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INTRODUÇÃO

Para além das dimensões físicas, técnicas, tácticas, psicológicas e filosóficas das Artes 

Marciais, que são comuns a outras modalidades desportivas, há uma dimensão sócio-

cultural que importa aqui relevar – a visão das Artes Marciais como riquíssimo património 

cultural  da  humanidade,  que  urge  preservar,  quanto  mais  não  fosse  pelo  seu  papel 

milenar de promoção de saúde física e mental das populações.

Em criança  e  adolescente  fui  ensinado  a  contactar  com a  natureza  através  de  uma 

actividade do ser humano, também ela antiquíssima – a caça. Mas o homem que me 

ensinou as artimanhas da arte venatória, também me ensinou dimensões nobres de outra 

arte – a Esgrima Lusitana (conhecida mais vulgarmente como “Jogo do Pau”).

Com a chegada  da  adolescência  apaixonei-me pelo  karate  mas tive  de  esperar  pela 

chegada da idade adulta, para que o meu coração me dissesse que deveria orientar a 

minha vida para duas actividades principais – a preservação ambiental e o Karate-do.

Desde então, graças à minha formação académica, encontrei bases científicas que me 

permitiram compreender a profunda interligação entre os vários ramos da árvore da vida e 

a  importância  da  preservação  de  espécies aparentemente  insignificantes,  mas  afinal 

essenciais para a preservação do equilíbrio global.

Passaram  décadas  e  a  militância  ecológica  da  minha  juventude  tornou-se  hoje  uma 

ciência – a ecologia.

No âmbito das Artes Marciais a minha militância vira-se hoje para outra necessidade de 

preservação – a sua riqueza cultural – verdadeiro património da motricidade humana.

Nesta comunicação serão propostas várias acções concretas visando essa preservação – 

desde a necessidade de apoiar novas publicações (livros, vídeos, etc.), e o restauro de 

publicações antigas, à criação de museus (com bibliotecas e mediatecas)... Mas de todas 

as formas de preservação relevar-se-á  a prática activa das Artes Marciais como forma 

mais eficaz dessa preservação.
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1ª PARTE – O ARCO
(Companheiro de um percurso comparativo entre as Artes Venatórias1 e Marciais)

EVOLUÇÃO DAS ARTES VENATÓRIAS E MARCIAIS

Ao longo desta primeira parte convido-vos para um breve percurso por cinco épocas de 

evolução das Artes Venatórias e Marciais.

ÉPOCA PREVA-
LÊNCIA

ATITUDE PERANTE
 VIDA CAÇA ARTES MARCIAIS

PRÉ-HISTÓRIA CAOS SOBREVIVÊNCIA PREDADORA VIDA OU MORTE
ANTIGUIDADE ORDEM ESPECIALIZAÇÃO COMO PROFISSÃO Pª GUERREIROS
SÉC. XIX-XX CAOS DIVERTIMENTO / DESTRUIÇÃO EXTINÇÃO DAS ESPÉCIES ESPECTÁCULO

FINAL SÉC. XX ORDEM CODIFICAÇÃO / REGULAÇÃO SAFARIS / PRESERVAÇÃO COMPETIÇÃO / FILOSOFIA
SÉC. XXI HARMONIA HARMONIA RESPEITO PELA NATUREZA EFICÁCIA SUBLIME

1 A  palavra  venatório deriva  do  latim  venatoriu e  é  sinónimo  de  cinegético que  deriva  do  grego 
kynegetikón, significando “relativo à caça”.
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 1ª FASE - CAÇAR PARA SOBREVIVER

Os vestígios mais antigos de consumo de carne de animais de grandes dimensões por 

hominídeos, surgem na Pré-História e datam de há cerca de 1.8 a 2 milhões de anos.

Vestígios de refeições de animais de grandes dimensões datados dessa época provam 

que os hominídeos dessa era ou caçavam, ou roubavam peças de caça aos carnívoros, 

situação que, em qualquer dos casos, os obrigava a aperfeiçoar técnicas de luta, ou pelo 

menos de intimidação dos animais.

Bosquímano, foto actual

As  actividades  venatórias  mais  antigas  podem  ter  precedido  o  uso  das  armas  de 

arremesso (lanças, por ex.) pois o bipedalismo2 e a capacidade de suar como mecanismo 

de controle de temperatura, são vantagens fortíssimas dos hominídeos: 

 uma das primitivas técnicas de caça consistiria simplesmente em perseguir a vítima 

sob  o  sol  ardente  até  à  sua  exaustão  e  colapso  –  é  a  chamada  “caçada  de 

persistência” 3;

 Outra técnica, documentada nas pinturas das cavernas, era a de criar o pânico 

2 O bipedalismo embora não favoreça a velocidade de ataque, favorece a resistência durante as longas 
corridas, ou marchas [Wikipedia].

3 Essa técnica de caça foi observada há poucas décadas (existe mesmo um documentário filmado) no 
seio do povo San – os bosquímanos do deserto do Kalahari.  Evidências genéticas (Spencer  Wells) 
colocam o povo San na raíz da espécie humana. [Wikipedia] Adão era um bosquímano!?... 
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entre as manadas fazendo-as precipitar-se por abismos naturais.

Desde o dealbar do Paleolítico, ou seja desde há praticamente 2 MA – altura em que que 

o Homo habilis começou a utilizar ferramentas de pedra – que se encontram vestígios de 

objectos que serviam como pontas de armas: as célebres pedras lascadas.

No entanto os mais antigos vestígios de lanças de madeira – achados em Schöningen, no 

Norte da Alemanha – datam de há cerca de 400 mil anos 4.

Junto das jazidas arqueológicas dos fortíssimos homens de Neanderthal (que viveram na 

Europa desde há 130 000 anos) não se encontram vestígios de armas de arremesso, mas 

o tipo de fracturas encontradas nos seus ossos é semelhante às que os cowboys sofrem, 

hoje em dia, nos rodeios. Esse comportamento pode sugerir que se poderiam envolver 

em lutas corpo-a-corpo directamente com animais de grande porte, durante as caçadas.

Pinturas rupestres de uma caverna na Índia com idade entre 5 a 20 mil anos.

Apesar  de  ser  hoje  certo  que  muitos  dos  nossos  antepassados  hominídeos  usavam 

armas de ponta de pedra para percussão e corte (machados, etc.) os primeiros vestígios 

de armas de arremesso (como o atlatl5 ou o arco) datam de há 50     000 anos   – trata-se de 

pontas de sílex encontradas em África que parecem ter pertencido a flechas.

Numa caverna em São Teodoro, na Sicília, foi encontrado um esqueleto com 13 000 anos 

4 Sete lanças de madeira do Paleolítico foram encontradas numa mina a céu-aberto perto da cidade de 
Schöningen. As lanças, com aproximadamente 400 000 anos, são os mais antigos artefactos de madeira 
conhecidos.  Foram  encontrados  em  combinação  com   restos  de  aproximadamente  20  cavalos 
selvagens, cujos ossos contêm numerosas marcas de trabalho de talhante. Esta é considerada uma 
prova evidente de que os primeiros seres humanos eram caçadores activos [Wikipedia].

5 Evidências arqueológicas sugerem que o atlatl já era usado há cerca de 18 a 20 mil anos [Wikipedia].
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que  tinha  uma  ponta  de  flecha  de  sílex  cravada  na  pélvis.  Porém  as  mais  antigas 

evidências históricas comprovadas do uso do arco foram as flechas encontradas no vale 

de Ahrensburg na Alemanha que datam de  há cerca de 10      a 11     mil  anos   -  início do 

Mesolítico 6.

Os  mais  antigos  arcos conhecidos  foram encontrados  no  pântano  de  Holmegård  na 

Dinamarca e datam de há 8 a 10 mil anos atrás 7.

 2ª FASE - DE CAÇADOR A GUERREIRO

A  chegada do Neolítico, com o advento da agricultura e da sedentarização, não trouxe 

apenas estabilidade, abundância e progresso social...  Se os antigos territórios de caça 

eram defendidos  por  lutas  tribais,  o  trabalho  nas  terras  agrícolas  obrigou  a  delimitar 

propriedades e a defesa do resultado das colheitas levou à criação não só de silos mas 

também de  paliçadas e muralhas para os defender.  No Norte do nosso país rara é a 

colina  elevada  que  não  tenha  vestígios  de  castros  e  fortificações.  À  medida  que  os 

ladrões de colheitas se especializavam, no interior das fronteiras dos reinos, dentro das 

muralhas cidades os  defensores  tinham de se especializar  também. Os caminhos do 

caçador e do guerreiro começavam a afastar-se... 

A  arte  marcial  tornava-se  independente  da  arte  venatória,  não  por  escolha  mas  por 

necessidade,  porque  as  técnicas  de  defesa  do  (outro)  ser  humano  eram muito  mais 

sofisticadas do que as da presa.

Tudo começou nas zonas mais férteis, como o Vale do Indo e o chamado Crescente Fértil 

zonas onde a presença dos grandes rios (Tigre, Eufrates, Nilo, Indo) levou ao sucesso da 

agricultura, ao crescimento populacional e às grandes concentrações de população a que 

chamamos “cidades”... O aumento da riqueza levou ao surgimento da cobiça e, aliás, ao 

surgimento  dos outros pecados mortais  que os primeiros livros – como a Bíblia  – se 

apressaram a condenar...

6 As flechas  encontradas  eram feitas  de  madeira  de  pinho  e  eram constituídas  por  duas  partes:  um 
suporte  de  base  e  um  extremo  com  cerca  de  15-20 cm  com  ponta  de  sílex.  Archery  History  in 
http://huntingsociety.org/ArcheryHist.html (última visita em 2007/04/08).

7 Centenary  Archers  Club  http://www.centenaryarchers.gil.com.au/history.htm (última  visita  em 

2007/04/08).
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É interessante fazer notar que o facto da História8 ter começado por proibir pecados e 

narrar feitos guerreiros, criou uma ilusão colectiva que nos assombrou durante séculos: 

quando mais  para trás recuávamos,  quanto  mais  mergulhávamos no primitivismo dos 

nossos ancestrais, mais violência e mais guerra víamos... O que é absolutamente falso 

como demonstrou de forma tão clara Erich Fromm 9 também ele vítima do maior conflito 

mundial que a Humanidade conheceu e que começou, mais uma vez, na zona de maior 

progresso e prosperidade aparente da época – a Europa.

A forma de Arco do Crescente Fértil  ilustra o aparecimento de um dos mais sagrados 

conceitos  da  humanidade,  tão  sagrado  que  perpassou  transversalmente,  como  uma 

flecha, todas as civilizações, todos os impérios, desde a Antiguidade até aos dias de hoje, 

passando por todos os Impérios Romano absorvendo permanentemente uma parcela da 

riqueza humana – o conceito de “Defesa Nacional”.

E o arco foi, sem dúvida, o símbolo por excelência do poder das primeiras nações.

As grandes superfícies planas que propiciaram o cultivo dos cereais, o alimento básico da 

humanidade, e que acolheram a existência de milhões de seres humanos, propiciaram 

também  o  terreno  aberto  para  as  chuvas  de  flechas  de  uma  infindável  miríade  de 

arqueiros:

8 A distinção entre “História” e “Pré-História” define-se normalmente por esta se limitar a achados fósseis e 
aquela se basear nos relatos escritos. 

9 Em “Anatomia  da  Destrutividade  Humana”  Erich  Fromm demonstra  que  apenas  uma pequeníssima 
percentagem das pinturas rupestres do Paleolítico e mesmo do Neolítico ilustra batalhas entre seres 
humanos; a esmagadora maioria relata animais e cenas de caça.
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Friso representando o exército de arqueiros de Dário o Grande, 487 A.C.

 As  fertéis  planícies  da Mesopotâmia acolheram os  disciplinados  exércitos  de 

arqueiros de Dário “O Grande” e dos seus sucessores Dário II e III cuja influência 

se fez sentir desde meados do Séc. VI até ao Séc. III AC, criando o primeiro dos 

grandes  Impérios  –  o  Persa;  depois  Alexandre da  Macedónia  (também  ele 

apelidado de “O Grande”) tomou o poder em 336 AC com apenas 20 anos de idade 

mas, três anos depois, já derrotara Dário III e, apesar de ter morrido com apenas 

33 anos, estendeu o Império Grego desde o Mediterrâneo até ao Vale do Indo; em 

331 AC Alexandre Magno deparou-se pela primeira vez com uma temível forma de 

luta –  arqueiros hindus disparando a partir  do dorso de elefantes e,  em breve, 

Alexandre incorporaria esses animais no seu próprio exército;

 As planícies aluvionares do Nilo, viram correr os famosos exércitos de arqueiros 

dos faraós nos seus carros de batalha sobretudo contra os Persas;

 Pelas infindáveis estepes da Eurásia, cavalgaram:

 os  nómadas  Xiongnu, desde  o  Séc.  III  AC,  que  estabeleceram  um  vasto 

império nas estepes da Ásia Central e a quem é geralmente concedido o crédito 

da invenção do arco laminado, ou compósito;

 os  Párcias que criaram um império no Norte da Mesopotâmia cuja influência 

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
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durou desde o Séc. III AC até ao Séc. III DC e que eram os arqui-inimigos dos 

Romanos,  a  Leste,  graças  ao  seu  poderoso  exército  famoso  pelas  rápidas 

cargas  de  cavaleiros-arqueiros  que  se  aproximavam,  disparavam  e 

continuavam a disparar sobre as garupas dos cavalos enquanto recuavam; 

 as  temíveis  Amazonas  da  Sarmácia que  dominaram  uma  boa  parte  das 

estepes da Eurásia desde o Século I AC até ao século IV DC;

 as  ordas  nómadas  de  Átila e  dos  seus  guerreiros  Hunos,  que  no  Séc.V, 

dizimaram as Amazonas, e criaram um imenso império ,em grande parte graças 

a uma inovação tecnológica que lhes conferia um poder de ataque tremendo, 

capaz de se superiorizar a todas as tribos inimigas da Ásia Central e da Europa 

– o Arco Huno:

Arco Huno

■ assimétrico  : de forma a poder ser usado por um cavaleiro, apesar da sua 

grande dimensão,

■ compósito  : o que lhe conferia simultaneamente elasticidade e resistência,

■ convexo  : o que aumentava bastante o curso da flecha e, consequentemente 

o poder de impulsão da mesma;

 os  temíveis  mongóis comandados  por  Gengis  Khan que,  no  Séc.XIII 

estabeleceram um dos maiores impérios do planeta;

 A espantosa  civilização  dos  agricultores  Drávidas que,  entre  3300  e  1700 AC 

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
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edificaram, no Vale do Indo, magníficas e ordenadas cidades, dotadas de água 

canalizada saneamento básico e outras comodidades “modernas”,  essa pacífica 

civilização de base matriarcal que praticava Yoga e que foi em muitos aspectos o 

berço da espiritualidade humana, foi cobiçada e invadida pelos poderosos Arianos 
que, tal como os Egípcios e os Hititas disparavam os seus arcos a partir das suas 

velozes bigas e quadrigas.

Tal como refere Erich Fromm, a guerra não surgiu devido a um qualquer inato instinto 

violento do ser humano, que o predestinasse a assassinar os membros da sua própria 

espécie... As primeiras escaramuças tribais, que depois foram degenerando em guerras 

de cada vez maiores proporções, têm que ver, sempre e invitavelmente, com a divisão da 

propriedade para fins de produção agrícola e a necessidade de defender a terra cultivada 

e a riqueza acumulada nos silos de cereais.

A prova disso é que em outras planícies do Planeta, em que a escassez de alimentos e a 

vastidão dos espaços não propiciou a concentração de pessoas e bens, os caçadores só 

muito ocasionalmente se transformaram em guerreiros:

 Os  caçadores  de  bisontes  das  Grandes  Planícies  da  América  do  Norte  e,  na 

América do Sul, os caçadores nómadas da Savana do Planalto Central e do Sertão 

Brasileiro, e das vastíssimas planícies das Pampas, na Argentina, deambularam 

livres, caçando com os seus arcos por essas infindáveis planuras, durante 10 mil 

anos, até à chegada dos Europeus no final do Século XV

 Os caçadores recolectores do Alasca, Canadá, Norte da Europa e Sibéria a quem 

a monótona Tundra serviu de cenário durante milhares de anos…

 Os esquimós do Ártico continuaram, e em alguns casos ainda continuam a formar 

pequenos grupos isolados e a caçar as suas presas,  deslizando pelas brancas 

vastidões geladas.

 Os Bosquímanos da África Central e do Sul…

 O povo aborígene da Austrália…

 Todos  viveram,  e  alguns  ainda  vivem,  da  caça  e  da  colecta  e  constituem 

sociedades relativamente pacíficas sendo-lhes desconhecido o conceito de guerra 

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
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total...

A Classe Guerreira diferenciou-se dos Caçadores, a Arte Marcial diferenciou-se da Arte 

Venatória com o advento do sedentarismo.

 3ª FASE - DIVERTIMENTO E... DESTRUIÇÃO

Vimos atrás que, na primeira fase, disparava-se o arco para sobreviver.

Numa segunda fase, as flechas passaram a visar já não apenas peças de caça, mas sim 

e sobretudo, outros seres humanos – o inimigo.

Porém, em ambas as fases desse percurso de dezenas de milhares de anos ao longo da 

Pré-história e da História, ainda que os caçadores e os arqueiros-guerreiros pudessem 

participar ocasionalmente em torneios para testar e afirmar a sua  perícia10, o derradeiro 

fito do arqueiro era a morte!

Todavia o tiro com arco estava prestes a assumir um carácter bem diferente – uma nova 

fase se anunciava.

Tomando a Europa  como paradigma do  que  se  passava  em várias  outras  partes  do 

mundo, à medida que os guerreiros de sucesso iam adquirindo propriedades, segurança, 

títulos de nobreza, à medida que os intervalos entre guerras passavam a medir-se já não 

em meses mas em anos, ou mesmo décadas, a classe nobre, entediava-se nos claustros 

dos castelos, por onde ecoavam narrativas das vidas fabulosas dos guerreiros de antanho 

repletas de façanhas prodigiosas.

10 Há  provas  históricas  de  torneios  de  tiro  com  arco  há  mais  de  3000  anos,  na  China.  Archery  in 

hickoksports.com (http://www.hickoksports.com/history/archery.shtml). Última consulta em 12/Abril/2007.
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Caça ao javali, idade média europeia

Recusando a inacção o arco dos guerreiros queria regressar às suas origens, e na falta 

de inimigos humanos, voltou-se para origens mais remotas – a caça!

Mas já não como “caçada de sobrevivência”, visando alimento para a família. Pretendia-

se agora ritualizar a caçada como substituto da guerra. Os nobres vestiam-se a preceito, 

saíam em cortejo, e procuravam matar com eficácia; matar com rapidez; matar com estilo. 

Matar,  de  preferência,  adversários  grandes,  como  o  javali;  gigantes  como  o  urso; 

descomunais como o touro.

A luta “homem-besta” em campo aberto começou a ter tanto sucesso como forma de 

espectáculo de massas que houve necessidade de aumentar o número de espectadores. 

Os  espectáculos  que  os  Romanos  tanto  apreciavam  nos  seus  anfiteatros,  não  se 

limitavam ao célebre corpo-a-corpo de gladiadores, mas sim a lutas violentas e desiguais 

de  homens  com  feras...  Numa  espécie  de  catarse  colectiva  a  multidão  aplaudia  a 

vingança das feras sobre o bicho-homem.

A ritualização da caça e da guerra atingia  o seu auge,  com dezenas de milhares de 

espectadores, só comparável à moderna ritualização, relativamente pacífica (ou por vezes 

nem tanto) da guerra entre facções, regiões, nações do espectáculo futebol...

Aliás algumas dessas caçadas rituais homem-besta tiveram tanto sucesso que persistiram 

quase  intocáveis  até  aos  nossos  dias...  Alguém  ousaria  pensar  que  o  famosíssimo 

Manuel Benítez – El Cordobés – ou o nosso Manuel dos Santos, matava o touro para 

alimentar a sua tribo? Não! Ao cravar a sua muleta – flecha ritual – no coração do touro o 

toureiro torna-se um herói aclamado pela multidão que consegue enfrentar e vencer, um 

inimigo gigantesco e que é levado em ombros pela multidão em euforia.

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
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Na Europa com o passar dos anos,  a caça de animais de grande porta,  estritamente 

reservada, a princípio, para divertimento e passatempo dos Nobres, foi passando para a 

Média Nobreza e, com a ascensão da burguesia, bem mais numerosa, generalizou-se a 

um número de pessoas cada vez maior. Em breve o Velho Mundo assistiria à extinção 

massiva dos grandes animais selvagens – ursos, javalis, veados – que, por séculos e 

séculos, tinham sido as presas preferenciais dos caçadores da Antiguidade e da Idade 

Média. Com o fim da Idade Média a caçada ritual via-se obrigada a escolher alvos cada 

mais pequenos, como a esquiva raposa ou as aves migratórias.

Mas a partir do Século XVI a descoberta de novos mundos – África, América, Austrália – 

trouxe imensos e aparentemente  inesgotáveis territórios de caça...  Tão imensos e tão 

aparentemente  inesgotáveis  que  as  tradicionais  restrições  Europeias  pareciam,  ali, 

perfeitamente desnecessárias.

E foi assim, que se chegou a uma nova era de caça, a caça desenfreada para recolha de 

produtos ornamentais – como os célebres casacos e tapetes de peles de leões africanos 

e tigres indianos, como os objectos de marfim, que eram apanágio de ornamentação – no 

final do século XIX e princípios do Século XX – das casas ricas da Europa Colonial.

Pilha de crânios de bisontes, 1870, EUA

O  morticínio  que  a  célebre  foto  da  pilha  de  crânios  de  bisontes  americanos  mortos 

simboliza não serviu apenas para criar agasalhos de luxo nas terras frias do Norte, mas 

também como forma de extinção pela fome das tribos nómadas das grandes planícies.

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
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Bisonte pastando no Parque Nacional de Yellowstone, foto actual

Mas o  que  se  terá  entretanto  passado  para  que  os  outrora  quase  extintos  bisontes, 

obstruam agora os trilhos pedonais do Parque de Yellowstone?...  Sendo politicamente 

incorrecto enxotar do caminho um deles, que seja, quanto mais matá-lo. 

130 anos depois do morticínio que praticamente o levou à extinção  o bisonte é agora 

elevado à categoria de vaca-sagrada dos americanos!...

O que se passou entretanto?...
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 4ª FASE - COMPETIÇÃO... E PRESERVAÇÃO

Quando, em meados do Século XX a consciência colectiva das sociedades ocidentais se 

finalmente  se apercebeu de que,  pelo  Mundo fora,  a  lista  de animais  completamente 

extintos ou em vias de extinção não parava de crescer, uma  nova atitude começou a 

surgir, primeiro timidamente, depois cada vez com mais energia – o proteccionismo.

      
Gorilas da Montanha e símbolo da World Wildlife Fund

A mais célebre pioneira deste movimento foi, sem dúvida, a World Wildlife Fund11 fundada 

em 1961 na Suíça, mas muitas outras a antecederam e muitas mais a seguiram.

Não será forçado dizer que, a partir  da segunda metade do século XX, os grandes e 

famosos deste mundo, os estadistas, os actores de cinema, já não se afirmavam, como 

outrora, pela caça de grandes animais, mas exactamente pela atitude oposta –  a anti-

caça!

Nenhuma actriz que preze a sua imagem desejará aparecer,  hoje, na personagem de 

Diana (a não ser que pretenda afirmar-se na contra-corrente).

Cabe então perguntar: se o arco há muito deixou de ser eficaz como arma de guerra e se 

deixou de ser bem visto como arma de caça, qual o seu uso actual?

11 O Fundo Mundial para a Vida Selvagem adoptou, mais recentemente a designação de World Wide Fund 

for Nature – Fundo Mundial para a Natureza. 
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Tiro com arco desportivo e Kyudo

A modernidade com toda a sua panóplia tecnológica trouxe ao arco muitas e diversas 

formas  de  uso  mas,  para  simplificar,  abordaremos  aqui  apenas  duas  delas, 

paradigmáticas de duas atitudes quase diametralmente opostas perante a Vida, que tão 

bem caracterizaram o final do Séc. XX:

 A  forma  desportiva  do  tiro  com  arco  –  o  Tiro  Olímpico –  como  símbolo  do 

divertimento e espectáculo, sujeito a rigorosa regulação e controle;

 A forma espiritual do tiro com arco – o Kyudo – como símbolo da transcendência e 

sublimação da arma de morte em caminho de meditação e iluminação.

Face a formas tão radicalmente opostas de comportamento do ser humano face ao Arco – 

esse instrumento primevo da Humanidade que usámos, aqui, como símbolo do percurso 

histórico do ser Humano nas suas dimensões Venatória e Marcial – face ao extremismo 

de tais posições, o que poderemos nós esperar da evolução do Arco como símbolo da 

evolução das Artes Marciais? Haverá conciliação possível? 

É o que veremos na 2ª parte desta palestra, em que tentaremos contemplar caminhos 

possíveis,  revelando  abertamente  qual  a  nossa  perspectiva  ética  e  formativa  como 

seguidores do “Do” - o Caminho Perfeito.
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2ª PARTE – AS ARTES MARCIAIS COMO 
PATRIMÓNIO CULTURAL

 5ª FASE - A NOVA ARTE MARCIAL (EFICAZ E SUBLIME)

No final da 1ª parte desta palestra perguntávamo-nos:

− E no futuro: qual será o caminho da flecha?

− O que poderemos nós esperar da evolução do Arco, como símbolo, no caso presente, 

das Artes Marciais em geral?

Se  perguntarmos  a  um Campeão  Mundial  de  Tiro  com Arco  Olímpico  que  evolução 

poderá esperar da sua disciplina, a resposta certamente não andará longe da procura de 

uma maior eficácia, na estatística dos milhares e milhares de tiros anuais:

 pequeníssimos aperfeiçoamentos técnicos   na execução, mas que podem significar 

uma ligeiríssima distanciação face aos restantes competidores do ranking;

 ligeiríssimos  ajustes  na  metodologia  de  treino  ,  graças  ao  aumento  dos 

conhecimentos  fisiológicos  adquiridos  ao  longo  de  centenas  de  horas  de 

investigação;

 minúsculos aperfeiçoamentos tecnológicos no arco  , quase que imperceptíveis, mas 

que poderão significar uns milímetros de aproximação à mouche;

 etc., etc.

Em resumo, uma resposta baseada na eficácia exterior, visível, mensurável. 

Se  puséssemos  uma pergunta  semelhante  a  um Mestre  de  Kyudo  –  “Que  evolução 

poderá  haver  no  actual  Kyudo”  –  provavelmente  ficaríamos  desconcertados  com  a 

resposta, se resposta houvesse...

É que ao praticante do Kyudo não é tanto a evolução técnica do arco e do próprio Kyudo 

que importa e, muito menos, o número de flechas que atinge o alvo, mas sim a evolução 

interior do praticante.
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Como nos diz Michel Martin12:

“O  arco  japonês  não  é  mexido  desde  há  2000  anos.  Encontraram-se  arcos  em 

escavações de túmulos reais: eram já arcos lacados, compósitos, assimétricos.”

“(...) No Kyudo houve sempre um tiro com arco de guerra e de caça paralelamente a um  

tiro de cerimónia e um tiro religioso. Na época em que o Kyudo deixou de ser utilizado 

como instrumento de guerra, continuou a sobreviver perdendo embora o seu antigo fim: a  

morte do adversário. Tornou-se então uma disciplina de investigação de desenvolvimento 

de si próprio. Passou-se, pois, de uma técnica que visava matar um inimigo exterior a  

outra que consiste em matar o nosso ego, matar o nosso inimigo interior.”

Pressente-se  aqui  a  íntima  proximidade  entre  o  Kyudo  e  o  Zen,  cabendo  lembrar  o 

célebre Koan:

“Quando chegares ao cimo da montanha... continua a subir!”

A resposta do Kyudo concentra-se, pois, numa  sublime evolução interior do praticante, 

invisível aos olhos, visível apenas pelos olhos da alma – a sublimação absoluta do tiro, 

desligada do mero objectivo exterior de acertar no alvo.

Eficácia física <versus> Sublimação espiritual opostos inconciliáveis? 

Nem tanto...

Mestre Funakoshi dizia: “Procurando o velho compreende-se o novo”.

Na realidade penso que a resposta já nos foi dada, não por palavras, mas pelo exemplo 

prático dos grandes Mestres do passado. Mestres que estão para o mundo das Artes 

Marciais como Leonardo da Vinci estava para o mundo da arte, da ciência e da técnica. 

Visionários de uma nova era a que os homens comuns só chegarão dezenas ou centenas 

de anos depois.

Mestres que atingindo a eficácia não deixaram de caminhar no sentido da espiritualidade. 

E que atingindo a espiritualidade não deixaram de ser eficazes.

12 Michel Martin foi o primeiro Ocidental a obter o título de Renshi (primeiro grau de Mestria) em Kyudo. A 
citação apresentada provém de um artigo intitulado “LE KYUDO OU LA VOIE DU LACHER-PRISE” 
publicado em “Om – Transmission nº 2 – 1992”, publ. Alain & Thierry Cazals. Pág.s 269, 273-276.
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Daremos dois exemplos, relatados ainda pelo nosso cicerone Michel Martin:

Tenryu e Ueshiba Sensei (finais da década de 1930)

Um dia Mestre Ueshiba foi desafiado por um campeão de Sumo. Face à força, à rapidez,  

ao gabarito, às técnicas de luta desse campeão de Sumo, Mestre Ueshiba, um pequeno 

com um metro e sessenta e com setenta anos, não teria a priori qualquer chance. E no 

entanto ele “passeou” completamente o seu adversário que, de seguida, abandonou o 

Sumo para se tornar seu aluno.

Um dia  Mestre  Awa  apercebeu-se  que  o  seu  discípulo  Herrigel,  que  era  um antigo  

campeão de tiro de pistola, utilizava um subterfúgio: fechando um olho e visando o alvo  

com o outro, conseguia acertar no alvo, com a flecha, e estava muito orgulhoso disso. O  

Mestre, furioso, arrancou-lhe das mãos o arco e expulsou-o do dojo. Mais tarde o Mestre 

explicou - “Em Kyudo não se aponta, dispara-se com o coração”.

Herrigel, perplexo, não compreendeu o que aquilo queria dizer. O Mestre Awa convidou-o 

então a vir até sua casa ao cair da noite. Lá, o Mestre serviu-lhe chá, esperando pelo  

negrume da noite. Depois colocando-se ante o alvo, disparou duas flechas. Herrigel foi  
* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
** CAO – Centro de Artes Orientais: C.R. Feijó; C.R. Piedense; C.R. Caparica; Dojo/Ashram Yutenkan
*** ASP – Associação Shotokai de Portugal – Coordenador Técnico Nacional Pág. 18 de 21



ARTES MARCIAIS  – UM PATRIMÓNIO CULTURAL A 
PRESERVAR

José Patrão – AAPJ* / CAO** / ASP***
CONGRESSO CIENTÍFICO DE ARTES MARCIAIS E DESPORTOS DE COMBATE

Viseu – Portugal  13 e 14 de Abril de 2007 Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu

procurar as flechas no alvo situado a 28 metros. Alguns minutos passaram e Herigel não 

voltava. Habitualmente um discípulo vai buscar as flechas e trá-las de volta. O Mestre  

chama-o sem obter resposta. Ainda sem resposta o Mestre desloca-se. Frente ao alvo, vê  

Herrigel  prostrado.  A  primeira  flecha  cravara-se  bem no centro  do  alvo  e a  segunda 

quebrara a primeira. E isto na escuridão. Então Herrigel compreendeu o que queria dizer  

“disparar com o coração”.

Qualquer destes exemplos demonstra-nos que o caminho espiritual não é antagónico da 

eficácia. E porque haveria de ser? 

O segredo da direcção da flecha não estará no próprio arco? 

Não consegue ele, através da vibração da corda unir o Céu e a Terra? 

A sublimação espiritual não conduzirá à técnica sublime?

Não terá a Arte Marcial do Séc. XXI que voltar à origem do próprio arco – a árvore – que 

para subir bem tem de enraizar fundo?

Penso  que  sim!  E é  por  isso  que  defendo  que as  Artes  Marciais,  para  evoluir,  para 

subirem  mais  alto,  terão  de  enraizar  muito  bem  no  seu  próprio  passado.  Terão  de 

preservar e acarinhar a sua História, o seu próprio património.

Compartilhamos  a  mesma  origem,  a  mesma  história,  temos  um  património  histórico 

comum mas somos diferentes.  E essa diferença é uma riqueza.  Importa respeitá-la e 

preservá-la.

O que fazer então?

Primeiro que tudo dizer claramente não a alguns erros do passado (infelizmente ainda 

muito presentes):

 Não à unificação redutora – tentar unir Kyudo com Tiro com Arco Olímpico numa 

mesma Federação, por exemplo 13;

13 Seria o mesmo que impor à Federação de  Cicloturismo que integrasse a Federação de Ciclismo, ou 
vice-versa; o facto de se montar uma bicicleta, e de se ter uma história e um património comuns, não 
quer dizer que se tenha reduzir a diversidade reduzindo tudo ao mínimo múltiplo comum.
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 Não à massificação descaracterizadora – divulgando apenas o lado mediático das 

A.M. (quebra de tábuas, por ex.) o que só empobrece a imagem destas perante o 

grande público;

Dizer claramente sim às Iniciativas de Defesa do Património Cultural Comum a todas 
as A.M. realçando a sua história comum e a sua diversidade actual,  promovendo  por 

exemplo:

 Congressos  de  Qualidade,  como  este,  onde  as  várias  perspectivas  sejam 

apresentadas de forma livre, de forma a que possamos apreciar as nossas origens 

históricas e respeitar a nossa diversidade evolutiva; sem complexos de culpa por 

nos vermos como diferentes;

 Festivais de Artes Marciais de Qualidade,  como o Festival Anual da AAPJ, por 

exemplo, onde as várias correntes e tendências se podem mutuamente apreciar;

 Edições de Qualidade, Livros, Revistas (físicas e virtuais) documentários e filmes, 

etc.;

 Criação de Museus Vivos: físicos e virtuais, mas de Qualidade onde o Património 

passado, presente e as tendências para o futuro possam ser visitadas, estudadas, 

investigadas;

 E, por último, mas talvez seja o passo mais importante, promover a prática efectiva 

das Artes Marciais, através do apoio directo aos Dojo's de qualidade existentes.
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Se assim procedermos creio que caminharemos para uma nova mentalidade das A.M. 

 

A Sublime Eficácia

Tigre da Sibéria

Por enquanto em Portugal, há que reconhecê-lo, ainda estamos longe.

José Patrão
Almada, 14 de Abril de 2007

© Copyright, José António Gomes Patrão, 2007

* AAPJ – Associação de Amizade Portugal-Japão – Responsável pelo Sector de Artes Marciais
** CAO – Centro de Artes Orientais: C.R. Feijó; C.R. Piedense; C.R. Caparica; Dojo/Ashram Yutenkan
*** ASP – Associação Shotokai de Portugal – Coordenador Técnico Nacional Pág. 21 de 21


	 1ª FASE - CAÇAR PARA SOBREVIVER
	 2ª FASE - DE CAÇADOR A GUERREIRO
	 3ª FASE - DIVERTIMENTO E... DESTRUIÇÃO
	 4ª FASE - COMPETIÇÃO... E PRESERVAÇÃO
	 5ª FASE - A NOVA ARTE MARCIAL (EFICAZ E SUBLIME)

