


0 karate tem quatro estitos, SH0TOKAN, GO]U
RYU, SHIT0 RYU e WAD0 RYU. Este ú[ümo. o
mais recente, foi fundado em 1938 pelo mestre
Hironori 0htsuka, no Japão. Estes quatro estitos,
<como quatquer arte marciab>, segundo Fernando
Macedo Pires, <não são um desporto, assim como
o desporto nunca será uma arte marciat. Enquanto
os desportos estão retacionados com o conceito
de vencer, de competiçã0, as artes marciais
preocupam-se com a ideia de crescen>.
0 campeão europeu garante que o Wado Ryu <pode
ajudar a pessoa a crescer em qualquer área da sua
üdo, tudo porque os seus principais ensinamentos
(provenientes do laido, Kendo, Aikido e Wado
Shindo Yoshin Ryu Jujutsu Kempo) <<fazem desta
escola a que melhor aproveita as energias do corpo
oposto), por intermédio de esquivas, evasivas,
chaves. luxações e um infindável número de
técnjcas. <A preocupação principat do Wado Ryu é
o bem-estar de ouem as utitiza>.
Para reatizar a kata (sequência de moümentos
criada por ex-mestres após muitos anos de
pesquisa, treino e experiência em combate
rea[) que propomos neste artigo (Niseichi,0s
24 passos), são necessárias hons de treinos,
que dependem sempre do esforço que estamos
dìspostos a dar, No entanto, o campeão europeu
oferece-nos sete dicas que podem ajudar nos mais
diversos métodos de treino:

Ï Sente-te bem fisicamente e apto mentalmente.
B Estuda e decon a planta da KATA. executando-a

do princípio ao fim. Não te preocupes nesta fase
com a boa execução da técnica

$ Depois de memorizar a ptanta da KATA. executa
indiüdualmente cada técnica reoetidamente
em sequências de cinco (inicia cada moümento
como se fosse a última técnica).

fl Pan começar a treinar os tempos da KATA,
trabalha.repetidamente sequências de 10 de forma
a mecanizar essas mesmas seouências. Deixa os
múscutos habituarem-se à cadência da técnica.

EJunta os primeiros dois tempos e executa-os
como se fosse uma pequena KATA, repetindo em
sequências de 15. Faz o mesmo com os temoos
sequintes.

6 *ócuta finalmente a MTA do início ao fim,
reoeündo 10 vezes.

7R partir de agon poderás questionar todos os
m0umentos.
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J A 1(AIA DO fifUlo EUROPEU - NISEICHI [Os 24 passosf

!! Hrsoru DACHI (posição de pésjuntos) com mãos fechadas. t

El) Recua a perna direìta executando uma defesa a nível médio à esquerda"'

flì... enquanto. sem te moveres, reposiciona a mão esquerda executando
- 

ainda um TSUKI CHUDAN (muno a nível médio) à direita.

4Jìnetira o pé esquerdo recotocando-o mais à frente, enquanto executas
-um 

moümento circutar ascendente com o cotovelo esquerdo'

ff)Com pivot no pé esquerdo, roda 180o para a posição üsionada acima,
- 

enquànto executas um ataque dupto ao plexo e diafragma'

ffl Enquanto retiras e recotocas o pé direito, eteva as duas mãosjunto à
-face, 

rodando para a frente no finat, ao nível da cara.

ïfì Mantendo a posiÇão abaixo da cintura, roda o corpo para o lado-"esouerdo, 
executândo uma defesa alta à esquerda (JODAN UKE )"'

Çf .. . seguido de uma defesa evasiva à direita.

fllVira-te 1800 para o lado direito acompanhando o ataque adversário
- 

(ìmaginário) com a mão direita (KAKETE).

fl) Executa S0[UT9. KEKOMI (pontapé ao joeLho) puxando, ao mesmo
tem00, a mao olreìt4.. '

ïlJì Com um pequeno deslizar para a dìreita termina o tempo com murro
- 

à esquerda, mantendo sempre a posição de pés (agora ligeiramente
ao tado). Há um pequeno destocamento para a direita.

fl) Iguat a 9 (para a esquerda).

@) Igual a 1o (Para a esquerda).

flqJ rguaL a 11 (para a esquerda).

@)Auança a perna direita a 135o, atacando o queixo e o diafragma'

ffi) noaa pan trás (180") e atinge com a mão direita a têmpora do
a0versan0.

@lRuança e junta as mãos e Pés.

ffil Recua a perna esquerda enquanto tnzes a mão esquerda junto ao chão
- 

fiunto do pé do adversário) e mão direjta ao quadril (acima do cinto)'

fl) floca rapidamente as.mãos..ìmpetìndo forte TEISHO (ataque de mão
aberta) à perna do adversano...

EEIì... . imediatamente executa um ataque duplo ao adversário caído.
- 

Faz KIAilll (grito, audívet ou não).
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Femando Macedo Pires

0queéaKala?
Literalmente. a kata significa FORMA,
ou seja, é necessário imitar um padrão
de moümentos com tempos e timings
caracterÍsticos, com moümentos e
direcções pré-estabetecidos. Para algumas
pessoas a kata é entendida como uma
forma de treinar umas técnicas específicas,
mas para outras é üsta como moümentos
coreograíados. No entanto, e de uma forma
mais tradicional, as katas têm o propósito
de treinar moümentos específicos. E, para
executar uma kata de forma conecta. é
necessário entrar na Forma oara mais tarde
sair da Forma. 0 seu estudo completo
determina o entendimento das técnicas.
dos moümentos. Portanto, antes de tudo,
procure entender as técnicas que executa
(nãojutgue que existem moümentos
supérfluos nas kata) e seja crítico com as
rnïormaçoes que recebe.

fl!SrlinOo a sua posição, roda 1800 (mantém
o mesmo centro do corpo), passando
para NEKOASHI DACHI (posição de gato).
Acompanha o ataque adversário (imaginário)
com a mão esquerda (KAKETE)

EI) Avança para a posição do número 8 (agora à
direita).

FED Roda somente as ancas e, com o mesmo Draço,
executa GEDAN BARAI (defesa baìxa). Joetho
da frente dobrado.

Ef) R.toru a rotação de ancas iniciat (do moümento
22) e executa GYAKU TSUKI (muno em frente).

EI) Roda 1350 para a esquerda e executa o mesmo
moümento do número 21.

EI)Avança para a mesma posìção de pernas à
direita, executando EMPI UCHI...

FID... seguido imediatamente de um ataque com o
punho em forma de martelo, à direita

4I) Roda 1350 para a esquerda e executa o mesmo
moümento do número 2i..

fff Auança para a posição do número 8 (agora
à direita).

FfiD Rodando apenas as ancas, e com o mesmo
braço, executa GEDAN BARAI (defesa baixa)...

flf Retomando a rotação de ancas iniciat (do
moümento 29). executa GYAKU TSUKI (muno
em frente).

FF{J Com pivot no pé esquerdo, roda 135o para a
posição üsionada acima (regresso a posição
iniciat), enquanto executas um ataque duplo
ao plexo e dìafragma. Faça KIAIlll (grito,
audível ou não).

TD nodando, une os pés em HE60KU DACHI
enquanto juntas as mãos próximo do plexo. . .
Lentamente aproxima-te da forma que se vê
à frente do corpo (mão de baixo - esquerda
- aberta para à frente e a mão de cima - direita
- com a fuca ürada para à frente).

FEI)Termina da mesma forma que iniciaste. ou
seja, igual ao moümento 1.
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