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1. Introdução 

 

Este trabalho é dirigido, em especial, aos yoguis que pretendem conhecer o 

Karate-do. O Yoga e o Karate-do cruzam-se, interligam-se e fundem-se de mil 

e uma formas e este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma 

delas, o Taiso. Simultaneamente, pretende ser uma breve introdução no 

universo do Karate-do. 

 

2. O que é o Taiso? 

 

O Taiso é realizado no início da aula, após a limpeza do dojo1 e a saudação, e 

formalmente corresponde a uma sequência de exercícios psico-físicos. À 

primeira vista, o Taiso parece ser um simples aquecimento ou preparação para 

a prática de karate-do propriamente dita, mas quando se começa a observar 

melhor, chega-se à conclusão que procura ir muito mais além. 

 

Os exercícios variam, obviamente, de estilo para estilo, mas na Associação 

Shotokai de Portugal, que é a associação à qual pertenço, há uma forte 

tendência em seguir o esquema padrão que o Mestre Tetsuji Murakami2 

praticava. Uma breve descrição dos exercícios que compõem este esquema, 

assim como vídeos demonstrativos, podem ser visualizados no site da 

Associação Shotokai de Portugal, em http://www.shotokai.pt/progr-

teacutecnico-e-manuais.html. Os vídeos foram realizados pelo mestre3 Nuno 

Santos, 3º Dan4, com o qual já tive o grande privilégio de praticar. 

 

                                                           
1 Dojo (Do, caminho, Jo, sítio, traduzido literalmente, sítio do caminho) é o local onde se pratica 
Karate-do. 
2 O Mestre Tetsuji Murakami foi o primeiro mestre de Karate-do a realizar um estágio de Karate-

do em Portugal (Agosto de 1969) e pertencia à Nihon Karate-do Shotokai, organização japonesa 
que tem sede no célebre dojo Shotokan – o berço do Karate-do no Japão. A Associação Shotokai 
de Portugal surgiu deste primeiro estágio, tendo ficado o Mestre Tetsuji Murakami como 
responsável pela orientação e ensino da prática de Karate-do. Os atuais responsáveis desta 
associação foram todos seus alunos e nutrem uma enorme admiração por ele. 
3  Na Associação Shotokai de Portugal é tradição reservar a palavra "Mestre" (com maiúscula) 

para o Mestre Tetsuji Murakami e a palavra “mestre” (com minúscula) para os atuais mestres 

seus discípulos. 
4 Dan é uma graduação em Karate-do de cinto negro. A lista completa das graduações pode ser 
encontrada no site https://murakamidojoespinho.wordpress.com/karate-shotokai/graduacoes/. 
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O Karate Do-Shotokai não é competitivo e pode ser praticado, sem limite de 

idade, desde os 4 anos, no entanto, há exercícios que exigem um grande 

esforço físico e que não devem ser realizados por qualquer pessoa. Quando a 

aula é dirigida sobretudo a crianças, pessoas de certa idade e/ou com alguma 

limitação física, este esquema é, por conseguinte, adaptado. 

 

3. O Ásana no Taiso 

 

Como se pode ver nos vídeos, alguns dos exercícios correspondem a ásanas de 

Yoga. Estes exercícios trazem, naturalmente, benefícios a nível geral, no 

entanto, interessa salientar os benefícios que trazem para o contexto específico 

da prática de Karate-do. 

 

Como ilustração, em http://www.shotokai.jp/english/keiko/fundamentals.html 

podem ser visualizadas as posições-base mais comuns da prática, das quais 

algumas são as seguintes: 

 

   

Zenkutsu-dachi Kiba-dachi Kokutsu-dachi 

 

A verticalidade associada à flexibilidade da coluna e a forte estrutura a nível de 

pernas e zona pélvica são os aspetos que sobressaem à primeira vista. De 

facto, a prática de Karate-do exige, a nível físico, uma forte estrutura músculo-

esquelética, principalmente a nível dos músculos, articulações e tendões das 

pernas e uma grande flexibilidade a nível da coluna vertebral, da zona pélvica 

(ancas) e dos joelhos. 
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Na tabela da página seguinte, encontra-se, para alguns dos exercícios do 

Taiso, o ásana correspondente e os seus benefícios específicos. 

 

Exercícios do Taiso 
Ásana(s) 

correspondente(s) 
Benefícios específicos 

Cruzar os braços à frente e 

inclinar o tronco ao lado com o 

braço de cima esticado (alinhado 

com a orelha). 

Chandrásana (lateral) 

Flexibilidade da coluna. 

Fortalecimento dos 

músculos da parte 

central do corpo. 

Braços esticados bem à frente, 

cotovelos ao chão, mãos bem 

atrás e depois passar bem à 

frente e olhar para o chão atrás. 

Prassarita 

Padottanásana 

Chandrásana(retro)  

Fortalecimento de toda a 

estrutura músculo-

esquelética, 

principalmente da parte 

central do corpo. 

Flexibilidade da coluna. 

Abrir para espargata (meio, 

esquerda, direita e volta ao 

meio) sempre muito lentamente. 

Hanumanásana 
Flexibilidade a nível da 

zona pélvica. 

Sentar com pernas bem abertas 

muito devagar (daqui em frente 

não colocar as mãos atrás das 

pernas). 

Flexão lateral e à frente, 

sentado com as pernas abertas. 

Flexão à frente com as pernas 

juntas. 

Upavistha konásana 

Parsva Upavistha 

konásana 

Paschimottanásana 

Flexibilidade a nível da 

zona pélvica e da 

coluna. 

Extensão e massagem 

dos músculos da parte 

central do corpo. 

Calcanhares unidos, levar 

joelhos ao chão. 
Baddhakonásana 

Flexibilidade a nível da 

zona pélvica, joelhos e 

pés. 

Cruzar as pernas rodar bem o 

tronco e rodar olhando para o 

mais longe possível, com as 

duas nádegas bem assentes. 

Matsyendrásana 

Flexibilidade da coluna. 

Extensão e massagem 

dos músculos da parte 

central do corpo. 

Sentar entre os calcanhares e 

deitar atrás, depois bem à 

frente. 

Supta Vírásana 

Flexibilidade a nível da 

zona pélvica, joelhos e 

pés. 

Extensão dos músculos 

das pernas. 
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4. O Pránáyáma no Taiso 

 

O mestre José Patrão1, 5º Dan, assim como a sua esposa, mestre Rosa Brites, 

4º Dan, com os quais tenho o grande privilégio de praticar no momento, 

introduzem frequentemente no Taiso exercícios de Chi-Kung. 

 

Chi significa energia e Kung arte/cultivo e um dos seus principais objetivos é o 

equilíbrio da energia Yin Yang. Esta arte milenar chinesa tem origem no Yoga, 

mais precisamente na técnica Pranáyáma e tem demonstrado efeitos 

impressionantes de força interior e exterior, quando aplicado nas artes 

marciais2. Nos exercícios de Chi-Kung coloca-se toda a atenção nos 

movimentos do corpo e na respiração, mantendo uma ligação forte com tudo o 

que o rodeia. Os movimentos, assim como a respiração, são feitos com plena 

consciência e são lentos, suaves, silenciosos e amplos. 

 

Um kata3 que os meus mestres costumam incluir no Taiso e que ilustra de 

forma magnificente a presença do Chi-Kung no Karate-do é o Tenshingoso. 

Este kata, para além da beleza dos seus movimentos, tem muitas 

interpretações e reúne em si uma grande sabedoria. Em http://karate-

shotokai.blogspot.pt/2014/11/tenshingoso.html4, encontra-se um vídeo e mais 

informação sobre este kata. 

 

5. Os Princípios de Yoga no Taiso 

 

Até ao momento só se falou em aspetos físicos e técnicos. Todos eles são 

fundamentais, no entanto, e tal como acontece no Yoga, o essencial é a nível 

mental. 

 

                                                           
1 O mestre José Patrão, 5º Dan, é o actual representante da Nihon Karate-do Shotokai em 
Portugal e Coordenador Técnico Nacional da Associação Shotokai de Portugal. 
2 No seguinte site pode ser encontrada mais informação: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chi_kung. 
3 Kata é uma coreografia de várias técnicas de defesa e ataque. 
4 Esta página pertence ao blogspot da Associação Shotokai de Portugal, que é da autoria de João 
Pedro Pio, um excelente karateca, colega de prática e que se iniciou no karate-do, na mesma 
altura que eu. 

http://karate-shotokai.blogspot.pt/2014/11/tenshingoso.html
http://karate-shotokai.blogspot.pt/2014/11/tenshingoso.html
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A prática de Karate-do exige uma grande força de vontade e determinação, 

confiança em si e nos outros, respeito por si e pelos outros, equilíbrio, 

concentração, consciência do seu corpo e dos seus limites e o mais importante 

consciência e ligação a tudo o que o rodeia: zanshin. 

 

Shin - Gi – Tai 

 

Shin quer dizer mente, coração, espírito. 

Gi quer dizer técnica, arte. 

Tai quer dizer corpo, físico, postura. 

 

Primeiro a mente, depois a técnica e depois o corpo. Sempre nesta ordem e 

com um grau decrescente de importância. 

 

Fortalecer apenas o corpo não serve de muito se depois não soubermos como 

ou quando usá-lo. Procurar a perfeição técnica é preferível mas também não 

basta porque nos deixa vazios, como robôs capazes apenas de executar 

movimentos perfeitos mas depois falta-nos o que mais importa: a ligação com 

o outro. Isso é Shin, e é o mais difícil de treinar. 

 

Texto acedido em http://karate-shotokai.blogspot.pt/2014/09/shin-gi-tai.html1 

 

Três Princípios do Karate-do 

 

1º Princípio 

Ligação com o Céu e com a Terra. Cabeça para cima, ancas para baixo. É 

sentir estas duas forças que nos puxam em direções opostas. É não 

flutuarmos nas alturas nem afundarmos nas profundezas. 

 

2º Princípio 

Se uma leve brisa nos acaricia as costas, avançamos perante o maior dos 

desafios, mas nem o maior dos perigos nos fará recuar. Leve como uma 

pluma nas costas, sólido como uma montanha na frente. Toda a vontade está 

em avançar, agir, ajudar, proteger. É por isso que nunca depositamos o peso 

nos calcanhares e nunca consideramos a hipótese de fugir. 

 

                                                           
1 Esta página também pertence ao blogspot da Associação Shotokai de Portugal. 
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3º Princípio 

Zanshin, Ligação com o outro, com os outros, com o mundo inteiro. Estar 

atento e focado, mas não preso. O 3º princípio prende-se com a manutenção 

de um estado de vigilância generalizada, aberta, disponível, pronta a 

responder a tudo o que vier, bom ou mau, com a mesma calma e 

naturalidade da água que corre no ribeiro. 

 

Texto acedido em http://karate-shotokai.blogspot.pt/p/3-principios-do-

karate.html 1 

 

6. As diferentes dimensões do Taiso 

 

O mestre José Patrão costuma interpretar o Taiso como uma “viagem”, 

descendente em termos de evolução, entre os vários seres da Natureza, 

começando no atualmente mais evoluído, o humano e terminando no mineral. 

 

O aquecimento tem uma sequência lógica. Começamos por ativar o corpo, 

correndo, saltando, fazendo outro exercício que ponha a energia, o ar e o 

sangue a fluir. Depois passamos para a cabeça, movimentamo-la para cima e 

para baixo, de um lado para o outro, rodamos e inclinamos, mas a nossa 

atenção deve estar em esticar a coluna ao máximo enquanto fortalecemos a 

ligação com o céu. Esta é a dimensão humana do taiso. 

 

Subimos e rodamos os ombros enquanto ondulamos o corpo, primeiro como 

os golfinhos, depois como os peixes. Até quando rodamos os braços, com as 

mãos bem esticadas e carregadas de energia, ondulamos ligeiramente. Esta é 

a dimensão animal do taiso. 

 

Passamos os braços por cima da cabeça e rodamos para trás, como um 

pinheiro vergado ao vento. Passamos por baixo das pernas, giramos até às 

costas. Rodamos como um vórtice, de um lado para o outro. Os movimentos 

são fluidos e circulares, como se estivéssemos a dispersar pólen ou sementes. 

Esta é a dimensão vegetal do taiso. 

 

                                                           
1 Esta página também pertence ao blogspot da Associação Shotokai de Portugal. 
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Baixamos com o joelho dobrado e a outra perna esticada, esquerda, direita, e 

depois kiba-dachi ao meio. As pernas estão sólidas e fortes, desenhando um 

quadrado, enquanto os braços esticados para a frente, formam um triângulo. 

Tudo muito sólido e geométrico. Esta é a dimensão mineral do taiso. 

 

Texto acedido em http://karate-shotokai.blogspot.pt/2014/05/diferentes-

dimensoes-do-taiso.html1 

 

7. Algumas Sugestões 

 

Na minha opinião, julgo que seria interessante incluir no Taiso exercícios de 

equilíbrio, como por exemplo, os ásanas Jánúrdhwásana, Natarájásana, 

Virabhadrásana 3, Váyútkásana, Angushthásana, entre outros. 

 

Considero também e principalmente quando a prática é muito intensa, que no 

final da prática se poderia fazer hastinásana, seguida de um breve Yoganidrá e 

meditação. 

 

8. Conclusão 

 

O Taiso é uma das partes da aula de Karate-do em que a presença da filosofia 

e prática de Yoga é mais evidente. Não só pelos exercícios que são praticados 

e que facilmente são identificados como ásanas, como também pelos princípios 

que lhes estão subjacentes e que encontram paralelo na filosofia do Yoga. Este 

trabalho teve como objetivo realçar a importância dessa presença e 

simultaneamente, apresentar um vislumbre do mundo do Karate-do. 

Efetivamente e lembrando as origens do Karate-do, que estão intimamente 

ligadas ao Yoga, o Taiso poderia ser, no meu ponto de vista, uma 

reminiscência viva, daquilo que o monge budista indiano Boddhidarma terá 

ensinado aos monges, no famoso mosteiro de Shaolin, na China, por volta do 

séc. V da era Cristã. 

                                                           
1 Esta página também pertence ao blogspot da Associação Shotokai de Portugal. 
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