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Atemi waza 
 

Por: João Camacho, yodan Jûdô; rokudan Goshindô 

 
 

Atemi waza. A codificação no Jûdô Kodokan 
 
  Atemi waza é uma secção do Jûdô Kodokan e uma parte integral da estrutura e do programa 

técnico do Kodokan. 

 

Diagrama técnico do Jûdô 
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  Com o necessário advento desportivo do Jûdô, sobretudo a partir da II Guerra Mundial, a parte 

de atemi waza foi negligenciada a nível de ensino. Mas estas técnicas existem e são tão importantes como as 

demais divisões do Jûdô. Todavia estas técnicas, tal como as de goshin, diminuíram na sua presença porque o 

Kodokan, para reabrir e sobreviver, necessitou de mostrar às forças ocupantes que era mais um desporto do que 

um caminho marcial. Então estas técnicas continuaram na codificação, mas esquecidas, quase como se fossem um 

conhecimento esotérico do passado. 

  No Jûdô, as projecções derivam da escola Kitô ryu jutsu, as técnicas de controlo e pancadas em 

pontos vitais derivam da escola Tenjin Shin'yô ryu jutsu. As técnicas de atemi waza são proibidas em competição e 

no randori pelo risco de causarem lesões graves no parceiro (oponente, em caso de necessidade). Todavia estão 

codificadas e contidas nalguns katas. A título de informação histórica devo referir que no Butokukai havia kumité 

com atemi waza. O Jûdô é uma grandiosa síntese feita por um génio – Jigoro kano Shihan. As técnicas de Jûdô 

foram sistematizadas por Jigoro Kano e posteriormente ampliadas, em três grupos: 

 
Técnicas de projecção (nage waza), técnicas de controlo (katame waza) e técnicas de golpear o adversário 

(atemi  waza). Estas últimas, que incluem todos os golpes possíveis no adversário com as partes mais duras do 

corpo1 

 
  Com a sua síntese, Kano Shihan integrou técnicas que permitem a um Jûdôka combater a várias 

distâncias (maai) de combate com eficácia: 

 

� CCCCHIKA MAHIKA MAHIKA MAHIKA MA - intervalo muito curto, que permite tocar o adversário sem mudar de posição. Em Jûdô 

poderá dizer-se que é a distância de contacto, onde se utilizam as técnicas de controlo - katame 

waza. 

�  

� MMMMAAAA2- é o intervalo intermédio que requer que o tori dê apenas um passo para concretizar uma acção 

de ataque ou de defesa. Em Jûdô poderá dizer-se que é a distância onde se utilizam as técnicas de 

projecção - nage waza. 

 

� TTTTO MAO MAO MAO MA - grande distância. Em Jûdô poderá dizer-se que é a distância onde se utilizam as técnicas de 

golpear os pontos vitais3 - atemi  waza. 

                                                           
 
1 Villamón y Brousse, Evolución del Jûdô in Villamón, Introducción al JÛDÔ, pg. 114. 
 
2 Takéuchi apud Coquet, Iai-Do ou l’art de trancher l’égo, pg. 120. 
 
3 Kyusho. 
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  A grandiosidade do Jûdô reside em olhá-lo como um todo, incluindo-se o atemi waza.  

Analisaremos o sistema Kôdôkan referente ao atemi waza. 

 

Codificação do atemi waza no Jûdô Kodokan 

 

  A nível de classificação das técnicas de atemi waza, o Jûdô está dividido da maneira que se 

apresenta em seguida. Indicam-se algumas das técnicas que se incluem em cada um destes grupos: 

 

Ashi ate wazaAshi ate wazaAshi ate wazaAshi ate waza    

Técnicas de percussão com as pernas e os pés 
 

Ude ate wazaUde ate wazaUde ate wazaUde ate waza    

Técnicas de percussão com os braços e as mãos 

Hiji ate 
(cotovelos) 

Kobushi ate (mão) 
faca da mão punho fechado base da palma 

da mão ou 
ponta dos 

dedos 

Hiza-gashira-ate 
(golpes com os 

joelhos) 

Sekito-ate 
 (golpes com a 
frente do pé) 

Kakato-ate 
(golpes com 
calcanhar) 

Hiji ate Tegatana ate Kobushi ate Yubisaki ate 

Mae-ate  
(Ataque frontal) 

Ke age Ushiro geri Ushiro-ate 
(Para trás) 

Kiri oroshi 
(Ataque 

Descendente) 

Naname ate 
(Ataque 

Diagonal) 

Tsukidashi 
(Estocada) 

 Mae geri Yoko geri Ushiro dori Naname uchi 
(Ataque Diagonal) 

Yoko ate 
(Pancada 

lateral) 

Ryôgan 
tsuki 

(Aos olhos) 

 Yoko geri Ashi fumi   Kami-ate 
(Ataque Para 

cima) 

Ago oshi 
(Ao queixo) 

 Fumikomi Taka geri   Tsuki-age 
(Kachi-kake) 
("upper-cut") 

Suri age 

Há muitos outros atemi codificados pelos kata do Jûdô, v. g., o Nage no kata, Kime no kata, Ju 
no kata, Koshiki no kata, Goshinhô no kata, Seiryoku Zen'yu Kokumin Taiiku. Mais 
recentemente, também o Kodokan Goshin Jutsu contém atemi. Apontam-se os constantes 
neste quadro para ilustrar cada uma das secções em que estão codificados. 

Shimo-tsuki 
(Para baixo) 

Yoko ate 

Ushiro-tsuki 
(Soco para 

trás) 

 

 

  Os atemi com os pés são executados depois de uma preparação em que o joelho é levantado. 

Os golpes podem ser para a frente, para o lado e para trás. Os atemi com os pés podem ser KeKomi ou Ke age. 

kekomi é penetrante, ke age é mais curto. Os atemi no Jûdô são efectuados a partir de shinzen hontai, posição 

natural, como se vê na figura 1, demonstrada por Kano Shihan. 

  Em regra os atemi com os pés são feitos a nível inferior, procurando atingir principalmente os 

pés, joelhos, pernas e genitais. 
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  Partes do corpo que golpeiam: 

 
Cotovelo Hiji gashira 

 Ujimaki 
Punho Ken 

Base da mão aberta Te gatana 
Base da palma da mão Shotei 

Ponta do dedo médio e do dedo anelar Ryogan tsuki 
Ponta do dedo Tsukidashi 

Borda externa do pé Sokuto 
Planta do pé, a seguir aos dedos Sekito 

Joelho Hiza gashira 
Calcanhar Kakato 

 

 

Os níveis de Ataque. 

 

  Os ataques, o atemi  waza, em Jûdô são bastante simples, o que não quer dizer que não tenham 

de ser treinados. Os ataques fazem-se em três zonas níveis de ataque. A parte superior do corpo é o nível jôdan; a 

parte média é o nível chudan e a parte inferior é o nível gedan. Os ataques fazem-se preferentemente aos kyusho 

que se localizam em cada um destes locais. 

 

 

JôdanJôdanJôdanJôdan    ––––    nível superiornível superiornível superiornível superior    

Cabeça e pescoiço 

ChûChûChûChûdandandandan    ––––    nível médio nível médio nível médio nível médio     

Entre o pescoço e a cintura 

GedanGedanGedanGedan    ––––    nível inferiornível inferiornível inferiornível inferior    

Abaixo da cintura 

Figura 1 
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Kyusho mais comuns. 

 

  Alguns kyusho são mais frequentemente utilizados por grande parte dos koryu4 japoneses. São 

também os pontos de atemi essenciais. O conhecimento dos pontos vitais é essencial nos níveis elevados das 

caminhos marciais. E é indispensável para compreender as interpretações mais complexas do Kata. Este 

conhecimento torna o budôka mais poderoso. 

  Os pontos vitais fazem parte do corpo energético e quando são pressionados de modo 

adequado (a força, o ângulo e a perícia), podem incapacitar um oponente, provocando-lhe a inconsciência, 

paralisando-lhe partes do corpo ou até provocando-lhe a morte. As razões destes factos têm sido estudadas seja no 

Oriente5, seja pela ciência ocidental e há várias explicações, filosóficas, científicas, fisiológicas, biomecânicas. 

Aduzem-se em seguida os pontos vitais mais comummente divulgados. A identificação das zonas mais vulneráveis 

deve-se à escola Tenshin Shin'yo6: 

 

 Ponto Localização 
1. Tendo Bregma. Alto do crânio, ponto de junção das suturas ósseas 
2. Uto Ponto naso-frontal. Raiz do nariz, intercílio, local do ajña chakra. 
3. Kasumi Têmporas 
4. Jinchu Lábio superior, imediatamente abaixo do nariz. 
5. Dokko Mandíbula. Encaixe do maxilar inferior 
6. Kachikake Queixo. 
7. Suigetsu Plexo solar. 
8. Denko (getsuei) Hipocôndrio7, em qualquer um dos flancos. 
9. Myojô Hipogástrio8, parte inferior do abdómen 

10. Tsurigane (Kinteki) Testículos. 
11. Shitsu Joelho. 
12. Soin Dedos grandes dos pés. 

 

 

                                                           
 
4 Escolas antigas. 
 
5 No Japão foi o Centro Nacional Japonês de Investigação sobre as Técnicas Guerreiras Ancestrais que se dedicou a esse estudo. Numa 
investigação que iniciou antes da II Guerra Mundial e terminou em 1944. O Presidente desse centro  de investigação, nomeado pelo Estado-
Maior das forças militares imperiais japonesas, foi Fujita Seiko Sensei, 14.º patriarca de Koga ryu Ninjutsu. Este centro de investigação serviu-se 
de prisioneiros chineses, brancos e negros, para validar a utilização e eficácia dos métodos de percussão dos pontos vitais mas também das 
técnicas de reanimação, sasui kappo que, literalmente, significa retorno à vida. Validar a sua eficácia não só em relação aos seres humanos de 
raça asiática, mas também de raça branca e negra. O Centro criou várias unidades que tinham a seu cargo partes da investigação. A mais 
célebre destas unidades foi a Unidade 731. Alguns dos mestres de artes marciais que participaram nesta Unidade foram condenados como 
criminosos de guerra em 1947. Ainda em 1996 os USA proibiram a entrada de 16 cientistas japoneses por terem participado em experiências 
criminosas na acima referida Unidade 731. 
 
6 Kano, JÛDÔ KODOKAN, pg. 138. 
 
7 Cada uma das faces laterais do abdómen, por baixo das falsas costelas 
 
8 Região inferior do ventre, situada por baixo do umbigo e entre as fossas ilíacas 
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  Estes 12 kyusho vamos encontrá-los nos seguintes níveis de ataque: 

 

 Ponto Localização Por nível de ataque 
1. Tendo Bregma.  

Jodan 

2. Uto Ponto naso-frontal.  

3. Kasumi Têmporas. 

4. Jinchu Lábio superior. 

5. Dokko Mandíbula.  

6. Kachikake Queixo. 

7. Suigetsu Plexo solar. 
Chudan 

8. Denko (getsuei) Hipocôndrio9. 

9. Myojô Hipogástrio10. 

Gedan 
10. Tsurigane (Kinteki) Testículos. 

11. Shitsu Joelho. 

12. Soin Dedos grandes dos pés. 

 

 
Cascais, 8 de Janeiro de 2 013. 
 
O Presidente do Yudanshakai 
 
 
João Camacho 
Yodan Jûdô: rokudan Goshindô 
International Goshindô Academy 
joao.camacho@nossacultura.org 

                                                           
 
9 Cada uma das faces laterais do abdómen, por baixo das falsas costelas 
 
10 Região inferior do ventre, situada por baixo do umbigo e entre as fossas ilíacas 
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