
A VIA INTERIOR DO KARATE-DO E A MESTRIA DA ARTE1

O caminho de um guerreiro está baseado na humanidade, amor e sinceridade; o
coração do valor marcial é a verdadeira coragem, sabedoria, amor e amizade. A
ênfase  nos  aspectos  físicos  da  guerra  é  fútil,  pois  o  poder  do  corpo  é  sempre
limitado.

MORIHEI UESHIBA

Arte marcial,  arte de combate,  guerreiro de espírito indomável,  técnicas infalíveis
com eficácia total...

Um primeiro contacto com a arte do Karate, mesmo aquele que tem a sigla Do e que
dá  origem  ao  Karate-Do  nunca  anda  muito  longe  desta  abordagem  e  mesmo
praticantes  avançados  colocam  quase  todo  o  foco  da  sua  prática  na  eficácia  da
técnica. A procura da técnica precisa e decisiva ocupa o corpo, a mente, o espírito do
principiante e na maior parte das vezes dos praticantes mais antigos.

Esta demanda pela eficácia das artes marciais “importadas” do Oriente levaram a que
muitos praticantes,  estudantes e professores que começaram pelo estudo das artes
tradicionais de combate orientadas por princípios de desenvolvimento integral do ser
humano (como é o caso das artes orientadas pelo espírito do Budo), optassem por
métodos  de  combate  competitivos,  sempre  na  procura  da  tal  eficácia,  com
possibilidade de ser “medida e contabilizada” por um árbitro e regras específicas.
Desde o inicial Full  Contact a métodos mais requintados como K1 e outros mais
actuais  de que já  nem sei  o nome,  sendo que a “evolução” destes métodos é  no
sentido da violência física extrema, num espectáculo circense em que a brutalidade
impera e muitas vezes a imbecilidade domina.

Deixando de lado o que não nos toca ou diz respeito, deveremos sempre perguntar a
nós próprios se os caminhos que percorremos preservam a essência e evoluem no
sentido ascendente do Karate-Do como um caminho de vida em que partindo do
corpo alcançamos o espírito e conseguimos a harmonia com tudo e com todos os que
nos cercam. Este é um caminho real e o adversário está sempre ao virar da esquina e
na maior parte das vezes não é mais que o nosso medo e os nossos fantasmas.

1 Artigo apresentado no World Shotokai Meeting. Gaia. Novembro de 2013.
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Em Budo o combate começa assim que nos apercebemos da presença agressiva do
nosso adversário e termina assim que ele começa o seu movimento.
Num  verdadeiro  combate  de  Budo,  há  muitos  poucos  movimentos.  O  homem
verdadeiramente superior deve ser capaz de dar a paz.

TETSUJI MURAKAMI

Depois de muitos anos de prática não é muito difícil de perceber a fragilidade de cada
técnica e até daquelas que se revelam mais eficazes. A eficácia não será uma questão
física e fácil de delinear em esquemas atraentes e pré-concebidos. O combate não é
programado em esquemas e a rotura pode ser total na vida real.
O samurai dos tempos antigos vivia num contexto difícil em que a eficácia era na
maior parte das vezes um assunto de vida ou morte e nunca num combate com regras,
em que um árbitro decidiria de acordo com o “modus operandis” vigente e adaptado
aos objectivos dos promotores dos eventos.
  E mesmo quando nos ausentamos do caminho da competição desportiva e pensamos
que preservamos a essência por ser tradicionalistas, na maior parte das vezes isso
pouco muda, pois a competição pode estar presente e quase sempre está num coração
vulnerável e ansioso de reconhecimento. É muito fácil num contexto de prática dita
não competitiva, estar com o mesmo espírito de competição, pois o interior do ser
humano não reconhece contextos externos e a sede de ser superior e nos impormos
perante  o  outro  está  subjacente  nas  pequenas  coisas  e  tem a  ver  com a  falta  de
confiança interior de cada um e no conhecimento mais profundo de si próprio e do
Universo. Eis porque a “via interior” se assim lhe podemos chamar é aquela que nos
harmoniza  em  todos  os  lugares  e  nos  faz  sentir  mais  profundamente  “ligados,
conectados, completos”.

A ideia de considerar os outros como inimigos, não pode ser mais que uma loucura
e causa de regressão.

JIGORO KANO

Querer encerrar um caminho ou via a que chamamos Budo na procura da eficácia da
técnica e deixar que isto se torne o cerne da questão eis o perigo das nossas artes, pois
o caminho é longo e as armadilhas muitas. E mesmo num conceito tradicional de
prática do Karate-Do em que principios éticos estão subjacentes como a cortesia, o
respeito e a dedicação é muito fácil dogmatizar estes principios e os usar nem sempre
conscientemente, para promoções pessoais.

A arte do Karate-do tal como a vida pressupõe principios gerais muito profundos,
tanto éticos como humanos para que os praticantes se possam orientar pelos valores
transmitidos  e  legados  pelos  grandes  Mestres.  Mas  os  princípios  conceptuais,
precisam ser vivenciados com sentimento e espírito e redescobertos no interior de
cada um. Só assim a via  se  pode apresentar  como um caminho ascensional  e  de
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descoberta do que há de mais profundo no coração de cada homem, para que este
possa pulsar ao ritmo do coração do Universo.

O Verdadeiro Aiki não é uma técnica destinada a combater ou vencer o inimigo. É 
o meio de reconciliar o mundo e de fazer dos homens uma só familia.

                                                                                     MORIHEI UESHIBA

Como o meu caminho foi feito sobre a orientação do Mestre Tetsuji Murakami e ele
está  relacionado com os seus Mestres e com os Mestres dos seus Mestres,  tenho
tentado perceber o fundamental.  E tanto em Shigeru Egami, o homem que teve a
coragem de mudar e ir mais além na senda da arte, como  em Gichin Funakoshi,
encontrei o mesmo que em muitos outros Mestres até de outras áreas de vida, que os
caminhos são muitos, mas o objectivo é só um. Harmonia, espírito de perfeição.

Gostaria de colocar uma questão crucial: se em vez de nos opormos ao movimento
do nosso oponente, nos movermos com ele de modo natural, o que acontecerá?
Descobriremos que nós e ele se tornam um, e que, quando ele se movimenta para
atacar, o nosso corpo se movimenta naturalmente para desviar o golpe. E quando
formos capazes de realizar isto, descobriremos um mundo diferente, um mundo
cuja existência desconhecíamos. Quando nós somos um com o nosso oponente e
nos movemos naturalmente  com ele,  sem oposição,  então não há um primeiro
ataque. O significado de Karate ni sente nashi (não há primeiro ataque em karate)
não pode ser compreendido enquanto não atingirmos este estado.

                                                                                 SHIGERU EGAMI

A verdadeira meta do Karate-Do não consiste em vencer ou ser vencido, mas sim 
em conseguir a perfeição do carácter dos seus praticantes.

                                                                             GICHIN FUNAKOSHI

  
Quando se atinge um certo grau de prática ao longo de muitos anos, eventualmente
as coisa tornam-se mais claras, ou talvez não, pois é muito fácil cair no paradoxo de
“como eu sei e percorri este caminho, este é o verdadeiro caminho e o que serve para
todos”. E aqui pode surgir a tendência do “venerável mestre” que tudo sabe.

Ser Mestre de Si Próprio, aparentemente não é um caminho fácil, é mais fácil ser
mestre  de  alguém  que  não  nós  próprios.  E  se  nos  aspectos  exteriores  da  arte
poderemos sempre alcançar uma certa mestria e mesmo assim sendo esta evolutiva e
mutável, teremos que, impor a um outro o nosso método ou forma de ser, nem sempre
é um ajuste desejável  e compatível  com a verdadeira dimensão da arte.  Assim se
falamos de Mestria em relação a uma arte como o Karate-do ou de outra arte do Budo
teremos  de  considerar  a  dimensão  total  da  arte,  sendo  que  o  futuro  das  Artes
Marciais, dentro do espírito do “Do” está em vive-las na sua dimensão real e total,
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perseverando no espírito e nas coisas autênticas.

Se fosse possível resumir tudo isto diria que a Via ou “Do” :

– Transcende a simples busca da perfeição técnica do movimento e é necessário
entrar num processo interior de auto-conhecimento e auto-compreensão e isso
só se pode verificar pela harmonia que criamos à nossa volta.

– Exige compromisso total com a Arte, entendido não só num aspecto redutor
mas numa dimensão Universal.

– Alcançar o estado de “Mushin” (“não pensamento”). Se também fosse possível
traduzir  isto para a nossa prática diria que o Mokuso como prática total  se
aproximaria deste conceito. E Mokuso como prática total é mais do que só
sentar em silêncio, sendo que pode ter formas dinâmicas.

– União do corpo e do espírito como objectivo final da prática.
– Entrar em Harmonia com a Natureza e o Universo, sendo que a Mestria  de

uma Arte só se encontra só neste nível.

 Como resumos são apenas resumos e não passam de conceitos...
Só na prática diligente e nas pequenas coisas do dia a dia poderemos sem palavras,
aprimorar  o  caminho.  E  como  a  vida  sempre  tem  dois  lados  e  se  exprime  em
paradoxos, pensar que se chegou a algum lado é apenas estagnação sem fundamento.
A aprendizagem é contínua e o mestre e o discípulo são um só, sendo que o que
ensina e o que aprende são apenas aparências relativas.

O que se dobra será endireitado, o que se inclina permanecerá inteiro. Não há
nada mais flexível do que a água, mas para vencer o duro e o rígido nada a supera.
A rigidez conduz à morte. A flexibilidade à vida. 

                                                                                     LAO TSÉ

Usarei mais uma máxima para que nos sirva de indicador no caminho e nos oriente
nos momentos difíceis:

Nunca vás contra a Natureza.
GICHIN FUNAKOSHI
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E terminarei com um poema de Mestre Funakoshi :

     Procurar o velho é compreender o novo.
     O velho, o novo
     Tudo é uma questão de tempo.

     Em todas as coisas
     Um homem deve ter um espírito limpo.
     A via
     Quem a pode seguir e compreender correctamente?

Firmino Ascensão, 
5º Dan da Nihon Karate-do Shotokai, 
Membro do Corpo Técnico Pedagógico da ASP
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