nos muestra las distintas posibilidades de
neutralización reactiva en el área C.Q.B. (CLOSE QUARTER BATTLE).
Estas pueden ser ejecutadas con un amplio margen de fiabilidad,

tanto por parte de los profesionales de elite como por civiles en actos
terroristas. 

TÍTULO: HANDGUN DEFENSIVE TACTICS 
Este primer volumen del programa C.Q.B. (CLOSE QUARTER BATTLE) de
entrenamiento en pistola táctica, abarca parámetros de ejecución
como sobrevivir a confrontaciones con armas de fuego, ataques con

cuchillo y procedimientos con baja luminosidad. 

REF.: DVD/OMAR1 • DVD/OMAR4 • DVD/OMAR5

AUTOR: CAPITÁN OMAR MARTÍNEZ SESTO 

AUTOR: SERGEANT BANDINI
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TÍTULO: KOKKAR SPECIAL COMBAT BLACK COBRA II
(VOL. 1/2)

El Sargento Fernando Bandini, Oficial Full-Instructor en U.S.A en
Tácticas Policiales y Militares y Director delegado para Europa de la
Organización Kokkar, nos mostrará un completo trabajo, dividido en
dos volumenes, en el que el sistema "Black Cobra II" es presentado

por vez primera al público.

TITULO: KAPAP LOTAR
En este trabajo presentado
por el Sargento Jim Wagner,
el Mayor Avi Nardia, de las

fuerzas especiales israelíes y
creador del Kapap civil, nos
muestra un completo semi-
nario de aproximación a este
método de combate, en su
adaptación a las fuerzas del
orden y al entorno civil. Un
sistema sobradamente avala-
do, completo, contundente y
eficaz que sin duda os sor-

prenderá.

REF.: DVD/KAPAP

TÍTULO: KAPAP GUN
DISARMING

El Sargento Uri Kaffe de la
Unidad de Policía de fronte-
ras israelí, y alumno del

Teniente Coronel Chaim Peer
(fundador del Kapap) y de

Avi Nardia (Fuerzas especia-
les Yamam) es actualmente
instructor de Krav Maga y
Kapap Lotar. En este vídeo
nos muestra las técnicas de
desarme de armas de fuego
que se integran en el apar-
tado CQB (Close Quarter
Battle) del sistema Kapap.

REF.: DVD/KAPAP2

TÍTULO: KAPAP
KRAV PANIM EL

PANIM
El Mayor Avi Nardia anali-

za detalladamente 3
movimientos básicos que
emplean numerosos esti-

los israelíes y que
podréis incorporar libre-
mente a vuestro arsenal
para afrontar numerosas
situaciones como aga-
rres, llaves, estrangula-
ciones tanto en pie como
en el suelo, ataques de

cuchillo, etc. 

REF.: DVD/KAPAP3

TÍTULO: GUN DISAR-
MING WRONG &

RIGHT
Frente a amenazas con pis-
tola, el factor suerte siem-
pre está presente. Podéis
realizar vuestras técnicas a
la perfección y aún así reci-
bir un disparo, y a la inver-
sa, cometer multitud de

errores y salir indemnes de
la situación. En este DVD, el
Mayor Avi Nardia nos aclara
esos conceptos y pequeños
detalles que marcan la dife-
rencia y que os permitirán

salvar la vida.

REF.: DVD/KAPAP4

TÍTULO: THE KAPAP
ACADEMY EXPERIENCE 
(VOL. 1) EMPTY HANDS
AUTORES: AVI NARDIA Y

ALBERT TIMEN
Los fundadores de la Kapap
Academy, comandante Avi

Nardia y Albert Timen, han rea-
lizado este nuevo DVD para
mostrarnos los métodos de
acondicionamiento para el

combate. Nos enseñarán cómo
explorar y desarrollar la resis-
tencia mental en situaciones

bajo estrés (entrenamiento bajo
el agua, ataque simultaneo de

numerosos agresores). 

REF.: DVD/KAPAP5
AUTOR: MAJOR AVI NARDIA 
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TÍTULO: 
PROTECT KRAV MAGA

AUTOR: ITAY GIL
En este trabajo, Itay Gil nos

muestra en detalle algunas de
las técnicas frente a agresiones
con cuchillo y amenazas con

pistola que en 33 años de expe-
riencia en Artes Marciales, ha
adaptado a las necesidades de
la defensa personal real, tanto

civil como profesional. 

RE
F.:
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TÍTULO: 
KRAV MAGA FOR

SECURITY 
PROFESSIONALS

RE
F.:
 D
VD
/I
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4

TÍTULO: KRAV MAGA 
SECURITY FEDERATION 
- AIRPLANE SECURITY

RE
F.:
 D
VD
/I
DS

1

TÍTULO: I.D.S. 
KRAV MAGA

RE
F.:
 D
VD
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2

TÍTULO: KRAV MAGA
SECURITY 

FEDERATION 

AUTOR: MASTER ALAIN COHEN

Las apariencias engañan y
por lo tanto, un agente de
seguridad en un aeropuerto
siempre deberá saber mirar
más allá. La prevención es la
regla clave para una buena
seguridad aérea y cuando ya
es demasiado tarde, el Krav
Maga intervendrá
radicalmente.

TÍTULO: I.D.S. KRAV MAGA
En este sistema, adaptación profesional y civil de los mejores méto-
dos de defensa israelíes, encontraremos el programa completo del
Krav-Maga junto al trabajo típicamente israelí sobre la canalización
de la agresividad. Un Krav-Maga explosivo, violento y expeditivo que
se está extendiendo con éxito en todo el mundo.

TITULO: KAPAP COMBATIVES
AUTOR: WILLIAM 
PAARDEDEKOOPER
La regla más importante es que
“en la calle no hay reglas”.
Cuando no puedas evitar la pelea
tienes que luchar pero entonces
sólo hay una regla: ¡¡¡GANAR!!! 

http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=sog&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/kung-fu/904-ling-gar-kung-fu-defensa-de-cuchillo.html
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=gil1&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/grappling/1157-grappling--policial.html
http://www.budointernational.net/material/otros-defensa-personal/1613-russian-martial-arts-systema.html
http://www.budointernational.net/material/muay-thai/1792-muay-thai-self-defense.html
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=alain&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=nardia&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=bandini&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=sesto&submit_search=


http://www.youtube.com/watch?v=hD2rZloo4I0
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"Não fazem falta anos para aprender defesa pessoal, é questão de dias". É esta uma
afirmação que desde faz muitos anos tenho utilizado para promover o meu sistema de
Protecção Pessoal Baseado na Realidade e muitos artistas marciais tradicionais gritaram:
"Impossível! Wagner é um fraude". 

Durante mais de 20 anos tenho estado treinando agentes da Polícia e unidades militares de
todo o mundo e continuo convencido de
que realmente se pode aprender
auto-defesa em apenas alguns
dias. Se o leitor não poder
aprender qualquer técnica de
auto-defesa em cinco
minutos, então não precisa
dela numa autêntica luta!
Além de tudo o mais,
depois de ter visto
milhares de lutas e
ter estado em várias
lutas à vida ou morte
como soldado e
como ofic ial da
Polícia, sei que em
qualquer conflito
grave se
uti l izarão só
quatro ou cinco
técnicas.

TREINAR UM MINUTO DE CADA VEZ

http://www.jimwagnertraining.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KhRxOY7ILHs


Auto-defesa

Treino baseado 
na realidade um minuto
de cada vez

Vamos ir mais longe. Muitas lições
que salvam vidas na protecção pesso-
al, se podem aprender em um minuto!
Eu digo isto por escrito aos meus estu-
dantes, na minha página de facebook.
Sim, eu escrevo longos artigos e gros-
sos livros acerca da defesa pessoal,
mas muitas vezes, a “verdade no com-
bate” se pode aprender em um minuto. 

Para uma melhor compreensão
daquilo que desejo dizer, seleccionei
10 Conselhos de Protecção Pessoal
para serem lidos em um minuto ou
menos e as matérias são variadas. Um

parágrafo pode conter uma grande
quantidade de "verdade em combate".

Mantendo este grupo de conselhos
de um minuto unidos e se encadeiam
técnicas realistas uma atrás da outra,
temos o necessário para nos enfrentar-
mos a todos os cenários de combate e
de conflito. 

Estão a ser observados
quando lutam

Sempre que se entra em um conflito
em público (discussão ou confronto
físico) digam-se a si próprios: "Estou
sendo gravado em vídeo" e suponham
que esses vídeos acabam em YouTube
para serem vistos por todos e em um
tribunal de justiça. Tendo isto em con-

sideração, tenham cuidado de não
fazer nada do que se possam arrepen-
der… Nunca teremos problemas legais
se soubermos como usar a força ade-
quadamente em cada situação. 

A porta do carro é um
ponto de ataque!

Os pontos de ataque estão num
rádio de 1 metro da porta do vosso
automóvel. Tenham as chaves do carro
na mão e antes de meter a chave na
fechadura, verifiquem rapidamente a
zona para ver se alguém suspeito se
aproxima. Isto leva apenas dois segun-
dos e a maioria dos roubos de veículos
acontecem neste pequeno círculo. É
necessário que a técnica de reconheci-



http://www.jimwagnertraining.com/


mento seja um hábito que faremos sempre que nos
aproximarmos ao nosso carro e não só à noite ou
em zonas isoladas.

A diferença entre uma Luta de
Ego y uma Luta Real

Uma "luta de ego " é uma briga de bar. Na maio-
ria dos casos, as duas pessoas que lutam não têm
intenção alguma de causar lesões graves a outras.
Lesões graves seriam aquelas que provocam danos
permanentes, tais como morder uma orelha ou um
dedo, ruptura de ossos grandes, como o crânio ou
a pelve, tirar-lhe os olhos… e similares. Claro está
que alguém poderá sofrer uma fractura de nariz ou
de mandíbula numa luta de ego, mas mesmo se
uma pessoa perder uma luta ego, por regra geral se
sobrevive. Por outra parte, uma luta “à vida ou
morte” é exactamente isso o que implica, lesões
corporais graves ou a morte. Por regra geral, trata-
se de uma luta contra um criminoso ou um terroris-
ta. A “Protecção pessoal baseada na realidade” pre-
para os estudantes para ambos tipos de luta.

"Se querem magoar alguém, usem um punho
fechado. Se não querem, usem um ataque de mão
aberta". Esta frase eu a aprendi treinando com a
polícia de Israel faz vários anos, quando fui um ins-
trutor convidado na Academia Nacional da Polícia
(Police Israel Operacional Fitness Academy
Havatselet Hasharon Israel). 

Então, o que significa isto exactamente? É sim-
ples: quando bates em alguém com o punho fecha-
do é essencialmente de osso a osso e causa lesões.
Quando se utiliza um golpe de mão aberta, como um
golpe de palma, é uma toma de contacto dos teci-
dos moles e a parte superior da mão não intervém.
Os agentes da policia contra distúrbios com os que
tenho falado, utilizam golpes de mão aberta para
atordoar alguém; é mais como um bofetão. Sim, cer-
tamente se pode ferir com um golpe de palma, mas,
faríamos esse mesmo golpe querendo quebrar as
costelas do oponente? É claro que não. Um bom
golpe de punho (um soco) é o que vai partir as cos-
telas. Além de tudo o mais, em qualquer bar do
mundo, da Mongólia ou Brasil, se dois homens não
treinados brigam, que tipo de golpes lançam? Socos
ou golpes de mão aberta? Obviamente, a maioria
dos homens têm predisposição para bater com os
punhos; é uma coisa natural. Por outro lado, se duas
mulheres não treinadas brigam e se batem entre si,
o que fazem? É uma luta de gatas: puxões, arranhõ-
es e bofetadas. Não o 100% das mulheres, mas a
maioria delas. Isso depende da maneira em que esti-
verem predispostas. 

De maneira que quando no meu Programa de
Protecção pessoal Baseado na Realidade tenho de
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falar acerca de que tipo de golpes utilizar, volto
a esta frase israelita: 

Estão sendo observados
Durante anos tenho estado dizendo que

várias agências dos governos podem escutar e
“ver” através dos vossos próprios telefones e
computadores. Muitos dos meus estudantes
pensavam que eu era um paranóico ou estava
mal informado. Depois, quando a história da
NSA desvelou isto faz aproximadamente um
ano, viram que eu tinha razão…

Não são só os governos de todo o mundo
que podem fazer isto, mas também outras
entidades - como aqueles que querem roubar
a nossa identidade ou mandar correio lixo com
a informação obtida. 

Existem todo tipo de motivos para nos pro-
tegermos. Uma das coisas mais fáceis que
podemos fazer é colar um post-it sobre a lente
da nossa câmara quando não a estivermos
usando. Esse objectivo da câmara pode estar
enfocando coisas que podem estar enviando
em imagens a um espectador pouco amigo.
De maneira que um simples Post-It deixa cega
uma possível fonte de informação que se pode
volver em nossa contra. O sistema de
Protecção Pessoal Baseado na realidade de
Jim Wagner, não trata só de "socos e ponta-
pés" mas de toda a "protecção pessoal". 

Não olhem para os olhos de
um assaltante

Em um roubo à mão armada não façam con-
tacto visual com o suspeito. Se o fizerem é
possível que com sorte, só recebam um dispa-
ro. É como tratar com um cão raivoso... 

O motivo é que eles pensam que estamos
tratando de recordar a sua cara, mesmo
quando usarem uma máscara. O segundo
motivo é que quando somos artistas marciais
emitimos as mesmas "vibrações" que um
polícia ou um soldado (personalidades do tipo
A, como se diz na América) e poderá dispara-
nos pensando que somos polícias. Uma vez
fui roubado no México e duas vezes no
Egipto, além de que como agente da polícia
durante mais de 20 anos, tenho falado com
muitas vítimas de roubo. Inclusivamente si
vamos atacar, temos de fazer o papel de uma
vítima muito assustada. 

“Em um roubo à mão
armada não façam

contacto visual com o
suspeito. 

Se o fizerem, 
é possível que com

sorte só recebam um
disparo. Façam como

se fosse um cão
raivoso…”

http://www.jimwagnertraining.com/


Certamente, acerca disto muito mais poderia escrever, mas
devemos ficar com a ideia pricipal.

Pensem como um “forense”
Como parte do nosso treino do após o conflicto temos de

"pensar como um forense". 
No meu curso sobrevivência ao crime, eu insisto aos meus

estudantes: "Conservem as provas do delito!" 
O verdadeiro  treino da defesa pessoal "baseada na realida-

de" inclui Pré-Conflito, Conflito e Após Conflito. Conservar a
prova da cena do crime deve ser uma parte do treino. A prova
a preservar pode ser o próprio elemento que ligue ao criminal
com o crime ou que o mande para a prisão por um delito
grave. 

Temos de saber como lutar, mas há muitas coisas que suce-
dem depois de uma luta, que também são importantes.

Não estar no centro das massas
Um pistoleiro vai para o "centro da massa" de um grupo.

Portanto, permaneçam nos lados em: restaurantes, cinemas,
multidões, aeroportos, etc. 

Isto se baseia no estudo de muitos tiroteios nas escolas,
massacres nos escritórios e os ataques terroristas. No meu
Curso de sobrevivência ao Terrorismo, faço que os estudan-
tes simulem "ataques terroristas" com armas de fogo de ar
comprimido e usem determinados padrões que sempre acon-
tecem. Depois aprendemos a utilizar esses padrões em nosso
benefício, em tiroteios nas escolas, etc.,etc. Sempre escuta-
mos acerca das vítimas assassinadas, mas quase nunca do
que as pessoas fizeram "bem". Os animais atacam os reban-
hos lateralmente, porque procuram comida. Os humanos ata-
cam o centro para causar massivamente vítimas.

Choque instantâneo por 
uma ferida de faca

Uma punhalada com uma folha de 3cm em um grupo mus-
cular, pode provocar uma “shock” instantâneo. Pode ser ime-
diato ou dois minutos depois.

As feridas pungentes no corpo são muito graves. Uma pun-
halada a um grupo muscular pode não parecer um grande
problema, posto que pode não ser mortal, mas a penetração
no corpo de uma folha de 3cm ou mais, pode provocar o que
se denomina “shock instantâneo”. Podemos sentir-nos per-
feitamente bem e depois, de repente, ficarmos inconscientes.
Sempre conto aos meus alunos do meu curso de sobrevivên-
cia uma história com faca em que acidentalmente fui apunha-
lado na perna esquerda com uma baioneta. Estava um pouco
dorido, mas além disso, eu me sentia bem. Não saía sangue
da minha perna mas isso não me preocupava. Alguns minu-
tos depois, quando o meu parceiro de treino me estava
pondo um apósito na ferida, eu desmaiei. Foi de repente!
Tenho falado com muitas vítimas de facas e muitos me têm
dito terem passado pelo mesmo, às vezes dois segundos
depois da punhalada ou outras vezes minutos depois do inci-
dente. É NECESSÁRIO SABER ISTO, posto que os poderiam
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desmaiar quando ainda estiverem na luta e isso
não é nada bom... 

Dou alguns exemplos do que se deve fazer em
diferentes situações, nas quais não vou entrar,
mas que simplesmente porque isto vos pode
acontecer (ainda que não sempre) e por isso é
necessário preparar-se tacticamente para o caso
de acontecer. 

A chave para atacar 
uma cabeçada

Uma cabeçada argelina é aquela em que o ata-
cante lança todo o seu corpo para que a parte
superior da cabeça impacte no nosso rosto. 

Há vários tipos de técnicas de cabeçada que
utilizam as pessoas: o sussurro da Austrália, a
cabeçada Inglesa, a cabeçada irlandesa e a
cabeçada Argelina. 

Independentemente do tipo de técnica que
usarem contra nós, pondo as mãos diante da
nossa cara faz impossível que o atacante se
aproxime o suficiente para que completar a téc-
nica. Em lugares como um “pub” podemos man-
ter as mãos em alto, ou como se diz no Programa
de Protecção Pessoal Baseado na Realidade,
"falar com as mãos”. Parece lógico, mas a pro-
tecção radica aí. 

Uma grande ferramenta também para praticar
cabeçadas é o Impacto de Cabeça. 

Atenção! Uso de pistolas de ar.
Favor tocar à campainha…

Usei por primeira vez as pistolas de pintura no
treino de Artes Marciais em 1981. Depois, quan-
do apareceram as armas de Ar comprimido
comecei a usá-las imediatamente e fiz o primeiro
DVD com Budo Internacional intitulado: Treino
com Pistola de ar. 

Como instrutor de armas de fogo policiais e
militares utilizo as armas de treino, incluídas as
de borracha, como se fossem reais. Quando
estou usando pistolas de borracha e em especial
as armas de ar, todos os meus alunos sabem que
sigo os padrões da polícia e os procedimentos
de segurança militares. Numa verdadeira arma
de fogo há uma bandeira vermelha que a cobre,
o que indica que está activa ou o que por vezes
se chama "quente". Também há um letreiro que
indica que se poderia caminhar acidentalmente
dentro da possível zona de perigo. Quando ensi-
no com armas de ar comprimido sempre ponho
um letreiro na porta de entrada onde se pode ler:

“Atenção! Uso de pistolas de ar. Favor tocar à
campainha…”

Assim, uma pessoa que desejar entrar não
receberá um disparo em um olho com uma bola
de plástico de 6mm, se estivermos a fazer técni-
cas ou práticas de tiro. Se um observador vier
visitar-nos, sempre lhe proporcionamos protec-
ção para os olhos quando as armas estão sendo
usadas. O sinal de perigo também pode ser uma
bandeira vermelha. 

Na protecção pessoal baseada na realidade foi
elevado o nível de formação e isto é só mais um
campo.

Sejam um alvo difícil
Programa de Protecção pessoal Baseado na

Realidade, Jim Wagner Reality-Based. 
Por favor, visitem:
www.jimwagnerrealitybased.com





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


http://www.hwarangdo.it/


http://www.hwarangdo.it/


http://www.youtube.com/watch?v=4Eu85ssB0sk
http://www.kovars.com/




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


http://www.budointernational.net/material/55-guantillas-espinilleras-antebrazos
http://www.budointernational.net/material/56-petos-coquillas-protecbucales
http://www.budointernational.net/material/63-pies-botas-full-contact
http://www.budointernational.net/material/59-guantes-boxeo-americano-full-contact
http://www.budointernational.net/material/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=woman%27s+line&submit_search=
http://www.budointernational.net/material/54-protecciones
http://www.budointernational.net/material/59-guantes-boxeo-americano-full-contact
http://www.budointernational.net/material/55-guantillas-espinilleras-antebrazos


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






A Serpente e o Grou 
Parte I - A serpente
Depois, Ng Mui incorporou as

ideias de ambos em um novo
sistema de luta, pensado
especificamente para que uma
mulher pequena e fraca fosse
capaz de derrotar um homem
em um combate mortal. Outra
versão mais provável é que
alguém aproveitou os dois
esti los animais Shaolin que
menos dependiam do tamanho
e da força (a serpente e o grou)
e criou um novo sistema de
combate em base aos
conceitos e princípios
científicos para superar alguém
de mais tamanho e mais forte. É
possível até que realmente
tenham sido especialistas em
outros estilos de animais de
Shaolin e outros estilos Gung
Fu existentes nesse momento
na China. 
Alguns dos conceitos

incluídos fazem referencia à
força emprestada, ao bloqueio
de ângulo, à orientação, à
economia de movimentos, ao
timing, ao jogo de pés, ao
agarre, ao movimento em
múltiplas direcções, à alavanca,
à unidade do conjunto e à teoria
de l inha central. Cada um
destes conceitos são assuntos
que trato no Volume VI da
minha série de seis l ivros
“Teoria do Combate do A ao Z”,
mas por agora, gostaria de
entrar mais a fundo na teoria
das raízes do “Wing Chun da
Serpente e do Grou”.
Com frequência lemos que o

Wing Chun utiliza movimentos
de serpente e de grou, mas por
regra geral, a discussão acaba
com a menção do braço de
desvio Boang Sau Wing, para
representar a asa do grou e o
dedo Biu Jee Finger Jab, que
ilustra a serpente. Em vez de
parar aí, que é o que

habitualmente se faz, vou falar
das características da serpente
e o grou que influem no CRCA
Wing Chun, começando com a
serpente.

Características da
Serpente

A luta no chão
Posto que uma serpente vive

toda a sua vida na terra, deve
certamente sentir-se à vontade
e ser hábil no combate no chão.
Assim pois, é necessário que o
praticante de Chun Wing CRCA
seja versado nas técnicas e
conceitos da luta no chão. 
Durante muito tempo tenho

sido um defensor do que eu
chamo Day Ha Gwoh Sau - luta
no chão do Wing Chun,
inclusivamente, muitos anos
atrás, fui duramente criticado
por isso. Mas as competições
modernas de MMA têm
demonstrado a necessidade de
um aprendiz de Wing Chun
desenvolver seu "jogo de chão"
a fim de se manter actualizado
com as técnicas de combate,
hoje em constante mudança.

Disparo/velocidade
As serpentes são muito

conhecidas por sua velocidade
extrema, que por vezes pode
ser de mais de 8 pés (2,4m) por
segundo. No Wing Chun, a
Velocidade é igual a Potência.
Por outras palavras, uma bala é
só uma pequena peça de metal.
Quando atirada sobre alguém,
pode ferir, mas quando
disparada, provavelmente mate.
Qual é a única diferença? A
velocidade! O punho é muito
maior que uma bala e apesar de
não poder viajar tão rápido
como uma bala, quanto mais
rápido se mover, mais a energia
que vai gerar. Um provérbio
popular dos "17 Mandamentos"

Ao longo dos anos, muitos pra-
ticantes de Wing Chun Gung Fu
têm ouvido falar dos inícios legen-
dários da arte, quando Yim Wing
Chun (que dá nome à arte) e Ng
Mui (uma freira Shaolin, que
acreditamos que tenha existido)
observaram uma luta entre uma
serpente e um grou.

“Posto que a serpente vive
sempre sobre a terra,

certamente se sente à vontade
e é hábil no combate no chão



do Wing Chun” ou “Os 17 Mostos" é:
"Chuet Kuen Yiu Fai", que quer dizer:
"O punho deve ser rápido".

Morder  
À semelhança do grou, as serpentes

são conhecidas por morder. Um
praticante CRCA Wing Chun também
se treina para morder em situações de
combate à vida ou morte, quando não
há outra saída possível. Mesmo uma
pessoa pequena e mais débil, pode
causar dor extrema a um inimigo
muito maior. Possivelmente é o que a
faz libertar-se de um bloqueio ou de
um estrangulamento.

Cuspir 
Assim como o grou pica os olhos do

oponente, as serpentes são
conhecidas por cuspir nos olhos de
um atacante ou de uma vítima. O

lutador de CRCA Wing Chun utilizará
esta mesma táctica em situações de
combate na curta distância, no chão,
ou contra um oponente armado. Isto
pode servir como uma distracção
suficiente para permitir um contra-
ataque ou escapar rapidamente.

Asfixia/Estrangulação 
Certas serpentes, como a anaconda

e jibóia constrictor são conhecidas
por afogar apertando até à morte.
Uti l izando os princípios das
alavancas, algumas são capazes de
fazer até de 6 a 12 libras (de 3 a 6
quilos) de pressão por polegada
apertando. No CRCA Wing Chun,
uti l izamos uma variedade de
estrangulações e agarres para afogar
o inimigo desde muitas posições,
assim como para prender braços,
pernas ou o corpo, para quebrar os
ossos uti l izando a alavanca e o
princípio de ponto de apoio para criar,
como diz o provérbio chinês "Mil
libras (300 quilos) de força com quatro
onças (100 gramas) de esforço". Um
velho provérbio do Wing Chun diz:
"Moh Ching Jiu, Soh Hau Tau, Yut
Chuet Mas Hoh Lau", que quer dizer:
"Agarrar a garganta é uma técnica
implacável que quando começa não
pode parar".

"Serpentear" 
Como as serpentes, que se

deslizam e deslizam em volta da sua
vítima, o combatente Wing Chun
utilizará a mesma ideia em "mãos
pegajosas" para controlar o braço(s),

perna(s) e o corpo do oponente e
portanto criará zonas de segurança
desde as quais contra-atacar desde

melhores ângulos de confronto, com
força emprestada. Outros dois
provérbios Wing Chun dizem: "Chee
Ging Leen Sing Wai Lick Sahng" - "A
força pegajosa, quando se consegue,
é a força dominante", assim como:

"Chee Broma Hahng Kiu Wai Jee
Woot" - "Colar-se ao inimigo e
controlar o braço Ponte do rival,
enquanto que se muda de mão,
mostra versati l idade”. Algumas
serpentes se deslocam lateralmente
("lado sinuoso"), o que inspira a
determinados passos laterais no Wing
Chun.

Intimidação 
As serpentes são conhecidas por

utilizar a intimidação no combate. As
Cobras incham para parecerem mais
intimidatórias e se balanceiam para a
frente e para trás, para hipnotizar a
sua vítima. Outras serpentes também
assobiam ou fazem estrepitosos
ruídos para assustar ou distrair seus
inimigos. Em CRCA Wing Chun, o
uso de acções ou palavras de
intimidação antes de uma luta, se

conhecem como "gancho da
emoção".

Sangue frio / Brutalidade 
As serpentes são repteis de sangue

frio sem piedade, empatia ou
compaixão pelo inimigo. Quando nos
referimos a uma pessoa como uma
"serpente", queremos dizer que em
geral é astuta, que não se pode
confiar nela, que fará o que for preciso
para chegar ao cimo sem se importar
com as regras, lutando "sujo", etc.
Apesar de que “ser como uma
serpente” com determinadas
qualidades, estas não poderiam
considerar-se qualidades admiráveis
em um ser humano, no lutador CRCA
se associa ao provérbio de Wing Chun
"Goang Sau, But Goang Ching" - "No
combate, não há piedade". 
Como se pode ver aqui e que

mostrarei também na coluna do
próximo mês, o praticante de CRCA
Wing Chun obtém grande inspiração
para o combate, na serpente e no
grou, tanto na acção como nos
princípios. É esta a razão de os ter
escolhido para fazerem parte do
escudo da Academia de Combate na
Curta Distância. 
Considerem que as asas do grou

são realmente facas.

“Falarei aqui das
características da

serpente 
e do grou 
que influem 
no CRCA 

Wing Chun”

“Uma pessoa mais
pequena e mais
débil pode causar
dor extrema a um
inimigo de muito
mais tamanho,

possivelmente é o
que permite q

ue possa libertar-
se de um bloqueio

ou de um
estrangulamento”
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