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INTRODUÇÃO

Falar de  Budo – as chamadas “Artes Marciais Japonesas” – no contexto de um ciclo de conferências sobre a 

miscigenação Oriente / Ocidente e, ainda para mais, numa Faculdade dedicada ao estudo das Belas Artes, é para 

mim (praticante de Budo há quase 40 anos e de Artes Marciais desde criança) não só agradável mas precioso. 

Com efeito trata-se de uma oportunidade soberana sobretudo de escutar mas, talvez também, de partilhar alguns 

conceitos muito interessantes com as “pessoas certas”.

Há uns anos atrás o meu Mestre – Tetsuji Murakami, o grande introdutor do Karate na Europa, hoje já falecido – 

dizia-me:

− De todos os alunos que eu tive, sabe quem foi o que mais rapidamente aprendeu o Karate?

− Não faço ideia, Mestre. Talvez um praticante experiente de outra Arte Marcial, não?

− Nem pensar! Esses levam imenso tempo a esquecer o que aprenderam, antes de estarem disponíveis 

para aprender de novo. O aluno que mais rapidamente aprendeu praticamente tudo o que eu tinha para 

lhe ensinar, foi uma bailarina de ballet clássico!

A resposta nessa altura deixou-me perplexo.

Hoje, porém, faz todo o sentido para mim: a moça que em poucas semanas dominou completamente as centenas 

de técnicas de kihon, kumite e  kata que o Mestre Murakami levara dezenas de anos a aperfeiçoar, era uma das 

melhores bailarinas do Paris Opéra Ballet de modo que, para ela, aprender em algumas horas uma coreografia com 

50 a 60 movimentos era algo de elementar e saber colocar a ponta do seu pé a milímetros da face do adversário, 

era para ela pouco mais do que uma brincadeira de crianças.

Fosse como fosse, ao que parece, ela adorou a experiência, tanto como o meu Mestre e tornaram-se amigos para 

sempre. Imagino que naquelas aulas, apesar da ética,  da disciplina e do respeito implícitos à prática do  Budo, 

haveria  tudo  menos  uma relação  de  mestre-aluno.  Tratou-se  provavelmente,  isso  sim,  de  um  encontro  entre  

mestres.  A bailarina e o karateca eram ambos mestres de duas actividades aparentemente muito distantes, mas 

que têm uma imensidão de semelhanças. Começando por que encaram o corpo-humano não como objecto em si, 

mas como algo que se trabalha e que se transcende, ao serviço da Arte.

No ballet clássico, o praticante vai aprimorando ao longo de milhares de horas de trabalho intenso e regular, a 

flexibilidade, a coordenação, a força, a rapidez...  Exactamente os mesmos atributos físicos que o karate-do vai 

desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo de anos.

Quando praticámos ballet clássico, ou karate-do ao longo de décadas, fomos cinzelando paulatinamente o nosso 

próprio corpo, tal como o escultor que vai libertando da pedra em bruto, formas harmoniosas e inesperadas. 

Poderíamos dizer  que ambas as artes  são  uma “escultura  do corpo”,  mas seria  uma definição  pobre,  porque 

nenhuma delas se prende à forma corporal em si – como faz o culturista ou a modelo de moda – estas artes dão 

forma ao corpo, cinzelam-no e sacrificam-no, transcendendo-o em benefício de algo mais sublime – a mensagem.
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O BUDO COMO CALEIDOSCÓPIO
O imaginário de que o Ocidente se foi apropriando, sobretudo ao longo de todo o Século XX, acerca das ditas “artes marciais 

japonesas”, é algo de tão vasto e diverso que, por si só, daria para ocupar todo um ciclo de conferências. Importa aqui porém 

filtrar, desse imaginário, os principais arquétipos que, a nosso ver, deixaram na mente ocidental um cunho mais relevante.

Antes ainda, importa precisar um ponto: a tradução usual de “Budo” como “Artes Marciais Japonesas” é, como veremos de 

seguida, senão incorrecta, pelo menos um pouco “pobre” de significado.

O SIGNIFICANTE DE   武道 (BUDO)

Etimologicamente o kanji1 武 (wu em chinês e bu em japonês) foi composto a partir dos radicais足(ashi, pé ou perna, aqui com 

o significado de “peão”, aquele que marcha apeado) adicionado a  戈 (ge, lança, ou alabarda).

Este conjunto remete de imediato para a ideia de “marcial” e era esse, de facto, o significante inicial. Todavia, durante a época 

Tokugawa (1603 a 1868 DC), o significante de 武 (bu) evoluiu para algo de mais subtil que se pode traduzir por “parar a luta” ou 

“terminar o conflito” (leitura também possível, porque a função dos peões na frente de batalha era a de parar a carga inimiga).

− Mas o que terá motivado a evolução do radical  足戈 (peões armados com lança) para  止戈 (parar o conflito)?

A História japonesa dá-nos uma resposta muito clara a esse respeito: foi em 1603 que Tokugawa Iyeasu, conseguiu instaurar o 

bakufu (governo militar) que permitiria manter nos 250 anos seguintes, pela força das armas, a chamada “Paz Tokugawa”. 

Unificando o Japão sob o seu jugo militar, Tokugawa Ieyasu – que sucedeu a Nobunaga e Hideiyoshi na demanda de unificação 

do Japão pela força – acabaria por ser reconhecido como Shogun (chefe militar supremo) pelo Imperador, conseguindo pôr fim 

ao terrível período Sengoku – uma guerra civil sangrenta que, durante mais de 100 anos, dilacerara as ilhas do Japão. 

Uma vez que os membros da classe guerreira – os 侍 samurai e os seus senhores, os daimyo  侍伯 – continuavam na posse 

das armas e que não era viável obrigá-los a depô-las, os Tokugawa tiveram de encontrar uma forma de controlar e conduzir, 

positivamente, toda essa energia guerreira e destreza militar, aglutinando, numa síntese brilhante:

• o estrito código     2   de conduta   social do confucionismo, 

• ao serviço da preservação da paz e da harmonia tão gratas ao budismo, 

• complementados com a dinâmica e evolutiva ideia de um  aperfeiçoamento individual através de um percurso, ou 

caminho de vida,  道 (do em japonês, tao em chinês) que está na essência da filosofia taoísta.

Neste contexto compreende-se, então, que o conceito de  武道 (budo) acabasse por tornar-se, o símbolo por excelência de 

toda uma época de isolamento ao exterior,  mas de paz,  na qual  as armas continuaram a ter  um papel  determinante  na 

manutenção da ordem social e no desenvolvimento individual.

Tendo como base o acima exposto podemos ensaiar então duas tradução possíveis para  武道 (budo): 

• uma mais literal e complexa “via para a prevenção do conflito”,

• outra mais simples, mas não menos fiel ao significante original: “caminho da paz”. 

Dito isto, contemplemos então as principais imagens que a nossa memória colectiva nos revela, quando falamos de Budo.
1 Kanji é o nome dado aos símbolos ou pictogramas japoneses (que são, aliás, originários e por isso comuns à língua chinesa, entre outras) 

e que, expressam, cada um deles, um significante completo. Cada kanji contém em si, portanto, uma ideia completa (ou, digamos assim, 
encapsulada) que, nas línguas ocidentais, pode ser traduzida por uma palavra ou por toda uma frase. 

2 Essa ética derivada da virtude marcial, ou do guerreiro 武士 (bushi”), era designada por  武士道 (bushido), uma regra tão forte e tão 
omnipresente em todos os estratos sociais que não precisava de ser escrita e cujas reminiscências permanecem ainda hoje, bem visíveis,  
no chamado “Japão moderno”.
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IMAGEM 1 – O SAMURAI

A imagem do guerreiro japonês envergando vários sabres  e com uma temível 

armadura é, talvez, o mais poderoso dos arquétipos do Japão medieval.

No Japão medieval  o samurai era,  em primeira  e em última instância,  um 

guerreiro    (bushi)   ao serviço   de um senhor feudal (daimyo). Contudo, quando 

escutamos a palavra  samurai, nem sempre temos consciência do verbo que 

lhe deu origem – saburau – que significa “servir o nobre”? Porquê?

Porque é que imaginamos nele um temível guerreiro e nunca um servo?

Em primeiro lugar importa considerar que a imagem do guerreiro sanguinário 

que prevalecia antes do Séc. XVI japonês, tornou-se cada vez mais sofisticada 

ao longo do período Tokugawa. Anteriormente, os conflitos sucediam-se de 

forma tão contínua que o tempo de preparação para o combate era reduzido. 

Com a “Paz  Tokugawa” a  situação  inverteu-se:  durante  centenas de anos 

gerações  sucessivas  de  samurais  passaram  a  ser  impedidas  de  fazer 

directamente  a  guerra,  mas  encorajadas  a  refinar  cada  vez  mais  as  suas 

técnicas bélicas e a sua destreza marcial até limites inimagináveis. Por outro lado, se é certo que a classe dos samurais sempre 

pertencera a uma linhagem aristocrática, a disponibilidade e o tempo fizeram com que as mãos guerreiras cultivassem cada vez 

mais inesperadas artes como a caligrafia, os arranjos florais e a cerimónia do chá. Além disso, quanto mais a memória das 

batalhas reais do passado se desvanecia, mais fantasiosos se tornavam os poemas épicos. Face a tal quadro de refinamento 

marcial e sofisticação artística, é perfeitamente compreensível que a condição de “servo perante um senhor feudal” não fosse 

aquela que mais se destacava das imagens que desse tempo foram ficando.

E cabe ainda perguntar se os “pixeis mentais” da imagem do “samurai” que estão arquivados no imaginário colectivo ocidental, 

não terão sido  “polvilhados com pixeis” de uma outra imagem que nos é muito mais acessível e familiar – a do cavaleiro 

europeu medieval: também ele um guerreiro aristocrata e heróico?

Há de facto semelhanças profundas entre as ordens de cavalaria europeia e a cultura samurai – sobretudo ao nível dos valores 

e virtudes marciais como a honra, a coragem e a bravura – e ambas marcaram profundamente as culturas Ocidental e Oriental,  

por  vezes  muito  mais  do  que  suspeitamos.  Quando  hoje  pronunciamos  a  palavra  “cavalheiro”  e  “senhor”,  será  que  nos 

lembramos do seu significado etimológico? Há sem dúvida ainda hoje um bom lote de comportamentos apreendidos, quer pela 

sociedade ocidental, quer pela sociedade japonesa, que continua a reflectir esses poderosos arquétipos.

Mas então, se ainda hoje se notam tão grandes diferenças no comportamento colectivo dessas sociedades, quais as diferenças 

marcantes entre o nosso “Cavaleiro Andante” e o herói dos poemas japoneses medievais? Uma diferença fundamental ressalta: 

− Deus!

O cavaleiro europeu, tal como o samurai, agia em obediência ao seu senhor, ou ao seu rei. Porém, acima desse havia uma 

autoridade suprema – o “Senhor Deus” – Alguém a quem ele teria, em última análise, de prestar provas. Isso levava, por vezes, 

o cavaleiro a desobedecer à autoridade laica para obedecer à autoridade eclesiástica ou, indo ainda mais longe, a desobedecer 

a todas as formas de autoridade terrena para obedecer à sua consciência religiosa, ou seja à suposta vontade de Deus. 
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Quando essa atitude de “livre-pensamento” se tornou primeiro incómoda e depois perigosa, os poderes instituídos da altura (os 

impérios monárquicos e o papa) levaram à extinção das ordens religiosas, como a dos Templários.

Já o samurai não reconhecia qualquer outra autoridade acima do seu senhor. O próprio imperador, embora de ascendência 

divina, não interferia nos assuntos mundanos, de modo que o poder imperial sobre a classe samurai era, na prática, quase nulo.

Não que a sociedade japonesa em geral e a classe samurai em particular carecessem de dimensão espiritual. Antes pelo 

contrário. Também essa dimensão se tornou riquíssima, bastando citar o profundo entrosamento do budismo zen em toda a 

prática das disciplinas do budo, desde o kyudo (a via do arco) ao iaido (a via do sabre). 

Simplesmente a fé divina não interferia no rígido sistema de fidelidade do samurai ao seu senhor. E de tal modo assim era que 

a morte desonrosa de um senhor feudal, às mãos de um inimigo, implicaria não raras vezes o suicídio ritual  追い腹 (oibara) de 

todos os samurais ao seu serviço.

Essa diferença de atitude fundamental  entre  o livre  arbítrio do cavaleiro  medieval europeu face ao Senhor seu Deus e a 

absoluta submissão do samurai à vontade e destino do seu senhor, entre o predomínio do indivíduo cuja vida é sagrada por ser 

obra de Deus, no Ocidente, e a prevalência dos valores do  grupo em nome do bem-estar social, no Oriente, marcam um 

profundo abismo cultural entre a sociedade japonesa e a maioria das sociedades ocidentais que ainda hoje é bem sentido.

IMAGEM 2 – O MESTRE DA TÉCNICA (JUTSU) INFALÍVEL

A imagem do velho  mestre  de  kyudo (a  via  do tiro  com arco)  que, 

disparando na mais completa escuridão, acerta uma primeira flecha no 

centro do alvo a quase 30 m de distância, e logo depois uma segunda 

que arranca uma lasca da primeira... Tudo isso sem que, nem num nem 

no outro disparo, pretendesse por um momento sequer acertar no alvo. 

Eis  o  paradigma  do  refinamento  técnico  que  deu  lema  a  esta 

conferência:

− Primeiro  cultiva  uma  técnica  infalível,  depois  entrega-te  à 

mercê da inspiração.

Embora estes ideais sejam universais – não poderia um jazz expert de 

New Jersey ter criado este lema? – estamos em crer que nunca, em 

parte alguma do mundo, em período algum da história das civilizações, 

se cultivaram durante tantos séculos tantas artes e disciplinas até que 

fosse atingido um tal grau de sublimação técnica (jutsu).

Desde  as  técnicas  sem  armas, quer  as  de  Okinawa  (normalmente 

designadas por te-jutsu) quer as das ilhas centrais do Japão  (jujutsu), 

até à  natação marcial (com armadura completa, permitindo ao guerreiro o uso perfeito das mãos dentro de água), passando 

pelo manuseamento do arco (a pé, kyu-jutsu, e a cavalo, yabusame), das armas de lâmina – katana, yari, naginata, kusarigama,  

tessen, shuriken, etc., etc. – também das armas de fogo (desde a chegada dos portugueses a Tanegashima em 1543) e de 

todas as  artes complementares (como as dos artífices que fabricavam os sabres e restantes armas) não esquecendo as 

terapêuticas – de reanimação, sobrevivência, cura, etc. o caleidoscópio é aqui, no mundo jutsu, soberanamente aplicável.
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IMAGEM 3 – O MESTRE DA MENTE

O  relato  do  mestre  zen que  é  abordado  por  um  pretendente  a  discípulo, 

extremamente letrado e a quem o Mestre começa a servir  o chá até que este se 

entorna sobre as mãos do jovem, só para lhe mostrar que, tal como uma chávena, 

também uma mente cheia não é uma mente preparada para receber, tornou-se um 

clássico dos ensinamentos zen.

Quanto  mais  arraigada  está  a  nossa  mente  a  questões  materiais  e  a  conceitos, 

menos liberdade nos resta para atingirmos a essência do nosso ser e/ou da arte que 

praticamos.

Dominar o corpo, dominar a arma, dominar a técnica, começa sempre pelo domínio 

da mente, pela busca de mu-shin a mente livre de pensamentos, pronta a agir.

Todos os Mestres de budo cultivaram o zen, não só pela necessidade essencial de 

desapego (até da própria vida) que todas elas exigem, mas também, quanto mais 

não fosse, porque dissociá-lo do budo seria como... bater palmas com uma mão só!

IMAGEM 4 – O BUDO COMO CAMINHO 道 (DO) DE VIDA

A imagem de 道 (do em japonês, tao em chinês) – como o perfeito caminho para o desenvolvimento pessoal – foi, e continua a 

ser, um bálsamo essencial para o indivíduo japonês numa sociedade que sempre o acorrentou tão solidamente aos superiores 

interesses do grupo.

Ano após ano, século após século, os japoneses continuam a 

repetir o poema-paradigma do Tao...

Serenamente sentado sem nada fazer, 

a Primavera há-de chegar 

e as flores vão florir.

...  e  depois  acorrem,  aos  milhares,  para  fazer  os  seus 

piqueniques sob as cerejeiras (sakura) em flor. 

O  culto  e  a  apreciação  das  forças  da  natureza,  tão 

característicos do filosofia  taoísta,  estão profundamente embrenhados na cultura  japonesa em geral  e  no  budo muito  em 

particular. Veja-se quantos dos símbolos que ornamentam as armas samurai fazem referência a motivos naturais e à própria flor 

de cerejeira (sakura) – símbolo eterno da brevidade da vida do samurai.

No mundo do budo, 道(do) – a via da educação e do refinamento pessoal – constitui uma das saídas mais adequadas para a 

afirmação do indivíduo no seio do grupo. O cultivo paulatino dos valores correctos é aberto a qualquer um e pode ser seguido 

sem limites durante toda uma vida.

Porém, após a apreciação dos meandros do道 (perfeito percurso), uma outra forma de cultivo da liberdade individual se revela 

ao caminhante – a de “fazer caminho, caminhando”. Daí a inesgotável miríade de fontes e correntes 流 (ryu) do budo.

Pág. 6 de 14

http://www.shotokaiportugal.com/
http://www.cao.pt/


C e n tro  d e  A rte s  O rie n ta is

  Raiz e Desenvolvimento
        (actualizações de budo)

José Patrão
www.cao.pt; www.shotokaiportugal.com

IMAGEM 5 – O BUDO COMO ARTE

Porém no universo  budo  há uma outra “saída” de excelência para a individualidade e a criatividade japonesas – esta tanto 

menos comum quanto mais dependente do talento individual ou familiar – a Arte.

Do grande público são mais conhecidas as peças de arte  budo expostas nos museus, reflexos dos trabalhos primorosos de 

decoração de cabos e bainhas de sabres e armaduras. A Arte, porém, é algo de intrínseco à própria prática do budo.

Os 形 (kata) – coreografias ritualizadas de combate, criadas a partir de encadeamentos-técnicos-padrão – são a forma mais 

conhecida das disciplinas do  bujutsu e do  budo e nasceram, certamente, 

da necessidade  de uma forma viva de  transmissão mestre-discípulo. A 

enorme diversidade formal dessas coreografias, em todos os milhares de 

variantes com que se manifestam, só tem paralelo na diversidade evolutiva 

das espécies vivas, nascida das condicionantes e necessidades próprias 

de cada ecossistema. E a preservação desses 形 (kata) como património 

cultural  da  humanidade,  levanta  problemas sérios  e  muito  semelhantes 

àqueles com que os ambientalistas hoje se deparam. Felizmente, a defesa 

acérrima das suas tradições pelo povo japonês tem permitido preservar, de 

forma tão intacta quanto possível a uma tradição não-escrita,  形  (kata) 

milenares.

Mas o 形  (kata) está longe de ser a única manifestação técnica da arte 

budo. Na realidade disciplinas há – e, nesse aspecto o Aikido (a magistral 

criação de Ueshiba Morihei, considerado por muitos o maior génio do Budo 

do Séc. XX,  inspirada nas técnicas Daito-ryu Aiki-Jujutsu do poderoso clã 

Takeda) é,  sem dúvida, um dos melhores exemplos de uma arte “sem 

forma”. Com efeito, na fluidez contínua em que o Aikido se manifesta, é 

difícil descortinar a formalidade do “princípio, meio e fim (que é retorno à 

origem)” dos 形 (kata) mais “canónicos”.

No Aikido do Grande Mestre Ueshiba, o 形 (kata), é apenas pressentido, 

porque  se  tornou  um  integrante  indissociável  da  tríade  simbólica  do 

shintoísmo e do budismo zen – o quadrado, o triângulo e o círculo.

No  final  de  uma  vida  dedicada  ao  estudo  do  Jujutsu, Ueshiba  ousou 

afrontar  os  cânones  da  tradição,  criando  um  movimento  que,  embora 

profundamente enraizado na cultura tradicional japonesa, não deixa de ter 

semelhanças, pela coragem do afrontamento aos cânones estabelecidos e 

não só, com movimentos artísticos igualmente do século XX como o jazz 

ou o desconstrutivismo.

Não admira que Kano Jigoro – o criador do Judo – ao ver pela primeira vez 

uma demonstração da Arte de Ueshiba, tivesse exclamado: 

– “Eis o verdadeiro Judo!”
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IMAGEM 6 – O BUDO COMO DESPORTO DE COMBATE

A metamorfose do Japão medieval da Época Edo no Japão moderno e industrializado do período Meiji, não foi isenta de custos 

e sofrimentos. De todos esses a extinção da classe samurai foi apenas o primeiro.

Kano Jigoro que viveu toda a sua infância e juventude nesse conturbado período, cedo se apercebeu dos riscos de extinção do 

património cultural associado ao  古武道 (kobudo), ou  古流 (koryu), o conjunto de todas as escolas de budo antigo, medieval. 

Nascido numa família aristocrática, Kano beneficiou de uma educação eclética, onde não faltaram escolásticos ocidentais de 

excelente  nível  que,  para  além  de  lhe  ensinarem  as  principais  línguas  ocidentais,  lhe  transmitiram  muitas  das  ideias 

prevalecentes na Europa do final do Séc. XIX, como foi o caso do “Ideal Olímpico” de Pierre de Coubertin. Todavia a cultura e 

tradição japonesa estiveram igualmente omnipresentes ao longo da sua vida. Assim, o jovem Kano foi praticante de ginástica, 

remo, basebol e jujutsu e com apenas 22 anos fundou a escola Kodokan que viria a ser o berço do judo; na idade adulta, quis 

ser, por vocação, educador, diplomata e assessor do Ministério da Educação e, por escolha, membro do Comité Olímpico 

Internacional.

O elevado sentido de dever na preservação da tradição, que o levou à criação do  柔道  (judo) – um método moderno de 

educação física,  mas também mental,  individual mas também social,  baseado no estudo das virtudes e valores da época 

samurai – acabou por torná-lo o precursor do mais importante movimento de transformação do budo no início do século XX, que 

daria origem ao  現代武道 (gendai-budo) – o budo moderno.

Ao longo do século XX o gendai-budo, foi acompanhando, num percurso paralelo e muitas das vezes coincidente, o fenómeno 

desportivo ocidental. Pelo lado positivo obteve expansão e reconhecimento à escala mundial, chegando a milhões de pessoas 

de praticamente todos os países do mundo, gerando um fenómeno de massificação, antropológico e social, que marcou a 

História do Séc. XX, sobretudo a partir da 2ª Guerra Mundial. Para milhões de ocidentais os mestres de budo – sobretudo os de 

judo e de karate-do de que Kobayashi e Murakami foram dois bons exemplos em Portugal – foram missionários de uma cultura 

e de uma civilização até aí quase desconhecida, abrindo pouco a pouco as portas por onde depois entrou uma segunda vaga 

de artes japonesas como  bonsai, ikebana, origami, hai-ku, que cativam os jovens como a  manga, o  anime e jogos-de-vídeo 

como o pokemon, mas também de língua japonesa (nihongo) nas suas vertentes falada, escrita e caligrafada.

Porém, é certo que tudo o que tem uma face tem um dorso.

À medida que o budo se massificava, deixou-se enredar nas regras e nas burocracias, enleou-se nas teias da competição, foi 

medido com pesos e pontuações e graduado com títulos e escalas numeradas. Por fim até se deixou envenenar também pelo 

dopping...

E todavia, talvez a redução do budo a um mero desporto de combate não tenha sido afinal e apenas “plantar flores em jardins 

de cimento”, como disse Gigoro Kano.

Decerto que abrir o Budo às virtudes e perversidades do mundo do desporto tem comportado um risco muito maior do que 

mantê-lo fechado na segurança dos muros altos. Mas talvez o budo tivesse de passar por aquele mesmo processo que levou o 

velho Mestre a “expulsar” do templo o melhor dos seus discípulos, para que assim passasse pelo maior dos testes – a Vida. 
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IMAGEM 7 – O BUDO NUMA PERSPECTIVA INTEGRATIVA

Holisticamente falando – e já era assim que pensavam os mestres medievais de koryu, escute-se por exemplo o koan do kyudo  

que nos alerta: “O alvo é o teu coração!” – o budo pode assumir integrativas perspectivas muito interessantes, miscigenando 

pessoas, conceitos, credos filosóficos e culturas aparentemente inconciliáveis.

De facto ao principiante pouco mais se pede que... “seja humano”! 

Aliás  essencialmente  o  que  se  pede  é  que  seja  “só  isso”.  Isto  é:  que  se  dispa  rapidamente  de  preconceitos,  estatutos, 

preocupações e outros pesos que normalmente as pessoas trazem sobre os ombros e que se deixe conduzir pelo mestre, com 

a atitude de uma criança que dá a mão ao adulto que a conduz ao longo de um caminho desconhecido.

Atrevo-me a fazer aqui e agora a pergunta que o meu Mestre me fez:

– Dentre todos os alunos que eu tive, sabem quem foi aquele que mais rapidamente aprendeu o Karate?

– O quê? Uma bailarina do conservatório!? Nem pensar! Foi um cego!

Atrevo-me a dizer aqui um poema que escrevi muito jovem, muitos anos antes dessa aula, depois do 

meu  Mestre  de  Karate-do  me  ter  levado  a  descobrir  que  é  mais  fácil  antecipar  os  ataques  na 

escuridão, do que à luz do dia:

Com os olhos só pensas conhecer uma vida toda.

Mas apenas ver é muito pouco, só...

A face e o verso da mesma moeda na tua mão,

são um universo para teus dedos só...

Para teus olhos não.

Amarelos, brancos, vermelhos e pretos, a cor da pele não importa. Mas importa que todos comecem 

com um cinto branco. E ainda mais importante que o uniforme que vestimos é que nos saibamos despir de preconceitos. Os 

gestos naturais que o nosso corpo já tenha apreendido – caminhar, olhar ao longe, pegar num objecto e dá-lo a outra pessoa – 

são normalmente muito bem vindos. Já quaisquer ideias pré-estabelecidas acerca da técnica que vamos aprender, melhor seria 

deixá-las penduradas no vestiário.

A  reaprendizagem  de  coisas  tão  simples  como  o  olhar  que 

observa sem fixar,  a respiração com o baixo-ventre, a voz que 

sabe  acalmar  ou  despertar,  da  postura  corporal  que  nos 

descansa, de uma forma de caminhar que acontece, todos esses 

elementos se fundem de tal forma com a técnica e com a própria 

Vida que, com o passar das décadas, raros serão os mestres de 

budo que não se interessaram por métodos terapêuticos naturais 

ou por estilos de vida mais simples e saudáveis.

Geralmente  essa  bagagem  que  não  pesa  mas  que  facilita  o 

ensino, com alguns estudos complementares não é difícil de aplicar depois, ao ensino de praticantes todas as idades – desde 

aos 4 aos 94 – ou de pessoas com deficiências, sejam elas sensoriais, motoras ou psicológicas. Talvez seja por isso que tantos 

pais  e  professores,  médicos  e  psicólogos  vêm reconhecendo  as  vantagens  terapêuticas  do  budo no  ensino  de  crianças 

indolentes e obesas ou hiperactivas e com défice de atenção.
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IMAGEM 8 – O BUDO SUBLIME

Em Novembro passado no dojo Shotokan – o berço simbólico 

do Karate  no Japão  –  o  Mestre  Yanagisawa,  nos  seus  94 

anos, aconselhava-nos: 

− A  partir  de  um  certo  ponto,  para  se  continuar  a 

evoluir, tem de se estar perto de um Kamiza!

O Mestre Morihei Ueshiba dizia que depois de cuidarmos de 

nós  próprios,  da nossa  casa  e  do nosso país,  haveria  que 

procurar a harmonia com a energia unificadora do universo.

No  seu  estádio  mais  sublime,  notamos que  os  Mestres  de 

budo realizam,  com  toda  a  naturalidade,  a  derradeira  das 

sínteses: num dado ponto do caminho a espiritualidade surge 

como a lua quando nasce, numa noite fria de Janeiro

Ninguém a invocou. Não foram precisos livros de ciência para 

calcular a hora do seu nascimento, nem credos acerca do seu poder. Ela simplesmente nasceu e ilumina o nosso e todos os 

outros caminhos.

Fernando Pessoa dizia:

Para ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive.

Talvez o budo também contribua à sua maneira, serenamente, em cada um de nós, para resolver o koan que Descartes deixou 

a todo o Ocidente...
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A EVOLUÇÃO DO BUDO
Ao longo destas oito imagens procurou-se apresentar, e de certo modo reorganizar, o quadro de referência do budo ao longo da 

história e nos dias de hoje. Importa agora questionar:

– Que futuro queremos para o budo?

Neste aspecto envergonha-me reconhecer que as Belas Artes resolveram há séculos o problema com que o  budo hoje se 

debate.

ADEPTOS DA ESTAGNAÇÃO

Rudolf Nureyev foi sublime, mas o que seria da dança, se toda ela tivesse permanecido escrava do ballet clássico?

E o que seria da arquitectura se tivesse ficado escrava do modelo clássico, por mais áureas que fossem as suas regras?

Face às perversidades de que o budo foi vítima no século XX é perfeitamente natural que surja um movimento proteccionista e 

que os seus adeptos, no Japão ou no Ocidente, proponham um “regresso ao útero”, como solução para todos os males.

Infelizmente para eles a História da arte, da cultura em geral e das civilizações demonstra-nos que não há retrocesso possível. 

Quando muito poderá criar-se uma espécie de “neo-classicismo” no budo (aliás olhando com atenção já se nota a sua presença 

há algum tempo) mas isso não impedirá que o budo continue a evoluir.

ADEPTOS DA EVOLUÇÃO EM “MANCHA DE ÓLEO”

Outros há, e neste momento ainda parecem ser a corrente principal, que perfilham de ideais mais liberalistas.

Mas há que reconhecer que o crescimento em “mancha de óleo” isto é, desordenadamente e sem regras, quer no urbanismo, 

quer nas ciências do ambiente e na maioria das ciências que lidam com os problemas de hoje, só é aceitável, quando muito,  

numa fase muito precoce. E há que reconhecer que o budo já atravessou essa fase há muito.

EVOLUÇÃO SUSTENTADA

De tanto se utilizar o adjectivo “sustentado” até já soa a “palavra gasta”. A verdade, porém, é que o conceito para o qual ele 

remete não está de forma alguma desactualizado. Poderá até dizer-se que muito se falou de desenvolvimento sustentado, mas 

que a nível global tudo está ainda praticamente por fazer.

Para crescerem saudáveis, as árvores precisam de solo firme e raízes fortes. Sabemos hoje como é importante transmitirmos 

esse conceito às nossas crianças. Por isso lhes ensinamos nas escolas desde os primeiros estádios da instrução que: 

– Comer muitos doces e engordar não é crescer. É engordar.

– E crescer muito não é crescer bem. É só crescer.

– E crescer só, não chega. Para nos desenvolvermos harmoniosamente temos de o fazer em relação com os outros.

Contemplando o budo actual tenho a sensação que, depois de um crescimento enorme “em mancha de óleo”, começa agora a 

padecer de maleitas que são comuns a muitas outras actividades humanas. Quando observo publicidade e promoções referindo 

o “body-combat” ou “cardio-karate”, os respectivos promotores que me perdoem, mas não posso de notar o paralelo com a fast-

food dos centros comerciais. Respeita as normas de higiene, qualidade, etc. Mas... Será que é esse tipo de alimento que 

queremos para os nossos filhos?...
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ENRAIZAR BEM PARA CRESCER MELHOR
Não será este certamente o local certo para apresentar propostas para o desenvolvimento do budo. 

Todavia, para que esta comunicação não se fique por uma análise demasiadamente estática, não queria deixar de apontar 

algumas direcções e sentidos que me parecem correctos para o desenvolvimento do budo no século XXI.

ESCOLHER O SOLO

Em primeiro lugar penso que importa escolher bem o solo onde plantar a semente.

Uma hipótese é apostarmos que o budo floresça nos nossos centros comerciais. Será o local ideal? Bom, se assim for é capaz 

de  ser  importante  que  não  seja  apenas  nos  tais  ginásios  super-equipados  e  moderníssimos,  com  classes  lideradas  por 

professores que aprenderam o  “budo” que ensinam em pouco mais de um mês... Se o  budo deve ser levado aos centros 

comerciais penso que será importante que seja sob a forma de bons livros e bons vídeos.

Mas talvez haja locais muito mais adequados para um bom enraizamento do budo. 

Por mim penso que os locais de eleição são, hoje como no passado, os estabelecimentos de ensino.

O Japão, consciente da situação difícil com que está a lidar a nível das classes mais jovens face ao fenómeno da globalização, 

tomou a decisão,  em Novembro de 2007,  de tornar  obrigatório  a partir  de 2012 o  ensino do  budo em todas as escolas 

secundárias japonesas. Actualmente e ao longo dos próximos anos estão a preparar os quadros humanos e as infra-estruturas 

de base para o efeito.

Portugal tem, obviamente, as suas próprias raízes culturais e tradições que importa preservar e cuidar para que não se percam. 

(Aliás penso que é uma pena que se estejam a cair no esquecimento actividades físicas tão importantes no panorama cultural 

português como é o jogo do pau...) Mas o budo há muito que deixou de ser japonês para se tornar universal. Os benefícios da 

inclusão da prática do karate, do judo, do aikido ou do kendo, no panorama curricular da educação física ocidental, deveriam ser 

ponderados. As experiências que já realizámos ao nível do nosso grupo de trabalho mais próximo – o Karate-do Shotokai – por 

exemplo no Instituto Superior da Maia, foram muito positivas.

ENRAIZAR BEM

Não basta um bom solo é preciso enraizar bem.

INVESTIGAR O PASSADO

Um conhecimento profundo da História do budo quer na idade média, quer ao longo dos séculos XIX e XX enquadrada pelo 

respectivo  contexto cultural  e,  sobretudo,  bem focalizada no  conhecimento das boas e más experiências do passado, 

parecem-nos condições essenciais para alicerçar um bom desenvolvimento para o budo.

APRENDER COM OS MESTRES

No Japão aos grandes Mestres de budo é dado o título de Tesouro Nacional, como acontece com os nossos monumentos.

Os grandes Mestres são como museus vivos. Muito mais do que repositórios de ensinamento, como as bibliotecas e os museus, 

eles sabem orientar-nos da melhor maneira, para que a nossa busca seja eficaz. Respeitemo-los! Escutemo-los!
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CRESCER MELHOR (TEN-SHIN-GO-SO)

Crescer melhor corresponde a um desenvolvimento sustentado:

1. enraizar primeiro (sem morrer no ovo)

2. crescer (sim, mas devagar)

3. aprender com o passado (sem estagnar)

4. abrir horizontes (sem se perder)

5. mergulhar no concreto da prática, da técnica e da eficácia (sem ser escravo delas), 

6. ir desvendando a luz (sem se deixar cegar por ela),

7. abrir o céu (quebrar os tabus, mantendo os princípios)

8. saber dar tudo o que se aprendeu (antes que se esqueça e se perca)

9. saber retirar-se da vida serenamente, como uma flor de cerejeira, dando lugar aos jovens.

José Patrão, 2010
murakamikai@gmail.com

Pág. 13 de 14

mailto:murakamikai@gmail.com
http://www.shotokaiportugal.com/
http://www.cao.pt/


C e n tro  d e  A rte s  O rie n ta is

  Raiz e Desenvolvimento
        (actualizações de budo)

José Patrão
www.cao.pt; www.shotokaiportugal.com

BIBLIOGRAFIA

− CAO, Centro de Artes Orientais (2002), Mon. Actualizações de Budo. Número 1

− CAO, Centro de Artes Orientais (2003), Mon. Actualizações de Budo. Número 2

− FIGUEIREDO, Abel (2006), A Institucionalização do Karaté – Os Modelos Organizacionais do Karaté em Portugal

− Nippon BUDOKAN Foundation (2009), The Martial Ways of Japan

− PATRÃO, José (2006), O Samurai Olvidado, Biografia de Mestre Tetsuji Murakami

− PATRÃO, José (1997-2010), Cronologia Budo, http://www.cao.pt/crono_budo.htm (última consulta 2010-02-01)

Pág. 14 de 14

http://www.cao.pt/crono_budo.htm
http://www.shotokaiportugal.com/
http://www.cao.pt/

