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"O Jû no kata não foi directamente definido pelo Butokukai. É um puro kata do Kôdôkan, e o seu 

conteúdo difere muito dos restantes kata. Mas é muito praticado no Butokukai e em outros locais. Tem 

a sua origem em 1 887. É um kata que permite alcançar ao mesmo tempo fins diferentes. Mas acima de 

tudo, permite entender a lógica de a flexibilidade vencer a força."[i] 

Jigôrô Kanô 

 

  Entende-se que o mais característico kata do Jûdô é o Jû no kata, a forma da 

flexibilidade. Compõe-se de três grupos com cinco técnicas cada. Neste kata não há quedas e 

todo ele se deve desenvolver com flexibilidade (jû) e harmonia (hazumi). As técnicas de ataque 

e defesa encadeiam-se num contínuo sem paragens. O caminho da flexibilidade é evidente 

neste kata onde se expressa a terrível eficácia do seiryoku zen'yo, isto é, máxima eficiência 

com um mínimo de esforço ou a utilização óptima da energia. É um kata exemplar que busca o 

movimento eficaz e perfeito. 

  Este é o kata da cedência e propõe o estudo da alternância entre a energia 

passiva e da energia de iniciativa. Mas tanto uke como tori têm neste kata atitudes passivas e 

activas. Há um estudo da técnica e dos erros na sua execução. E essa continuidade de 

movimentos de ataque e de defesa está repleta de yawara (ceder para vencer). É uma 

extraordinária síntese feita por O Sensei Kanô. Alguns até identificam neste kata a influência 

do Tai chi chuan. É um dos kata superiores do Jûdô. 

  O Jû no kata foi criado em 1887 por Jigôrô Kanô. Este kata através dos seus 

movimentos lentos permite o estudo e a compreensão da complexidade do ataque e da 

defesa. É um kata que, em simultâneo, contém um grande valor plástico, de grande beleza. 

Realça o aspecto estético do Jûdô. Também é um óptimo exercício físico. Durante o randori, o 

jûdôka vai contraindo os músculos, no Jû no kata é possível praticar uma ginástica onde o 

corpo experimenta alongamentos, tracções, torções, permitindo aumentar-lhe a flexibilidade, 

a fim de se conseguir a realização de técnicas harmoniosas, de esquivas e de deslocações 

repletas de elegância e suavidade. É uma verdadeira demonstração da eficácia dos princípios 

que regem as técnicas de combate. 



  Mas as técnicas de combate, depois de compreendidas, depois de 

devidamente estudados os princípios, devem ser praticadas a uma velocidade real. E esta é a 

outra forma de praticar Jû no kata. 

  JÛ presta-se a variadas interpretações. Em primeiro lugar há que esclarecer, 

mais uma vez, que o princípio base do Jûdô não é o JÛ. O princípio base é SEIRYOKU ZEN'YO já 

acima indicado. Jû pode traduzir-se por suavidade, flexibilidade, cedência, submissão, 

fraqueza, harmonia. Qualquer destas noções, no contexto em que se encontram, é um 

conceito filosófico a necessitar de interpretação e integração a fim de ser compreendido. 

Habitualmente Jû é traduzido por suavidade. Todavia a melhor tradução para Jû será, talvez, a 

de flexibilidade. As mais variadas escolas de Jûjutsu que utilizavam o conceito de Jû, 

entendiam-no do seguinte modo: 

 Para Kitô Ryu Jutsu, profundamente esotérica, Jû tinha o significado de «a sombra 

submete a luz e só a luz pode vencer a sombra.» 

 Para Tenshin Shin’yo Ryu, Jû era interpretado como significando dócil, e ainda que «o 

corpo deve obedecer ao espírito». 

 Para o Yôshin Ryu, Jû significava ceder para vencer. 

 Para o Sekiguchi Ryu, Jû tem o sentido de utilização ao mesmo tempo de flexibilidade e 

dureza[ii]. Preconiza «a mão de ferro na luva de veludo»[iii]. 

 Para o Jukishin Ryu, Jû tem o significado de «flexibilidade na dureza e dureza na 

flexibilidade». 

 

  O Jûdô admite também resistência e oposição, sempre que essa for a forma 

mais eficiente e usar a energia, v. g., no início da técnica nuki gake[iv], no kime no kata. 

Também no Jû no Kata, o combate se desenvolve com momentos de cedência e de resistência. 

Jigorô Kanô, por oposição ao Jû no kata desenvolveu o Gô no kata, que faz parte da lista dos 

kata oficiais do Kôdôkan e tem por base o estudo da forma eficaz de utilizar a força. No início 

Kanô chegou a apelidar este kata de Gôjû no kata. 

  O Jû no kata tem por base o Tenshin Shinyo Ryu, o Kito Ryu e outros koryu. 

  Neste kata, talvez mais do que em alguns outros, estuda-se a estratégia e a 

táctica de combate (heihô). 

  Este é um kata extremamente fechado. Se só houver, da parte do Jûdôka, 

conhecimento do lado externo, visível, omote, do kata, nada conseguirá a não ser os 

benefícios físicos. É um kata em que nenhuma das técnicas se conclui, o que implica em cada 

momento reconhecer que técnica era aquela naquele ataque. Neste kata o combate não se 

resume a um ataque e uma defesa, devastadora, final, definitiva. Não. Neste kata há um 



ataque, um contra-ataque, um contra contra-ataque e um contra contra contra-ataque. Mas 

que técnicas eram todas estas? Por outro lado se há um ataque, um contra-ataque e é possível 

ao uke contra atacar o contra-ataque, é porque a técnica do tori falhou. E este é também um 

dos ensinamentos do Jû no kata. Devemos aprender por que razão uma técnica poderá falhar 

em combate, que erro é que se cometeu. Nestes e noutros aspectos, se não houver 

entendimento ura deste kata, o Jûdôka ficará perdido. 

  Nos aspectos marciais é "a self defence kata and a serious attitude should be 

cultived when trainnig in this kata as in Kime no Kata"[v] 

 

Quadro sinóptico   

JÛ NO KATA 

IKYO NIKYO SANKYO 

01 - TSUKI DASHI 06 - KIRIOROSHI 11 - OBI TORI 

02 - KATA OSHI 07 - RYOKATA OSHI 12 - MUNE OSHI 

03 - RYÔTE DÔRI 08 - NANAME UCHI 13 - TSUKIAGE 

04 - KATA MAWASHI 09 - KATATE DORI 14 - UCHIOROSHI 

05 - AGÔ OSHI 10 - KATATE AGE 15 - RYÔGAN TSUGI 

 

[i] Jigoro Kano apud Michel Mazac, Les katas en Judô - selon les Propos de M.e KANO lui-

même, Bulletin de l'Académie de Jûdô Michigami, n.º 27, Bordeaux, 15.01.1994. 

[ii] Bonét-Maury & Courtine, O Jûdô, pg. 32. 

[iii] Bonét-Maury & Courtine, op. cit., pg. 32. 

[iv] Perante um ataque de katana o jûdôka deve impedir o desembainhar da lâmina. 

[v] Heppenstall, JÛ-NO-KATA, pg. 4. 

 


