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NINPO 
Introdução às artes marciais Shinobi 

 

Este livro contém: 
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2. Reijiki (etiqueta marcial) ....................................... pág. 15 

3. Seishin (filosofia) .................................................. pág.  21 

4. Mitos e Verdades  .................................................. pág. 24 

5. Rekishi (fragmentos históricos) ............................. pág. 34 

6. Tai jutsu (arte da autoproteção) ............................ pág.  50 

7. Taihen jutsu (arte da evasividade) ......................... pág. 62 

8. Daken tai jutsu (armas naturais)  ............................ pág. 70 

9. Tori te kihon gata (controle articular) .................... pág. 80 

10. Ninja Biken (esgrima secreta) ................................ pág. 88 

11. Mokuso (meditação e autoconhecimento) ............. pág. 95 

12. Vocabulário de termos técnicos ........................... pág. 103 

 

 

Toda experiência é sagrada. 

 E pode nos revelar o verdadeiro caminho ao universo que procuramos 
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Jiriki Dojo - Escola de Artes Marciais Tradicionais 

Nossa escola vem desde 1990 

desenvolvendo pioneiramente 

no Brasil as tradições Shinobi 

(Ninja), e no ano de 2007, a 

Escola Jiriki Dojo foi 

incorporada oficialmente em 

uma das mais importantes e 

respeitadas escolas de artes 

marciais tradicionais do Japão, à (W.G.N.B.F..) World Genbukan 

Ninpo Bugei Federation, (K.J.J.R.F.) Kokusai Ju-Jutsu Renmei 

Federation e demais sistemas associados. 

O Grão-Mestre Shoto Tanemura, fundador da Genbukan, nos 

presenteou um poderoso nome em respeito a nossa missão e história, 

nasce o termo Jiriki, que significa: "Estabelecer o poder no âmago 

do Ser". Este termo faz alusão à capacidade de se modificar e renovar 

sempre, de renascer como a Fênix, das cinzas; de se tornar senhor de 

si mesmo e atingir a não dualidade. Cultivando pela devoção ao 

termo Jiriki, o autoaprimoramento, a confiança e estabelecendo as 

bases para se tornar um guerreiro pacífico e leal ao código que 

professamos, Ninja Seishin . 

 Jiriki Dojo é uma escola de artes marciais tradicionais, dirigida pelo 

Sensei Jefferson Flausino, que vem desde 1990 desenvolvendo o 

potencial humano doss seus alunos pelas tradições marciais e 

filosóficas orientais. Nosso Dojo (local do Caminho) esta aberto à 

todos que buscam a verdade das artes marciais, oferecemos métodos 

de autoproteção e suficiência que resgatam o legado ninja e samurai, 

valorizando sua cultura, filosofia e comportamento. O Jiriki Dojo é 

um órgão oficial do World Genbukan Ninpo Bugei Federation, com 

sede na cidade de Saitama - Japão, e presidida pelo Grão-Mestre 

Shoto Tanemura. A Genbukan está sendo desenvolvida em trinta 

paises, sendo no Brasil, duas escolas oficiais e registradas na sede 

central do Japão. Site oficial para consulta: www.genbukan.org 

http://www.genbukan.org/
http://www.genbukan.org/


 7 

   Hierarquia do Jiriki Dojo 

 

 Sensei Jefferson Flausino (Dojo-Cho)                          

Diretor Geral do Jiriki Dojo 
Instrutor-Chefe de Genbukan Ninpo Taijutsu, Kokusai Jujutsu 

Renmei, Koryu Karate, Goshin Jutsu e Yoga. Coordenador do 

curso de Aprimoramento Técnico em Ninpo. 

 Senpai Valter Junior (Deshi)                                        

Instrutor e Vice Dojo-Cho.  Instrutor-Chefe de Jiu-Jitsu, 

Instrutor Assistente de Ninpo Taijutsu e Kokusai Jujutsu 

Renmei; Coordenador Assistente do Programa Ninja Kids. 

 Senpai Alexandre Artioli (Deshi)                               

Instrutor Assistente de Ninpo Taijutsu, Kokusai Jujutsu 

Renmei e Defesa Pessoal. 

 Senpai Marcos Barbosa (Deshi)                              
Secretário Geral e Assuntos Internos. Instrutor Assistente 

de Ninpo Taijutsu, Encarregado-Chefe de assuntos internos e 

tradutor oficial para o Jiriki Dojo.  
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LEMAS DO JIRIKI DOJO (REIJIKI) 
Cultivando o coração do guerreiro pacífico 

 

 
01. Ser pacífico; 

02. Ser justo e correto; 

03. Ser verdadeiro; 

04. Ser enérgico e dinâmico; 

05. Ser coerente; 

06. Ser humilde de coração; 

07. Ser respeitoso; 

08. Ser nobre de espírito; 

09. Ser benevolente; 

10. Ser resistente e flexivel; 

11. Ser paciente; 

12. Ser honrado nas ações; 

13. Manter o espírito alerta; 

14. Abster-se dos vícios e vaidades; 

15. Não se irritar; 

16. Cultivar o purismo (da mente e do corpo); 

17. Cultivar o coração imutável (fudoshin); 

18. Seguir as leis da terra e do céu; 

19. Ser leal ao Mestre e a Família; 

20. Cultivar as artes marciais com resignação
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Escola Genbukan de rtes marciais tradicionais 

Uma escola de sabedoria e autoproteção integral. 

 
  

O Grão-Mestre Shoto Tanemura (Soke), 

Artista Marcial Japonês de grande 

prestígio e tradicionalidade, fundou a 

escola Genbukan em 1984 para manter, 

preservar e ensinar as antigas artes 

marciais Japonesas do Ninpo, Ninjutsu e 

Jujutsu. A Organização era pequena no 

começo, com poucos estudantes praticando 

no Japão. Porém, em poucos anos a 

Organização cresceu, logo que a qualidade 

dos ensinamentos se tornou aparente para 

muitos artistas marciais pelo mundo. A 

Genbukan é agora uma forte e grande Organização Internacional com 

escolas (Dojo) por todo o mundo. Estas escolas podem ser também 

encontradas no site oficial da Genbukan. www.genbukan.org  

 

O nome Genbukan 
 

“Gen” significa “sombrio, misterioso”. Dês dos tempos 

antigos esse caractere foi usado para nomes de monges 

budistas (Por exemplo, Genshin, Genbo, etc.). Portanto 

ele também carrega uma boa conotação religiosa, 

sugerindo buscar a iluminação mesmo estando nas 

sombras. “Bu” é um caractere comum que litaralmente 

significa “marcial”, “guerreiro”. E o último kanji, “Kan”, 

significa “salão”, “fundação”. A combinação desses 

caracteres significa “O Lugar de Misteriosas Tradições e 

Técnicas Marciais”. Outra interpretação é “O lugar nas sombras onde 

a iluminação será alcançada através do desenvolvimento da técnica 

marcial”. Finalmente, é possível interpretar o nome como “O Lugar 

da Iluminada Tradição Marcial”.  
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O símbolo 
 

O símbolo da Genbukan é a Roda do Dharma 

(em japonês, Horin, em sânscrito, Chakra), 

ou A Roda da Lei Budista. Enquanto a roda 

representa a Lei Budista, as oito pontas 

sugerem a defesa da lei contra seus inimigos. 

No centro está a flor de lótus, símbolo de 

iluminação. Dentro da flor está um espelho e 

o caractere “Nin” (paciência, resistência e 

perseverança). O espelho é um símbolo da 

Divindade do Sol, Amaterasu, uma das mais importantes deidades do 

panteão Shinto (primitiva religião japonesa), e a origem mitológica 

da linhagem imperial Japonesa. 

 

Embora a Roda Budista seja associada com a Lei Budista, ela era 

originalmente uma arma de arremesso usada pelos indianos. Por 

seqüência histórica, seu uso primordial como arma foi depois adotada 

como símbolo da defesa da doutrina budista. Porém, é extremamente 

importante que se saiba que Ninpo não é religião, nem tão pouco uma 

doutrina sectária. Ninpo é uma antiga arte marcial estratégica de 

auto-proteção com influências filosóficas das informações acima 

citadas. É importante que se entenda isso para não associar o Ninpo 

com religião, seita ou qualquer outra coisa dessa natureza. 
  

Escolas tradicionais ensinadas no sistema Genbukan    

 

Togakure-Ryu  

Kumogakure-Ryu 

Kukishin-Ryu 

Gyokko-Ryu  

Koto-Ryu  

Gikan-Ryu 

Shinden-Fudo-Ryu  

Takagi-Yoshin-Ryu 

Asayama-Ichiden-Ryu 

Yoshin-Muso-Ryu  

Tatara-Shinden-Ryu 

Iga-Ryu 

Tenshin-Ryu 

Daito-Ryu 

Yagyu-Shingan-Ryu 

Mugen Shinto Ryu 

Kijin Chosui Ryu 

Tenshin Kyohyo Kukishin Ryu 
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Kyoshi Michael Coleman (Shibu-Cho para a América do Sul) 

 Michael Coleman começou seus 

estudos nas artes marciais durante sua 

infância (1972). Ele treinou com 

vários professores experientes de 

Budô, mas seu verdadeiro aprendizado 

não começou até que ele conhecer o 

Grande Mestre Shoto Tanemura em 

1987. Primeiramente, Tanemura 

Sensei veio para ensinar em 

Milwaukee, em 1989. Desde então, o 

Grão-mestre tem realizado um Tai Kai 

lá todo ano. Michael treina com Soke 

Tanemura anualmente, por pelo 

menos um mês (tanto nos estados 

unidos quanto no Japão). Além disso, o senhor Coleman leciona mais 

de seis aulas por dia, seis dias por semana, e faz isso dês de que o seu 

dojo foi feito um centro oficial de treinamento da genbukan, em 

1988. 

O título japonês de Michael Coleman é Kyoshi. Ele recebeu o 

Rokudan (sexto nível de faixa preta) em Genbukan Ninpo e Kokusai 

Jujutsu Renmei. Ele também passou em um especial teste com 

espada, que só é feito naqueles que dominaram as técnicas físicas e 

que estão preparados para encarar os desafios mentais da arte. Ele já 

ensinou em 16 estados americanos e também internacionalmente, em 

países como Itália, Espanha, Canadá e Brasil. Estudantes têm viajado 

para Wisconsin para treinar com Sensei Coleman de muitas partes da 

América do Norte, América do Sul e Europa. 

Shibu-cho (diretor regional) é outro título do senhor Coleman, e 

assim sendo ele é responsável por trazer Tanemura Sensei, assim 

como seus estudantes de nível Shihan (Alto mestre) do Japão todo 

ano. Além disso, como parte dos seus deveres usuais para dar suporte 
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a qualquer Dojo de Genbukan Ninpo, KJJR ou estudantes que 

porventura precisem de sua assistência, ele também conduz seus 

próprios seminários sazonais. 

Kyoshi Coleman encoraja seus estudantes a alcançar e manter os 

principais preceitos do verdadeiro coração guerreiro:  

 Compaixão 

 Sinceridade 

 Calma em frente à adversidade 

 Dedicação ao autodesenvolvimento 
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Sensei Jefferson Flausino (Jiriki Dojo-Cho) 

Jefferson Flausino iniciou seu 

treinamento nas artes marciais aos seis 

anos de idade. Aos dezessete anos já era 

Instrutor de artes marciais em uma 

Ordem Filosófica no Estado de Mato 

Grosso do Sul e artista marcial de 

grande influência em sua região. Foi o 

Introdutor da ancestral arte marcial 

shinobi (Ninpo & Ninjutsu) neste 

mesmo Estado e um dos pioneiros no 

Brasil em sua qualidade e expansão. 

Incorporado nas Forças Armadas em 

1993 como Policial de Exército, se 

tornou a convite da organização militar 

Instrutor de Defesa Pessoal, 

conquistando a admiração e respeito de muitos Oficiais e militares da 

corporação a que pertencia, muitos desses se tornaram seus 

estudantes por anos. Aos vinte e um anos de idade o Sensei Flausino 

foi convidado há assumir à liderança do Taijutsu no Brasil de uma 

importante escola japonesa na cidade de São Paulo, com a finalidade 

de divulgar, expandir e qualificar o Taijutsu em todo território 

nacional. Tornou-se colaborador técnico de várias revistas de artes 

marciais com artigos diversos publicados sobre as tradições marciais. 

Desenvolveu o primeiro Programa de Estudos Profissional do 

Taijutsu no Brasil com a tradução e pesquisa de muito material 

didático europeu e japonês. Foi também o primeiro Gaijin (não 

japonês) a introduzir e ensinar o Ninpo no maior Templo Zen-

Budista da América do Sul, o Templo Busshinji na cidade de São 

Paulo (SP). Porém, somente em 2005 Jefferson Flausino travou seu 

verdadeiro contato com a verdade das artes marciais secretas e 

tradicionais, integrando-se a famosa escola Genbukan e desfrutando 

dos ensinamentos legítimos dos antigos Mestres transmitidos ao 

mundo de forma pura pelo Grande Mestre Shoto Tanemura, herdeiro 

de vinte e seis tradições marciais antigas. O Sensei Flausino tem 
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ministrado pelo Brasil; cursos, seminários e palestras sobre as artes 

marciais tradicionais, na missão de divulgar a arte e filosofia do 

Ninpo, Jujutsu e tradições afins. Por mais de quinze anos tem 

estudado as artes marciais e filosofias orientais com os maiores 

Mestres desta época. Tem viajado pelo Brasil e Exterior perseguindo 

a verdade maior do caminho a que se propôs seguir. Hoje, o Sensei 

Flausino leciona artes marciais tradicionais e Yoga em sua escola na 

região central de Campo Grande, ministra cursos regulares de Defesa 

Pessoal para corporações de segurança e Grupamentos de Elite da 

Polícia, coordena um grupo de estudos Zen sob a supervisão da 

Monja Coen do Zendo Brasil, é representante oficial da Organização 

Genbukan do Japão na região Centro-Oeste, Dirige o Instituto Jiriki 

de Artes Marciais Tradicionais, centro cultural dedicado a prática do 

Ninpo, Jujutsu e tradições filosóficas orientais. Fundou o Espaço Zen 

no ano de 2006 com a finalidade de integrar todos àqueles que 

aspiram uma comunidade marcial onde a hostilidade e competição 

ficaram de fora. O Jiriki Dojo está aberto há todos àqueles que 

buscam o Autoaprimoramento (Kaizen) e a verdade das artes 

marciais com um coração puro e uma alma sincera. O Sensei 

Flausino sempre diz a seus alunos e discípulos: Treine forte, para se 

tornar forte! Transpire hoje e sobreviva amanhã! Tenham força, 

coragem e compaixão  diante das adversidades da vida. 
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Reijiki 
Princípios da etiqueta marcial  
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BOAS MANEIRAS EM UM DOJO (ESCOLA) DE NINPO 
Reijiki (etiqueta e boas maneiras) / Choosetsu Tenkan (regulamentos) 

 

 
1. É de responsabilidade de todos honrarem, respeitarem e 

manterem as regras de conduta e etiqueta do Dojo. 

2. Antes de iniciar o treinamento remova todas as jóias e 

adornos (anéis, colares, brincos e similares). Desligue o 

aparelho celular ou qualquer outro aparelho eletrônico que 

possa perturbar seu treinamento. 

3. Diga sempre, HAI! Quando o Oficiante ensinar, corrigir ou 

explicar qualquer técnica ou conceito.  

4. Ao entrar e sair do tatame peça permissão ao Oficiante. 

5. Reverencie o Dojo e Kamiza (altar), sempre ao entrar e sair 

do mesmo.  

6. Não saia do tatame a todo o momento para que não seja 

perdida a concentração, sua e a dos outros. 

7. Mantenha, acima de tudo, o respeito e o cuidado pela 

integridade física dos companheiros de treinamento.  

8. Sempre que o Oficiante for demonstrar ou explicar qualquer 

técnica ou conceito, observe atentamente, em silêncio e em 

seiza, na impossibilidade de permanecer em seiza, reverencie 

e sente-se de pernas cruzadas (agura).  

9. Nunca apóie as costas ou o corpo nas paredes do Dojo. 

10. Não dialogue levianamente em aula. Caso seja necessário 

converse apenas sobre o que está sendo estudado e praticado.  

11. Mantenha sempre o respeito máximo à arte, dentro e fora do 

Dojo, estudando, treinando e aprendendo sempre com muita 

seriedade, concentração e disciplina. 

12. Demonstre respeito e cordialidade pelo companheiro de 

treinamento cumprimente-o sempre, antes e depois de 

executar suas técnicas.  

13. Reverencie o Oficiante sempre que ele vier auxiliá-lo ou 

corrigi-lo, antes e depois da atenção a você.  
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14. Caso seja necessário realizar uma pergunta ao Oficiante, não 

o chame, dirija-se a ele, reverencie-o respeitosamente e 

aguarde seu consentimento. 

15. São proibidas “brincadeiras” que venham a agredir a 

integridade moral da arte ou do companheiro de treinamento. 

16. É expressamente proibida palavras de baixo calão, dentro e 

fora do Dojo.  

17. Treine apenas com o ninpo-gi ou similar, sempre limpo e em 

perfeito estado de conservação. Exceções apenas com o 

consentimento do Oficiante 

18. Treine sempre com camiseta preta embaixo do ninpo-gi, não é 

permitido treinar com camiseta tipo regata, sem mangas, top 

ou sem a parte de cima (hapi) do ninpo-gi. Exceções apenas 

com o consentimento do Oficiante.  

19. Estude, pratique e treine no Dojo apenas o que lhe foi 

ensinado.  

Não hesiba, demonstre ou prove a eficiência do Ninpo dentro 

ou fora do Dojo.  

20. É responsabilidade de todos manterem o Dojo limpo e os 

instrumentos  em boas condições de uso, guardados em seus 

respectivos lugares quando não utilizados. É proibido levar 

materiais do Dojo para casa. 
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REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA JIRIKI DOJO 
Centro de Aprimoramento Técnico em Tradições Marciais e Yoga 

 

Sobre o Jiriki Dojo 

 O Jiriki Dojo é uma escola de aprimoramento e formação 

técnica em Yoga e Artes Marciais Ortodoxas, dedicada 

primordialmente ao ensino e preservação de um vasto 

conjunto de técnicas e conceitos de antigas tradições 

filosóficas. 

 O Jiriki Dojo  oferece aulas regulares de Yoga Dharma 

Genbukan Ninpo Bugei, Kokusai Jujutsu Renmei, cursos 

sazonais, seminários, workshops, clube  gratuito de 

meditação, intercâmbios com outras escolas e organizações, 

nacionais e internacionais, terapias integrais e atividades 

orientais; 

 O Jiriki Dojo possui três núcleos culturais: Núcleo de Yoga 

Integral. Núcleo Genbukan Jiriki Dojo de Artes Marciais 

Tradicionais e o Núcleo de Meditação e Autoconhecimento; 

 Cada Núcleo possui uma metodologia independente de prática 

e estudos, aberta a todos os seus membros; 

 O Jiriki Dojo é um Centro Oficial das disciplinas que 

representa e professa com certificação internacional; 

 O Jiriki Dojo mantém constante aprimoramento de seu 

quadro de professores, com cursos regulares de capacitação e 

aperfeiçoamento no Brasil e Exterior; 

É de responsabilidade do Jiriki Dojo 

 Promover e legitimar as disciplinas que professa; 

 Proteger a integridade de seus estudantes durante as aulas 

regulares, salvo pelo não cumprimento das regras de 

segurança por parte dos alunos; 

 Proteger e divulgar a filosofia da escola; 
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 Preservar o direito de cada estudante ao acesso integral das 

técnicas e conceitos oferecidos pelo Jiriki Dojo; 

 Oportunizar a cada estudante condições reais de avanço e 

aprendizagem efetiva dos cursos oferecidos; 

 Oportunizar o intercâmbio entre escolas nacionais e 

internacionais; 

 Promover e organizar cursos, seminários e workshops das 

diferentes disciplinas oferecidas pela escola com Mestres e 

Professores nacionais e internacionais; 

 Avaliar regularmente o avanço de seus estudantes; 

 Ministrar regularmente aulas práticas e teóricas, dentro e fora 

das dependências da escola; 

 Manter a ordem e a disciplina; 

 Zelar pelo asseio e manutenção das instalações da escola; 

 Investir regularmente em melhorias na estrutura física e 

humana do Jiriki Dojo; 

 Abrir as portas da escola para atividades culturais diversas, 

promovidas por terceiros; 

 Promover trabalhos voluntários e filantrópicos; 

 Não permitir à permanência e prática nas dependências do 

Jiriki Dojo de pessoas contrárias as leis da terra e do céu; 

(Leis morais e comportamentais); 

 Cumprir criteriosamente com as cláusulas contratuais; 

É de responsabilidade do aluno: 

 Frequentar as aulas regulares dentro do plano outorgado; 

 Praticar somente com roupas adequáveis e equipamentos 

provenientes da disciplina estudada; 

 Esforçar-se para o auto-aprimoramento constante, dentro e 

fora do Jiriki Dojo; 

 Observar e preservar a ética em todas as coisas; 
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 Treinar com devoção e lealdade aos valores e conceitos que 

lhe regem; 

 Ajudar a zelar o patrimônio da escola; 

 Não ensinar ou transmitir ao público sem a autorização de seu 

professor; 

 Frequentar as aulas em perfeito asseio e saúde; 

 Frequentar as aulas com roupas sempre limpas e em bom 

estado de conservação e uso; 

 Proteger e preservar o bom nome de nossa escola; 

 Cumprir com as cláusulas contratuais; 

 

 

 
Sala de treino do Jiriki Dojo 
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Seishin 
Nossa filosofia  
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SEISHIN  
Princípios de nossa filosofia marcial 

 

O Ninja Seishin é um antigo poema japonês recitado em profunda 

devoção e respeito a tradição marcial, ajuda a guiar o coração do 

praticante Ninja por um caminho correto. Vocalizado no início de 

cada aula dos membros da Genbukan, esse poema inspira os 

praticantes a elevados sentimentos, e conecta o coração do homem ao 

coração de Deus. Procure memoriza-lo para poder compreendê-lo.... 
 

Ninja Seishin-towa,  

Shin-shin-shiki-o Shinobu,  

Ninniku-seishin-o Konpon-to suru.  

Chijoku-o Shinon-de Urani-o Hoji-saru, 

 Nintai Seishin-o Yashinau Kotoni Hajimaru Mono-dearu.  

Nin-towa, Kokoro-no Ueni  Yaiba-o Oite.  

Yaiba-de Hito-o Kizutsuke-tari Suruyouna Monodewa-naku,  

Kajo-Waraku,  

Hana-no Gotoki Joai-o Motte,  

Heiwa-o Tanoshimu Monode-aru.  

Yueni, Tai-o Motte Shizen-ni Aite-no Ken-o Sake,  

Sugata-o Kesu,  

Kyojitsu Tankan-no Myo-o-e,  

Iccho Kuni-no Tame-toka, Gi-no-tameni,  

Chi, Sui, ka, Fu no Daishizen-o Ryo-shite,  

Aite-o Seisuru (Toasu) Kotoga,  

Ninja-no Konpon Gensoku De-aru. 
 

 

Tradução do poema Ninja Seishin: 

 

A essência do Ninja Seishin é, o espírito do Ninja que possui o poder 

de usar a paciência juntamente com o corpo, mente e o 

subconsciente. É esse poder que o homem desenvolve pelo 

treinamento árduo. E o resultado vai gerar na pessoa uma 

habilidade tal, capaz de assimilar qualquer insulto e mais tarde, 
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exorcizar, lançando para fora de si toda e qualquer fagulha de 

ressentimento (Nintai Seishin).O verdadeiro significado para o Nin é 

possuir um coração pacificado, repleto de alegria e amor, 

semelhante ao da flor `Kajo Waraku´.Não se deve colocar a espada  

antes do coração. É também de suma importância a aquisição de um 

bom conhecimento da diversidade tática, usando ambos, o coração e 

o corpo, e em situações de emergência, um será capaz de 

desaparecer. Isso é conhecido como Kyojitsu Tenkan, e têm como 

intuito aniquilar o mau com as forças da terra, água, fogo, vento e 

vazio em defesa própria ou do país. 

 

Verso recitado pelo Sensei, ao início e termino do Keiko (treino): 
 

Chihayafuru Kami-no Oshiewa Tokoshieni Tadashiki Kokoro Mio 

Mamoruram. 

 

Verso recitado pelo Sensei e alunos, ao início e término do Keiko.  
 

Shikin Haramitsu Daí-komyo  
(Duas palmas, reverência. Uma palma, reverência) 

 

 

 
  



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mítos e Verdades 
A verdade por de traz do míto  

 

 

 

 

 



 25 

MITOS E VERDADES DO NINPO 
O que é fato e ficção na autêntica tradição Ninja 

 

Definições: 
 

O que é o Ninpo 

Ninpo é um grupo das tradições marciais relacionadas que se 

formaram no Japão no período antigo (antes do século XII), e 

que foram combinadas no período moderno sob um sistema 

marcial detalhado. Este sistema inclui dezoito habilidades 

marciais (bugei juhappan) para o guerreiro (bushi) comum, e 

um grupo especial de dezoito habilidades marciais avançadas 

(ninja no juhakkei). Porém, outro componente do Ninpo é tão ou 

mais importante que as trinta e seis faculdades marciais, 

despertamos com a prática, uma visão precisa e real do mundo, 

um pensamento convicto e uma filosofia prática de vida. Esta 

visão de um mundo de paz enfatiza a natureza defensiva de 

Ninpo e a necessidade de se desenvolver um coração 

benevolente. 

O termo Ninpo e Ninjutsu 

O termo Ninpo é composto de dois caracteres. O primeiro, 

“nin,” significa literalmente a paciência, o perseverante e o 

resistente. O caráter próprio é composto por dois caracteres que 

sugere uma lâmina colocada sobre o coração/mente. Há um 

número de motivos simbólicos ao ideograma “nin”. Um, a 

lâmina força o coração/mente a renascer no âmago do Ser para 

que ao fim se persevere nobremente. Outro motivo é que o 

coração/mente deve ser tão afiado e puro quanto à espada. 
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O segundo caráter, “ho(po),” é filosoficamente mais complexo 

de se definir, pois ele tem uma forte conotação Budista. No 

japonês moderno este caráter é usado para a palavra “lei” (no 

sistema jurídico), mas no termo Ninpo, faz referência ao motivo 

Budista da Lei Universal, em Sânscrito, a palavra é definida 

como Dharma (Jp. A lei), este termo tem um motivo profundo e 

complexo, mas significa essencialmente fatores da existência 

em um determinado nível, realidade final em outro nível, 

doutrinas budistas e pensamento, contudo num outro nível. O 

resultado de combiná-lo com o primeiro caráter “nin” 

produzem o termo (Ninpo) que poderia ser compreendido como 

realidade final e eterna do perseverante e do ser.  

Ninjutsu. O termo ninjutsu significa literalmente habilidades do 

perseverante, e é um termo histórico. No século XVII surgiu 

oficialmente o termo ninjutsu. Segundo os registros históricos 

Bansenshukai, Ninpiden e Shoninki, os autores usam 

extensivamente a palavra ninjutsu para consultarem a sua 

tradição marcial. Historicamente, ninjutsu é um termo geral para 

uma variedade de habilidades marciais que compartilham de 

características comuns. Estas características incluem os povos 

que naturalmente se tornaram ninjas, a combinação de métodos 

de combate convencionais e não convencionais e do período em 

que ninjutsu foi usado mais extensamente, entre outras 

características. Desde que eu estudo as origens possíveis do 

ninjutsu neste caminho em Ninpo, tenho buscado a mais perfeita 

interpretação do assunto, e em minha seção na história de 

Ninpo, nos seguintes parágrafos eu focalizarei as habilidades 

marciais que constituem o ninjutsu. 

É possível dividir-se ninjutsu a quatro categorias fundamentais: 

taijutsu, ninki (armas), heiho, e shugyo (práticas religiosas). 

Taijutsu (as habilidades do corpo) são técnicas de combate 
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desarmado divididas em kosshijutsu, koppojutsu, dakentaijutsu, 

jutaijutsu, e taihenjutsu. 

Guarde bem esta informação!  

  Embora o termo Ninpo esteja em uso dês da segunda guerra 

mundial, a maioria das pessoas só reconhece a arte do Ninja através 

do termo Ninjutsu. Para estas pessoas, há apenas uma pequena ou 

insignificante diferença entre os termos. Ninpo e Ninjutsu são muito 

diferentes, e a diferença deve ser feita clara para as pessoas 

interessadas. 

O nome de muitas artes marciais inclui o caractere ou ideograma Dô, 

que significa caminho; No entanto, quando nos referimos a Ninpo, 

Dô não é usado. Ao invés disso, Ho (que pode ser lido como Po em 

algumas combinações) é usado. Ho é freqüentemente encontrado em 

nomes de religiões, como em Buppo (traduzido como A Lei de Buda, 

com o sentido literal de Verdade Eterna). Ninpo usa Ho porque essa 

arte marcial tem significado profundamente religioso. Ninpo 

apareceu da união de duas partes: Arte Marcial (Bumon) e Religião 

(Shumon). Em analogia, considere Bumon a mão direita, e Shumon a 

esquerda: Possuir ambas confere um corpo balanceado. Isso é 

comparável ao sentimento da força masculina Yo (Yang) e da força 

feminina In (Yin) na filosofia chinesa de universo em equilíbrio. 

Os termos Jutsu, Dô e Ho possuem diferentes significados, melhor 

compreendidos se imaginarmos uma montanha. Nesse contexto, a 

explicação de uma técnica para subir a montanha é Jutsu. A area de 

rotas disponíveis, de agradáveis a difíceis, levando ao topo da 

montanha é Dô. Dô não é exclusivo para artes marciais, também se 

aplica para artes como  dança, música e pintura. As artes marciais 

que usam o termo Dô ensinam caminhos para alcançar o topo da 

montanha. É raro encontrar aqueles que obtiveram sucesso em 

alcançar esse objetivo, e uma vez que eles lá chegam, para onde mais 

eles podem ir? Ho é a nuvem flutuando no céu, acima dessa mesma 

montanha. Praticantes de Ninpo sobem nessa nuvem, saboreiam 

agradáveis momentos com a natureza e vivem para sempre. O 

caractere chinês para Ho é composto por dois radicais. O primeiro, 
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Sanzui, significa água; O segundo, Saru, significa avançando. Junta-

los resulta literalmente em água avançando.  

Qual a direfença entre Ninjutsu e Ninpo? 

Para o estudante leigo nenhuma, porém a um estudante 

mais comprometido com a arte as diferenças encontram-se na 

filosofia prática que o Ninpo sugere, é importante salientar a 

concordância dos termos a partir de referências históricas. 

Ninjutsu literalmente sugere a Arte das Sombras ou a Arte da 

furtividade. O ideograma Nin pode ser descrito como paciência, 

resistência, e também, como escondido, secreto, furtivo. O 

ideograma Jutsu em síntese significa Arte, ou conjunto de 

técnicas, então, podemos definir o Ninjutsu como um conjunto 

de faculdades técnicas voltadas para a furtividade dentre a arte 

da guerra. Todavia, a meu ver, de forma muito especial, o 

Ninpo pode ser classificado sem a menor sombra de dúvidas 

como a mais alta ordem do Ninjutsu segundo Takamatsu Sensei, 

pois neste termo encontra-se muito poder. O Ninpo além das 

faculdades guerreiras prioriza o autoconhecimento, o estado de 

mega-lucidez e ou hiper consciência, para tanto entramos 

intimamente do mérito de estudos meta-físicos a fim de 

desenvolver as para-normalidades humanas. O Ninpo mergulha 

fundo no cerne filosófico, cultural e primeiro das antigas artes 

marciais secretas, valorizando o ser - humano e não apenas o 

guerreiro. 

Os ninjas eram realmente assassinos?  

NÃO! Os ninjas serviram primordialmente como 

exploradores e conselheiros. Revisando as palavras de 

Takamatsu Sensei nos ensinamentos dos grandes mestres da 

família Toda dos Togakure-Ryu, fica claro que a história que 

retrata o ninja como um assassino profissional e um insensível 
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criminoso premeditado, é grosseiramente um exagero na 

verdadeira história do Japão. Certamente, que naquela época 

existiam no Japão os verdadeiros assassinos, ladrões e 

sabotadores que imitavam a maneira física que o ninja agia e 

faziam qualquer trabalho por uma quantia de dinheiro. Sem 

moral e sem orientação espiritual do líder de um sistema ninja, 

ou clã, estas pessoas desesperadas não eram nem sombra do 

verdadeiro ninja japonês, e, portanto isto não nos interessa.  

O que significam "Ninpo Ikkan e Shikin Haramitsu 

Daikomyo"?  

Em linhas gerais, tais termos não possuem uma tradução 

ao pé da letra, por se tratarem de kotodamas (sons vocálicos) 

como nos mantras Indianos e Tibetanos antigos. Mas podemos 

dar uma idéia do sentimento de tais palavras: Ninpo ikkan 

significam: "A lei dos ninjas é nossa fundamental inspiração", e 

Shikin Haramitsu Daikomyo vem a ser: "Toda experiência é 

sagrada, e pode fornecer a chave do universo que procuramos". 

Esta última sugere a iluminação búdica, detalhamos este mais a 

frente desta obra. Estes Kotodamas são utilizados no cerimonial 

de iniciação e finalização das práticas coletivas do ninpo diante 

de um kamidana ou Kamiza (altar) 

Os ninjas eram realmente capazes de se tornarem invisíveis? 

De fato eram, contudo é importante justificar que os 

ninjas não ficavam invisíveis subtamente no meio do nada. A 

invisibilidade no Ninpo consiste sim em estar despercebido 

perante os olhos das demais pessoas que estão a sua volta, a arte 

da invisibilidade consiste no ilusionismo operacional e estudos 

de como não ficar diante do campo visual de seus oponentes, ou 
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seja, os ninjas conheciam muito bem o princípio da luz e das 

sombras e como manipulá-los favoravelmente. 

Á bomba de fumaça existe no Ninpo?  

Sim, ela é chamada de kemuridama e esta dentro das 

dezoito disciplinas da arte ninja de Togakure; eram utilizadas 

para distrair a atenção de seus oponentes ou para atacá-los 

quando em combate iminente; o ninja era um perfeito 

ilusionista, por isto se consolidou a fama de serem 

"sobrenaturais", todavia, tudo não passava de técnicas bem 

treinadas e truques muito bem elaborados. 

Qual a finalidade do Ninpo como arte marcial? 

Basicamente ensinar a autoproteção integral do ser, 

preparar e condicionar seu praticante para a vida reall. O Ninpo 

ensina de maneira clara possíveis situações de confronto 

iminente, e ainda, técnicas psicológicas de intimidação, 

objetivando a supremacia num confronto real. A eficiência do 

Ninpo é caracterizada pela facilidade de ser aprendida, mesmo 

sendo uma arte marcial que abrange muitos sistemas de luta e 

suficiência, tal eficácia é comprovada efetivamente por muitas 

forças militares e policiais do mundo que adotaram o Ninpo 

como parte do seu currículo profissional. Outra característica 

marcante do Ninpo é o refinamento espiritual, caracterizado por 

técnicas de concentração, meditação e controle sensorial; tais 

práticas juntamente com o treinamento marcial, resultam em 

harmonia total entre corpo, mente e emoção, tomando seu 

praticante, em um verdadeiro guerreiro pacífico. 
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O que diferencia o Ninpo das demais artes marciais? 

A elegância dos movimentos e a facilidade de ser 

aprendida. O Ninpo é uma arte marcial profundamente 

filosófica e eficiente, procura em seus treinamentos oferecer 

todas as formas possíveis de movimentação do corpo em 

combate real, procurando suprir o maior número possível de 

falhas que as demais artes marciais e combativas possuem em 

suas particularidades. O Ninpo também não é esporte, seus 

praticantes não estão atrás de honrarias pessoais cultivando a 

vaidade ou o ego participando de competições e desafios. Outro 

ponto diferencial é a prática dinâmica de técnicas naturais de 

desenvolvimento interior em campos, rios, florestas e 

montanhas; prática esta caracterizada fundamentalmente em 

manter as tradições marciais e culturais dos antigos guerreiros 

ninjas. 

A arte Ninja é tida como uma arte ortodoxa?  

De certa maneira sim, pois são mantidas intactas suas 

técnicas, cultura e tradições como uma nobre arte marcial 

japonesa, contudo, é uma arte marcial adaptada para a realidade 

da sociedade moderna, oferecendo uma perfeita e salutar pratica 

flexiva de técnicas tradicionais, deixando de certa forma, de ser 

"ortodoxa" em seu contexto técnico e aplicável 

O que significa o termo Ninja?  

Ninja é, segundo a tradição, "aquele que persiste" ou 

"aquele que persevera". Se formos adotar uma tradução literal 

dos Kanjis Nin (constituído do Kanji HA - Lâmina e Kokoro – 

espírito, coração) e o Kanji Ja – (agente), poderemos ter uma 

tradução que seria "aquele cujo espírito corta como espada", o 
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que ainda expressa muito bem o caráter, força e sabedoria que o 

Ninpo oferece como caminho.  

NINJUTSU & NINPO NO BRASIL 
A verdadeira história da Arte Ninja no Brasil que “ninguén cochece” 

 
 

Em 1990 um grupo de artistas marciais do interior de São 

Paulo, Votuporanga, liderado pelo Karate-ka e Sensei Mário 

Mitsuyuoshi Guskuma começou a organizar a introdução do Ninjutsu 

Oficial no Brasil. O primeiro contato foi feito com o Sensei 

Goldenstein, na época Shidoshi (5º Dan) de Ninjutsu (Bujinkan) na cidade 

de Buenos Aires (Argentina) e responsável então pela introdução 

desta modalidade na América do Sul em sua qualidade e expansão. O 

primeiro Seminário Técnico de Ninjutsu no Brasil foi organizado em 

1990 na cidade de Votuporanga (SP) para um pequeno grupo de 

artistas marciais em sua maioria karate-kas (praticantes de karatê), 

ministrado pelo Shidoshi Jorge Victor Goldenstein. Eu na época tinha 

apenas dezessete anos e já karate-ka desde minha infância fui então 

conhecer a tão sonhada arte dos NINJAS, a convite do colega Mário 

Guskuma, Sensei de Karate Shotokan. A partir desse evento, este 

pequeno grupo de artistas marciais firmou o compromisso de estudar, 

praticar, desenvolver e divulgar esta arte no Brasil. De todos os que 

lá estavam eu era o que vinha de mais longe, pois vivia na cidade de 

São Gabriel do Oeste (MS) e devido ainda a pouca idade eu já 

assumia a responsabilidade da Arte Ninjutsu no Mato Grosso do Sul. 

Muitos seminários, cursos e intensos treinamentos foram sendo 

efetuados no decorrer dos meses e anos, liderados pelo Sensei Mário 

M. Guskuma, hoje vivendo no Japão. Em Julho de 1993 fiz minha 

primeira viajem à Buenos Aires / Argentina a fim de me aprimorar 

ainda mais nos estudos da Arte Ninja, desde então tenho viajado 

anualmente em busca do Ninpo original em sua verdadeira forma. Os 

anos foram passando e o então grande grupo de praticantes que se 

formou no Brasil foi diminuindo devido aos sacrifícios necessários 

para estudarmos a Arte Ninjutsu no Brasil, tudo era muito caro. 

Livros, vídeos, materiais didáticos de apoio, viajens, cursos, 
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seminários e outros, na época não havia Internet de fácil acesso como 

hoje. As traduções dos livros que fazia eram caríssimas, e se isto não 

bastasse o programa de estudos da época era muito exigente, mas 

ainda sim muito bom, por esta razão muitos deixaram de cultivar a 

arte Shinobi, talvez pensassem que o caminho seria mais fácil como 

hoje o é, infelizmente. Em fevereiro de 1996 foi realizado no Brasil o 

primeiro exame oficial para Professores de Ninjutsu Tradicional 

Japonês, sendo formados, os senhores José Luiz Camargo dos Santos 

de Bauru (SP), Fernando Cardozo de Guarulhos (SP), Eugênio 

Henrique David de Brasília (DF), Sérgio Mendes de Paula “Em 

Memórium” de Belo Horizonte (MG) e Jefferson Flausino do Mato 

Grosso do Sul. Estes foram os primeiros Yudanshas (faixas - pretas) 

originais do Brasil a serem formados por uma escola oficial do Japão 

e outorgados como representantes oficiais desta Arte no Brasil em 

sua qualidade e expansão. Hoje existem no Brasil algumas dezenas 

de instrutores de Ninjutsu, frutos diretos e indiretos daquela época de 

muitos sacrifícios e exímia união, que saudades. Que as novas 

gerações do Ninjutsu no Brasil jamais se esqueçam daqueles que 

devotaram suas vidas a esta nobre e imensurável Arte que tem como 

missão maior tornar seus praticantes em seres melhores e evoluídos, 

úteis a sociedade e próximos da perfeição humana e excelente. 
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REKISHI 
Referências históricas sobre as possíveis origens do Ninpo 

 
De acordo com a historiografia, as artes 

marciais têm sua origem entre os anos 

4000 e 3000 a.C. As tradições 

mitológicas remetem-nos, pôr sua vez, 

os tempos ainda mais remotos da 

lendária civilização atlante. Do ponto de 

vista místico, no entanto, não existem 

divergências: As artes marciais são as 

artes do conflito permanente, e este só se 

dá quando o homem alcança a 

consciência de si próprio. Desde o 

primórdio dos tempos em que o homem 

primitivo buscava meios estratégicos para sobreviver, já existia 

literalmente, a arte do “Ninpo”. O Ninpo sempre foi baseado em 

princípios de sobrevivência humana, assim, podemos dizer que, a arte 

dos guerreiros das sombras, ou seja, o Ninpo vem a ser o estudo das 

vulnerabilidades humanas e formas para superar tais problemas sem 

afetar a harmonia natural do Universo. A estratégia operacional 

utilizada pelos antigos Ninjas buscava manter a supremacia e 

integridade corporal na execução das missões a que o guerreiro Ninja 

era designado, pois sua descoberta seria fatal na maioria das vezes, 

tanto pela negligência do não cumprimento da missão quanto por 

suicídio. O suicídio significava para ele a purificação do espírito. O 

Ninja na maioria das vezes executava as missões a que era designado 

sozinho ou em pequenos grupos de no máximo seis guerreiros, pois 

grande parte de suas missões centralizava-se na arte da espionagem, 

em coletar informações, o campo mais importante na movimentação 

de qualquer Exército na Guerra; pois jamais haverá em todo o 

Exército relação mais intima que as mantidas com espiões. Nenhuma 

outra relação deverá ser mais liberalmente recompensada. Em 

nenhuma outra deverá haver mais segredo. O antigo Ninja não podia 

ser empregado utilmente sem certo grau de sagacidade intuitiva. 

Antes de empregá-los, seus superiores deveriam ter a certeza de sua 
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integridade de caráter e do tamanho de sua experiência e habilidade. 

Um rosto atrevido e uma disposição ladina, são mais perigosos que 

montanhas e rios, é preciso ser gênios para penetrar em ambos, e os 

Ninjas sem a menor sombra de dúvidas eram.  

As origens marciais do Ninpo tiveram como matriarca a antiga 

China, em especial o Templo de Shaolin. Em certa época em que 

existiam os monges ortodoxos de Shaolin, existia também muito 

sofrimento entre o povo de médio e baixo nível social, sendo 

unicamente responsável, o governo Chinês, o mesmo humilhava e 

massacrava o povo injustamente de maneira cruel e impune; autos 

impostos e morte sumária para o não pagamento dos impostos, e 

qualquer motivo que viesse a desabonar os cofres públicos e a 

integridade do governo, contribuindo assim para o crescimento da 

miséria e da fome. Toda via, vendo tal situação, os monges de 

Shaolin vieram a se tornar guerreiros da noite, tanto que, seus trajes 

que antes eram de cores claras vieram a se tornar de cores escuras, 

possibilitando o deslocamento dos mesmos durante a noite, 

camuflando-se nas sombras da escuridão, onde exerciam atos de 

espionagem e sabotagem, visando descobrir e erradicar os planos 

governamentais contra o povo, tal acontecimento teve início durante 

a invasão Manchu, antes da caída da dinastia Ming e o início da 

dinastia Chin. tal evidência com relação a filosofia Shaolin e as cores 

dos uniformes é marcada até hoje pelas escolas de Kung-Fú que 

adotam em sua maioria uniformes negros. No final os Manchus 

vieram a descobrir os atos que eram cometidos pelos monges de 

Shaolin e veio então a ocorrer a invasão e destruição dos Templos 

Shaolin (norte e sul). Com isto muitos monges foram mortos, mas os 

que conseguiram escapar fugiram para outros países e levaram 

consigo seus conhecimentos marciais e filosóficos. Muitos chegaram 

até o arquipélago Japonês, e com medo de serem descobertos e 

perseguidos pela doutrina religiosa que seguiam, fugiram para as 

montanhas, mais propriamente na região de Iga e Koga, onde o 

acesso era de difícil descoberta e entrada. Nas montanhas japonesas, 

esta semente deu seus maiores frutos, sendo uma sociedade guerreira 

religiosa, viviam para os estudos esotéricos e práticas marciais, 
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fortalecendo dia a dia suas fileiras combativas. Com o decorrer dos 

anos, os povoados ao redor ficaram sabendo da existência desta 

sociedade, contribuindo para quê novos adeptos viessem a surgir e 

estruturar ainda mais o inicio de uma poderosa arte marcial de guerra 

que seria conhecida no futuro como Ninpo. Porém o Japão antigo 

estava dividido em feudos que lutavam constantemente entre si para 

obterem o domínio total das terras. A ditadura militar da época era 

conhecida pelo nome de Shogunato, e com isto, a mesma articulava 

como queria tanto o povo quanto os Daymios, ou seja, os Senhores 

Feudais. Tal influência governamental do Shogunato veio também a 

intervir na filosofia e modo de vida dos antigos Samurais, cujo 

significado literal vem a ser, "Servir e Proteger". Os Samurais 

andavam livremente pelo povo, cultivando e levando o senso de 

justiça como padrões de suas vidas, eles eram como policiais, porém 

a influência do Shogunato fez com que os Samurais se voltassem 

contra o povo, a que deviam respeito e devoção; tal influência 

negativa resultou de maneira que começaram a exercer seus poderes 

sociais de forma monstruosa e revoltante, onde muitas mortes foram 

cometidas injustamente pelo simples fato do não cumprimento das 

leis do Shogunato.  

Neste ponto de extrema violência e injustiça, veio a aparecer os 

monges guerreiros das montanhas, conhecidos como Yamabushi, tais 

monges possuam no intimo, um sentido diferente de justiça, cujo 

código de honra estava relacionado com a liberdade por excelência 

do homem e da benevolência para com o Universo, este sentido é 

conhecido no Ninpo como Ninja Kono Kokoro; Constituindo-se em 

um grande perigo para o Império 

Shogunato e para a classe 

Samurai, pois para eles, os 

monges nada mais eram do que 

rebeldes sociais. O vocábulo Nin, 

utilizado no Ninpo, significa 

justamente isto; resistência, 

paciência, força interior, oculto e 

sombras; o problema para o 
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Shogunato começou então neste ponto, a descoberta dos valores 

humanos pelo povo, por intermédio dos Yamabushi. Porém, estes 

mesmos monges vieram a receber apoio de muitos Daymios, que 

desejavam a unificação do Japão em uma só nação. Já nesta época, os 

Yamabushis possuíam grandes conhecimentos marciais, e, quando 

vieram a trabalhar para os Daymios ficaram conhecidos como Ninja, 

pois exerciam atos de espionagem, sabotagem e desmembramento 

das fileiras militares do Shogunato. Tal soberania técnica e 

operacional dos Ninjas teve forte apoio dos conhecimentos guerreiros 

dos Ronins e também dos Samurais, que por algum motivo vieram a 

subir as montanhas onde viviam os Yamabushi e tomaram-se 

membros efetivos da causa. Talvez pelo fato, de verem que realmente 

o Japão necessitava de uma unificação pacifica para o fortalecimento 

e reconstrução da nação, uma vez que, já começava a ocidentalização 

do arquipélago japonês. 

Desde o ano de 593 d.C. têm-se referências de linhas de espionagem 

Ninja a serviço do Príncipe Shotôku Taishi, que em muito contribuiu 

para a popularidade do guerreiro Ninja como um ser humano capaz 

do impossível aos olhos humanos. Porém, tudo não passava de 

técnicas de ilusionismo operacional iniciada pelos Ninjas no governo 

do Príncipe Shotôku Taishi, baseando-se unicamente nas lendas 

populares e crendices religiosas, constituindo-se uma imagem de 

invulnerabilidade e soberania sobre humana. Todavia o auge do 

Ninpo veio a ocorrer durante o período Heian, de 795 à 1185, onde o 

Ninpo se estruturou como uma terrível arte de guerra onde não existia 

a palavra 
"
derrota". Tudo em favor da unificação do Japão em uma 

grande e soberana nação. Contudo, durante o período Kamakura, de 

1192 à 1333, o Ninpo viveu sua idade de ouro e de incontáveis 

vitórias em campo de batalha real, onde ainda se submetiam a 

ditadura militar de Shogun, todavia, muito mais enfraquecida em 

virtude da capacidade estratégica que o antigo guerreiro Ninja tinha 

de sabotar e desmembrar gradativamente as fileiras militares da 

ditadura Shogunato. O poder do Ninpo veio a molestar de forma 

desastrosa o General Oda Nobunaga, militar de grande prestígio, na 

ativa plena no ano de 1562, vindo a se tomar Shogun em 1568. Ele 
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passou a perseguir todas as seitas 

Budistas para acabar com o poder 

religioso, vindo a destruir os templos 

Heizan e executar cruelmente todos os 

monges e seguidores budistas que os 

soldados de Nobunaga encontravam. 

Treze anos depois de se tomar Shogun, 

Oda Nobunaga conseguiu por 

intermédio de traidores da comunidade 

Ninja, descobrir a localidade da 

montanha Iga, localizada próxima a 

província de Édo, onde ocorreu a batalha chamada Teno Iga no Ran, 

sete dias de batalha resultou na quase aniquilação das escolas shinobi, 

os descendentes ninja daquela época mantiveram-se em segredo  

cultivando sua arte e técnica apenas em família e no anonimato para 

evitarem perseguições, estes guerreiros influenciaram 

primordialmente os monges budistas chineses quando emigrarão para 

o Japão trazendo seus conhecimentos esotéricos e espirituais, 

originando através da evolução de pensamentos, idéias e novas 

culturas, as seitas Shingon e Shugendo; tal inovação religiosa se deu 

no século VI, onde se estruturou definitivamente após tanta 

influência vinda de toda a Ásia, a base religiosa e esotérica do antigo 

guerreiro Ninja. 

Momochi Sandayu 

  

Fora a familia Hattori, as familias Momochi e Fujibayashi são as 

familias de ninja mais conhecidas oriundas da província de Iga. De 

acordo com algumas fontes elas também vieram da familia Otomo 

Hososto e Otomo. É dito que a familia Momochi regia a parte sul de 

Iga, a Hattori a parte central e Fujibayashi Nagato a parte norte de 

Iga. Momochi Sandayu foi um dos mais conhecidos Yonin (líder) 

Ninja além de Hattori Hanzo. 

Momochi Sandayu estava sob Tembunera (1542-1555) o soke (Grão-

mestre, Líder da familia) da Momochi-ryu, Koto-ryu e Gyokko-ryu. 

Ele foi bem conhecido como um ninja habilidoso. 
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Para esconder sua identidade, ele não tinha nada menos que 3 

casas diferentes, uma delas era a Ryugu Sanbonmatsu na provincia de 

Yamato que foi fundada pelo Daimyo (senhor feudal) Kitabatake 

Tomonori, as outras em Hojiro Yamato e Takiguchijo. Ele também 

tinha 3 familias diferentes as quais mantia ao mesmo tempo. O local 

em que ele mais viveu no ano de 1570 parece ter sido Ryugu 

Sanbonmatsu, desde que ele era considerado ser um dos homens de 

liderança da vila. 

Algumas fontes especulam que Momochi Sandayu e o 

terceiro mais famoso lider Ninja, Fujibayashi Nagato, eram a mesma 

pessoa. Isto seria confirmado na premissa de que quando Oda 

Nobunaga invadiu Iga em 1581, não havia evidência que ele estava 

ativo, mas que Momochi estava. Outra razão é que a família 

Momochi não está listada entre os 45 principais sistemas de Ninpo de 

Família. Uma das casas de Momochi Sandayu em Takiguchijo perto 

de Iga-Ueno foi queimada na invasão de Iga por Oda Nobunaga, mas 

Momochi obteve exito em sua fuga com seus homens e fucou em 

Sanbonmatsu até a notícia do assassinato de Oda Nobunaga em 10 de 

Junho de 1582. Sandayu Momochi provavelmente não morreu muito 

tempo depois da invasão de Iga, sua sepultura foi encontrada nos 

anos 60 no velho campo familiar perto da vila de Nabari aos pés da 

montanha Oka-one, aproximadamente 24 Km de Iga-Ueno.  

   

Momochi Sandayu II herdou ambas Gyokko-ryu e Koto Ryu 

na era Tensho (1570-1592) de Momochi Sandayu. Quem se tornaria 

o próximo Soke na Momochi-ryu é desconhecido. Gyokko-ryu e 

Koto-ryu foram passadas para Momochi Tanba Yasumitsu na era 

Bunroku (1596-1615), ele também era conhecido como Tanba No 

Kaimi e mestre do castelo Ryugu. Momochi Taro Saemon que foi o 

mestre do castelo Ueno Shokudai na província de Iga, se tornou o 

Soke na era Genna (1615-1624). Depois disso os dois Ryus deixaram 

a família Momochi para seguir outros caminhos na provincia de Iga. 

...Outras pessoas conhecidas na família Momochi foram Momochi 

Jindayu Yasumatsu, Momochi Sannojo e Momochi Chuzaburo 

Yasumasu entre outros. Seus metodos eram muito eficientes, entre 

outras coisas, provados por uma Kunoichi (Ninja Feminina) chamada 
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Tanaka Sadako, a qual nunca foi descoberta enquanto trabalhava 

disfarçada. 

Descendentes de Momochi Sandayu continuam vivendo em 

uma de suas casas, mas eles não têm mais nenhuma conexão com as 

tradições de Momochi Sandayu. Todas as armas e artigos 

remanescentes foram vendidos para museus e colecionadores a duas 

ou três gerações atrás. 

  

Hattori Hanzo  

  

Uma das maiores famílias Ninja de Iga foi sem dúvida a família 

Hattori. Eles vieram de Otomo Hosoto, um alto membro de uma das 

importantes famílias japonesas, e da China. A família Otomo estava a 

serviço da família real principalmente em função de seus 

conhecimentos de combate. Os filhos de Hattori foram permitidos 

mais tarde, de contruir suas próprias linhagens de família. De acordo 

com outras fontes foi Iga Heinazaemon No Jo Ienaga (o fundador da 

Kumogakure Ryu) que deu ao filho mais velho, Hattori Heitaro 

Koreyuki, o direito de usar o nome da família Kamihattori. O filho do 

meio, Hattori Heitaro Yasuyori, fundou o nome da família 

Nakahattori, e o mais novo o nome da família Shimohattori. 

Cada família tinha seu próprio Mon (escudo), onde Kamihattori Mon 

era Yahazu Nihon (duas cabeças de flecha), Nakahattori foi 

Ichitomoe (um arco), e Shimohattori Mon foi Yaguruma (oito 

cabeças de flecha num anel). A 

condição de cada família ter seu próprio 

escudo aponta para o fato que eles 

tiveram a mesma classificação como um 

Samurai. De acordo com os livros de 

história moderna no Japão, Hattori 

Hanzo foi um Samurai de Iga. Quando 

Oda Nobunaga invadiu Iga, só 80 

pessoas das três famílias Hattori 

sobreviveram. Eles fugiram para 

diferentes partes do Japão. 

A família Kamihattori escapou para a 
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vila de Nagaoka em Echigo. A família Shimohattori recebeu proteção 

da família Tokugawa em Mikawa ou da família Ochi na vila de 

Takatori na província de Yamato. Nakahattori fugiu para as 

montanhas Takano. 

O mais famoso Ninja da história foi, sem sombra de dúvida, Hattori 

Hanzo Masashige (1541-1596). Ele foi filho de Hattori Nazo 

Yasunaga, que por meio de hereditariedade foi um vassalo da família 

Tokugawa, neste período Tokugawa era conhecido como Matsudaira. 

Eles vieram da linhagem da família Kamihattori, se eles vieram das 

famílias Heitaro ou Chigachi, não se sabe. 

Hattori Hanzo foi praticamente criado com as artes marciais como 

sua principal ocupação de vida. Em 1557 quando Hattori Hanzo tinha 

dezesseis anos ele foi pela primeira vez em sua vida lutar no campo 

de batalha. Foi à noite, quando Tokugawa Ieyasu atacou Uzichigo em 

Migawa (castelo em Udo). Ele ganhou sua primeira recompensa em 

função de suas extraordinárias técnicas de combate no campo de 

batalha. Ele ganhou o apelido de "Hanzo o fantasma", e Tokugawa 

também reconheceram suas habilidades depois que ele participou da 

batalha de Anagawa em 1570, e da batalha de Mikata Ga Hara em 

1572. Outro apelido que ele ganhou por causa de sua habilidade foi 

"Hanzo o demônio" (Oni no Hanzo). 

A família Hattori não foi Watari Ninja (Ninjas que vendiam seus 

serviços pela maior oferta), eles eram fiéis para com Tokugawa. 

Quando Oda Nobunaga foi assassinado por Akechi Mitsuhide, 

Tokugawa estava em uma vila perto de Osaka e foi ameaçado pelas 

tropas de Akechi. Tokugawa então teve a assistência de Hattori 

Hanzo e Taro Shiro, um ninja de Koga. Juntos com 300 Ninjas eles 

ajudaram Tokugawa escapar de Okazakiro usando Goton Jutsu 

(técnicas de se esconder na natureza) e técnicas especiais de como 

avançar com segurança. Os muitos méritos de Hattori Hanzo deram a 

ele um grande reconhecimento e ele foi condecorado com o comando 

dos Samurais de Hassenshi. Hattori Hanzo morreu em batalha em 4 

de Dezembro de 1596, quando ele tinha o comando de uma tropa que 

iria aterrorizar os Ninjas de Fuma Ryu em Kanagawa. Hanzo e sua 

tropa tinham seguido os Ninjas da Fuma Ryu no mar em barcos, mas 

os Ninjas da Fuma Ryu utilizaram técnicas aquáticas para destruir o 
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leme em seus barcos. E quando Hanzo e seus homens pularam na 

água para nadar para a costa, os Ninjas de Fuma tinham enchido a 

água de óleo e botaram fogo nela. Todos eles morreram queimados. 

Hattori Hanzo foi sucedido por Hattori Iwami no Kami Masanari. 

A população japonesa ainda canta sobre Hanzo em áreas em volta de 

Kawauchi, ele também foi conhecido como "O Guerreiro Lanceiro", 

um guerreiro muito forte. Não é muito que ele ao Ninjutsu; ele foi 

mais conhecido como um Bushi (um Samurai) de Iga. 

Durante o comando de Tokugawa Iemitsu muitos Ninjas não gostam 

do jeito que eles eram desonrados e tratados. Então eles escolheram 

preparar uma revolta contra os descendentes de Hattori Hanzo, que 

continuavam a serviço do Shogun. A revolta foi conhecida como "o 

incidente no templo Sasa", a revolta foi vencida pelas tropas do 

Shogun e os líderes foram capturados e executados. A revolta foi o 

fim da grande era da família Hattori, eles perderam todo o seu status 

por causa de suas faltas em lidar com a situação. 

Durante a grande era da família Hattori, antes da invasão do Oda 

Nobunaga, existiam muitos membros que foram bem sucedidos no 

clã da família Hattori Ryu. Alguns deles foram conhecidos como: 

 
Hattori Gensuke - Hattori Magohei - Hattori Shichikuro - Hattori Denjiro 

Hattori Maizo - Hattori Jinroku - Hattori Denemon - Hattori Shinkuro 

Yamaoka Sobei - Yamaoka Suketaro - Yamaoka Ichinosuke - Yamaoka 

Jintaro - Yamaguchi Suketaro - Yamanaka Kakubei - Fukunokami 

Teisainyudo - Hanchi Hansuke - Iga Naruto - Akimoto Kassai - 

Yamanaurchi Keitaro - Sera Genroku - Otsuka Bansaku 

  

Como conclusão do clã da família Hattori, pode-se mencionar que 

Ishitani Matsutaro Takakage teve um antepassado que era um Chunin 

no clã Ninja de Hattori Hanzo. Ishitani Matsutaro Takakage foi o 

Sensei de Takamatsu Tositsugu, e Takamatsu foi o Sensei de 

Masaaki Hatsumi, o 28º Soke na Kukishinden Ryu Happo 

Hikenjutsu. Ishitani morreu no lapso de Takamatsu no início do 

século XX, Takamatsu morreu em 1972. 
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Koga Ryu 

  

   Koga Ryu era um Clã Ninja de grande importância no Japão. Esta 

ryu consistia de 53 famílias, que provavelmente apareceram juntas no 

período TENKYO, entre os anos 938 e 946. Isso foi depois de 

Mochizuiki Saburo Kamei ter ganhado a guerra, contra Taira no 

Masakado, que ele recebeu um pedaço de terra a sudeste da província 

de Omo. A área chamada de Koga-Gun, mas Mochizuki trocou seu 

nome para Koga Oni no Kami Kameie. Foi seu filho Oni no Kami 

Iechika, um talento tanto militar como literário, que foi aclamado ter 

sido o fundador de Koga Ryu. É dito que ele estudou Genjutsu do 

monge Budista Tatsumaki Hoshi, que vivia na área. 

A tradição continuou por sete gerações, ONI NO KAMI IENARI, 

IESADA, IENAGA, IEKIYO, IETOO, IEYOSHI e YOSHIYASU, 

até que se espalhou para outras famílias, MOCHIZUKI, UGAI, 

NAIKI e AKUTAGAWA. A essas cinco famílias principais, 

juntaram-se as tropas restantes dos reinos do norte e do sul da guerra 

de NAMBOKU (1335-1395). Com o auxílio do KOGA RYU, 

aumentaram-se para 53 famílias.  

Alguns dos Ryus dentro do KOGA RYU eram: 

Koga ryu; Shinpi ryu; Taira ryu; Isshu ryu; Byaku ryu; Kawachi Yon 

Tengu ryu; Taro ryu; Kuruya ryu; Tomo ryu; Tatara ryu; Sugawara 

ryu; Otomo ryu; Hiryu ryu; Fujiwara ryu; Sasaki ryu; Tachibana 

Hachi Tengu ryu.  

Ao tempo que o Koga Ryu crescia, havia oito famílias (KOGA 

HACHI TENGU) que seriam as mais fortes, liderando os outros Ryus 

em KOGA. As oito famílias eram KOGA, MOCHIZUKI, UGAI, 

NAIKII, AKUTAGAWA, UENO, BAN E NAGANO. Mas mesmo 

grupos em KOGA tais como HIRYUGUMI, KAKURYUGUMI, 

TACHIBANA HACHITENGU GUMI E KAWACHI YON TENGU 

GUMI tinham mestres de NINPO de alta classe.  

Durante o período HAKUTO (1441-1451), os lideres herdeiros eram 

KOGA SABURO, MOCHIZUKI GORO, UGAI RYUHOSHI, 

NAIIKI FUJIBE e AKUTAGAWA KAZUMA. E durante o período 

BUNMEI (1469-1487), eram KOGA SABURO II, MOCHIZUKI 

YAJIRO, UGAI CHIAKI, NAIIKI GOHEI e AKUTAGAWA 
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TENPEI, que foi contratado pela família SASAKI, que eram os 

senhores feudais da região, para liderar suas tropas contra 

ASHIKAWA YOSHIZAWA.  

Quase 100 anos depois, a família SASAKI novamente contratou os 

NINJAS. Desta vez eram NINJAS tanto das regiões de KOGA como 

de IGA, em 1570. Também contrataram SAMURAI de KOGA e o 

objetivo era destruir ODA NOBUNAGA. Os Samurais eram 

treinados intensivamente durante um curto período a fim de serem 

capazes de combater as estratégias desenvolvidas pelos JONIN. O 

exército de SASAKI repartiu-se em três divisões, a primeira sendo 

liderada por NINJA do MIKUMO-RYU, TAKANOSE-RYU, 

MIKUHARA-RYU e INUI-RYU. O exército seguinte era liderado 

pelas outras 53 famílias de KOGA e o terceiro, pelos samurais de 

SASAKI. Durante a batalha, MIKUMO IYO NO KAMI, que liderou 

um dos exércitos de SASAKI, subitamente mudou de lado e atacou o 

exército de SASAKI pelas costas, assim levando à derrota dos 

SASAKI, que mal conseguiram escapar.  

Quando TOKUGAWA IEYASU lutava pelo poder no Japão, o 

castelo FUJIMA, nas proximidades de KYOTO foi ocupado. 

Tiveram de defenderem-se por si mesmos contra o exército a Oeste 

por tempo suficiente para que o exército de TOKUGAWA 

reagrupasse para o combate em SEKI GA HARA, no Leste. Também 

havia 400 anos NINJA do KOGA RYU que auxiliaram na defesa, 

alguns deles dentro do castelo e outros do lado de fora, aterrorizando 

o inimigo com diferentes tipos de ataques. Por volta de 100 deles 

foram mortos e, depois da vitória de TOKUGAWA, realizaram uma 

cerimônia, sendo mencionadas as mortes de MOCHIZUKI e 

ARAKAWA. 

Umas das últimas vezes que os NINJAS de KOGA estiveram ativos 

foram durante uma batalha em SHIMABARA NO RAN, quando 

SAMURAIS cristãos rebelaram-se e ocuparam o castelo HARA na 

província de SHIMABARA, em KYUSHU. Dez NINJAS do KOGA 

RYU foram mandados por IZUMO KAMI NOBUTSUNA para 

levantarem informações para os SAMURAIS do SHOGUN, a fim de 

ser preparado um ataque ao castelo. 
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Eles foram liderados por MOCHIZUKE HEIDAYU, de 63 anos de 

idade, e AKUTAGAWA KIYOUEMON, de 60 anos, ambos 

veteranos da batalha em SEKIGAHARA. Os outros de KOGA 

foram:  

IWANE KANBEI 56 anos - TOMEI GOHEI 53 anos - NATSUMI 

KAKUNOSUKE 41 anos. 

AKUTAGAWA SHICHIROBEI 25 anos - KAMOGAI 

KANUEMON 56 anos - IWANI KANBEI 45 anos MOCHIZUKI 

YOEMON 33 anos - YAMANAKA JUTAYU 24 anos 

Eles chegaram em 4 de janeiro de 1638, e seu primeiro trabalho foi 

fazer um mapa da área em torno do castelo. Apenas 15 dias depois, 

eles mandaram para o SHOGUN, TOKUGAWA IEMITSU, em 

EDO, um mapa detalhado sobre o castelo e as forças existentes.  

Também é dito que os NINJAS de KOGA, ou os ONGYO NO 

MONO (pessoas escondidas), como também eram chamados, 

infiltravam-se no castelo todas as noites, sem nenhum problema. Em 

21 de janeiro, eles roubaram alimentos do castelo, o que acabou 

dificultando a situação, pois os sitiados já estavam com poucos 

suprimentos. Também conseguiram algumas senhas secretas de 

passagem.  

Em 27 de janeiro, cinco NINJAS de KOGA conseguiram entrar no 

castelo, vestidos como soldados. Eles eram MOCHIZUKI 

YOEMON, ARAKAWA SHICHIROBEI, NATSUMI 

KAKANOSUKE, YAMANAKA JUTAYU e OTOMO GOHEI. As 

tropas no exterior do castelo atiraram com seus rifles e o inimigo no 

interior do castelo automaticamente apagou todas as tochas de 

maneira a não atrair mais fogo sobre eles. E mais tarde, quando os 

guardas da noite começaram a relaxar, os NINJAS puderam 

tranqüilamente escalar os muros, protegidos pela escuridão. 

ARAKAWA descuidou-se e caiu em um buraco, sendo auxiliado 

imediatamente por MOCHIZUKI. Entretanto, devido ao barulho, os 

guardas acederam novamente às tochas e os NINJAS foram 

descobertos. MOCHIZUKI E ARAKAWA correram diretos para 

cima da tropa, arrancando uma das bandeiras cristãs, e receberam 

tiros. Todos os cincos escaparam, mas MOCHIZUKE e ARAKAWA 

foram feridos.  
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Quando o castelo foi atacado em 24 de fevereiro, os NINJAS de 

KOGA serviram como oficiais de ligação entre as duas tropas. Como 

parênteses podem ser mencionados que MIYAMOTO MUSASHI 

(um dos mais famosos espadachins da História) foi um dos 

planejadores do SHOGUN. Ele foi atingido por uma por uma pedra 

atirada por uma mulher que estava nos muros do castelo. Ele teve de 

retirar-se, reclamando da perda de seu poder da juventude. 

A Koga Ryu sobreviveu no meio do século XX devido a um homem, 

Fujita Seiko (1899 - 1966). Ele disse que era o 14º Soke da Koga 

Ryu, mas não existe prova alguma de que isto seja verdade. Ele 

liderou pequenas unidades especiais nas matas na segunda guerra 

mundial. 

Existe um livro chamado "Ninjutsu No Gokui" (Os segredos do 

Ninjutu), escrto por Gingetsu, que aprendeu as técnicas e a história, 

por um longo por um longo período de tempo, de Tanemura Ihachiro, 

um jonin na Koga Ryu. As técnicas descritas nesse livro são muito 

similares as técnicas da Togakure Ryu de Iga. 

Aqueles que afirmam serem "mestres" da Koga Ryu hoje devem ser 

considerados vigaristas e nada mais. Baseado no fato de que o 

movimento de corpo da Iga e Koga Ryu é muito similar, a "suposta 

Koga Ryu" que é ensinada hoje não tem muito de similar com a 

Togakure Ryu e os outros sistemas tradicionais de Iga e Koga. 

Fujita Seiko foi o chamado último grande mestre da Koga Ryu. Ele 

morreu em um acidente de carro nos anos 60 (do século XX) junto 

com os seus três alunos mais graduados. Ele foi o grande mestre da 

Koga Ryu Jujutsu e 14º Soke da Sato Ryu Kempo. De qualquer 

forma tem havido algumas duvidas que foram lançadas sobre a 

autenticidade de Fujita, é dito que ele iria oferecer para ?? o 

makimono da familia e então retornar a cópia, mantendo o original 

consigo. Todos os livros de Fujita, incluindo aqueles de Atemi waza, 

jojutsu e hojojuts, parecem ser populares e ainda podem ser obtidos 

em algumas livrarias de Kanda. Abaixo uma lista de algumas pessoas 

que supostamente treinaram com Fujita: 

 Inoue Motokatsu (1918-1993). Inoue também estudou 

Kobudo com Tara Shinken e Karate com Konishi. Ele morreu 

a alguns anos atrás, sua ‘organização ou estilo é chamada de 
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Yushinkai Karate. Inoue Sensei foi amplamente respeitado e 

liderou o Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai.  

 O filho bastardo. Seiko tinha um filho bastardo a quem ele 

ensinou Ninpo. Ele continua a ensinar Jujutsu, Tantojutsu e 

Ninpo. Ele está se escondendo por causa de seu envolvimento 

com a Yakuza. Se esta pessoa existe, será bem difícil de 

constatar. Uma estória como esta fica difícil dizer se é 

verdade ou não. Enquanto ele estiver se escondendo.  

 Nachimo. Soke Nachimo estudou com Fujita Seiko 

principalmente para e durante a segunda guerra mundial. 

Mestre Nachimo morreu de infarte sem passar o título de soke 

a ninguém em 1992. É tradicional na prática Koga mudar o 

nome da escola para o nome do novo Soke após a transmissão 

do título, o que torna rastrear a sua decendência muito difícil, 

e o fato de que a escola tradicionalmente treina menos que 9 

alunos de uma vez reduzem drásticamente o número de 

pessoas que são praticantes. Ryan Taylor estudou com 

Nachimo e atualmente administra uma das escolas de 

Nachimo-Ryu Koga Ninpo.  

Escolas de Ninjutsu & Ninpo Tradicionais 

   Na idade média japonesa havia mais de 70 estilos (ryu) de ninjutsu 

sendo praticados. Muitos foram esquecidos e os Maki-Mono 

(relatórios sagrados) foram perdidos ou destruídos. Togakure-ryu 

Ninjutsu, Gyokushin-ryu Ninpo e Kumogakure-ryu Ninpo, são os 

mais conhecidos estilos tradicionais ensinados hoje em dia. Outras 

escolas serão encontradas em museus. Togakure-ryu é o estilo mais 

famoso de ninjutsu. Para aqueles que buscam o autêntico ninjutsu, 

relatamos aqui o nome das escolas de ninjutsu autênticas, antigas e as 

praticadas ainda hoje.  
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Estilos históricos de Iga Ryu Ninjutsu: 

1. Abe Ryu 

2. Arima Ryu 

3. Fujiwara Ryu 

4. Fukii Ryu 

5. Hanbe Ryu 

6. Hata Ryu 

7. Hattori Ryu 

8. Hisahara Ryu 

9. Ibuki Ryu 

10. Iga Ryu 

11. Iida Ryu 

12. Ise Ryu 

13. Ishitani Ryu 

14. Izumo Ryu 

15. Kanbe Ryu 

16. Kaneko Ryu 

17. Kashiwabara Ryu 

18. Kataoka Ryu 

19. Kimata Ryu 

20. Kimura Ryu 

21. Kotani Ryu 

22. Kuriyama Ryu 

23. Kazama Ryu 

24. Minamoto Ryu 

25. Mizuhari Ryu 

26. Momochi Ryu 

27. Mori Ryu 

28. Narita Ryu 

29. Oda Ryu 

30. Ohkuni Ryu 

31. Ooyama Ryu 

32. Otsuka Ryu 

33. Sakagami Ryu 

34. Sawada Ryu 

35. Shima Ryu 

36. Shindo Ryu 

37. Sugino Ryu 

38. Suzuki Ryu 

39. Taira Ryu 

40. Toda Ryu 

41. Togakure Ryu 

42. Toyata Ryu 

43. Tozawa Ryu 

44. Tsutsumi Ryu 

45. Ueno Ryu

Estilos históricos de Koga Ryu Ninjutsu 

1. Byaku Ryu 

2. Fujiwara Ryu 

3. Hiryu Ryu 

4. Isshu Ryu 

5. Kawachi Yon Tengu 

Ryu 

6. Koga Ryu 

7. Kuruya Ryu 

8. Otomo Ryu 

9. Sasaki Ryu 

10. Shinpi Ryu 

11. Sugawara Ryu 

12. Tachibana Hachi 

Tengu Ryu 

13. Taira Ryu 

14. Taro Ryu 

15. Tatara Ryu 

16. Tomo Ryu 
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Tai jutsu 
A arte da autoproteção 



 51 

Ninpo Taijutsu 
A essência da autoproteção 

  

Em ninpo, a arte do corpo é definida por princípios de 

autoproteção e suficiência através de técnicas de definição 

combativa por meios de chaves, torções, alavancas, 

estrangulamentos, projeções e ataques a pontos vulneráveis 

do corpo humano. O Tai Jutsu é uma das mais importantes 

áreas do treinamento ninja, requerendo disciplina e 

perseverança para o seu total domínio, pois muitos anos de 

prática serão necessários até a plena perfeição nas habilidades 

combativas e faculdades físicas do Tai Jutsu. A principal 

característica desta área de treinamento é a luta desarmada, ou seja, a 

utilização completa do corpo como arma. O Tai Jutsu pode ser subs-

dividido técnicamente nos seguintes princípios: 

 

•    Taihen Jutsu (movimentação do corpo);  

•    Dakentai Jutsu (luta desarmada);  

•    Koppo Jutsu (ataque e dilaceramento ósseo);  

•    Koshi Jutsu (ataque aos nervos e órgãos do corpo);  

•    Jutai Jutsu (combate corpo a corpo);  

•    Katame Waza (técnicas imobilizativas);  

•    Suwari Gata (formas combativas de solo);  

•    Ha Jutsu (arte de escapes e fugas);  

•    Shime Waza (estrangulamentos);  

•    Gyaku Waza (técnicas de controle articular);  

•    Gaeshi Waza (contra técnicas).  

 

Taihen Jutsu (técnicas evasicas) 

 

O termo Taihen Jutsu refere-se a técnicas evasivas de movimentação 

corporal, em especial no treinamento individual, onde o corpo torna-

se uma armadura natural e tão flexível e resistente quanto o bambu. A 

prática do Taihen engloba as seguintes técnicass: 
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1 Kamae: posturas corporais e posicionamento emocional diante do 

confronto, a pratica e aplicações destas posturas estão intimamente 

conectadas ao estado psíquico do estudante shinobi. Um kamae é em 

seu conjunto a manifestação maior do sentimento de autoproteção e 

suficiência do praticante. Um kamae deve ser o mais natural possível, 

e cada um surgiu de uma necessidade diferente durante o combate 

real. No início sua prática deve ser o mais marcial possível a fim de 

condicionar músculos, nervos e articulações para que em sua 

aplicação real o mesmo possa fluir naturalmente, sem marcialidade.; 

 

2. Icho Jutsu: É um conjunto de técnicas acrobáticas que preparam o 

estudante shinobi para dominar perfeitamente técnicas evasivas 

contra ataques de armas distintas  e contra técnicas de projeção 

avançadas. As acrobacias também são utilizadas como suporte para 

aguçar no estudante os instintos de autosuficiência, bem como 

melhorar o equilíbrio, tônus muscular, flexibilidade e percepções 

plenas do tempo e espaço; 

 

3. Ukemi: Em ninpo, Ukemi significa receber a força do inimigo e 

deixar passar o fluido, é também inverter ou cambiar o próprio corpo 

livremente quanto está em combate. A prática do Kaiten e Ukemi no 

ninpo tem por finalidade: 
 

Condicionar o corpo corretamente para situações de auto-projeção;  

Condicionar e fortalecer a musculatura que articula a coluna 

vertebral;  

Fazer com que o aluno aprenda a dominar seu centro de gravidade;  

Ter total flexibilidade em técnicas evasivas diante de diversas 

situações de combate.  

 

 É a parte mais importante do treinamento no campo do taihen, 

envolve neste conjunto, técnicas evasivas de autoprojeção, 

condicionando o estudante shinobi a cair com segurança em qualquer 

tipo de terreno. O ukemi do Ninpo ao contrário de outras artes 

marciais que condicionam seus estudantes para queda em solo 

flexível (tatame) prioriza o condicionamento para quedas em solo 

real. Outro atributo do ukemi em Ninpo é a possibilidade de 
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manutenciar a saúde dos músculos pulmonares e a coluna vertebral 

como um todo, uma vez que a prática correta do ukemi massageia e 

tonifica tais regiões do corpo. A respiração neste grupo de 

treinamento deve ser adequada. Explico: Nas técnicas em que o corpo 

cai e rola independente da direção deve o estudante exalar no 

movimento, porém quando apenas efetua-se a queda sem rolamento, 

deve o estudante contrari o abdomem soltando 40% de osigênio e 

uma vez seguro relaxar e terminar a exalação. Isto facilita e protege o 

estudante shinobi ao cair. Meu Mestre me ensinou certa vez: 

“conhecemos um verdadeiro ninja pela maneira como ele cai, um 

bom ukemi identifica um bom guerreiro”. 

 

4.  Tai Sabaki: Este campo de treinamento é essenciaol para o 

estudante shinobi desenvolver-se corretamente em situações de 

combate, o Tai Sabaki refere-se a esquiva corporal diante do ataque 

oponente. Neste, o mais importante é antecipar o ataque oponente 

para que a esquiva seja adequada a situação e possa permitir uma 

reação segura ao estudante sahinobi.  O Tai Sabaki ensina que 

podemos anteciparr a intenção do oponente olhando diretamente 

entre as sombrancelhas do agressor, manter a mente alerta e tranqüila 

e um posicionamento físico relaxado e consciente. Desta forma 

percebo todo e qualquer movimento dos membros e corpo do 

oponente.. Um bom Tai Sabaki depende do controle pleno do 

equilíbrio corporal (tsuriai), de uma perfeita e segura distância do 

agressor, onde ele se expõe e você se protege e um estado mental 

relaxado e alerta (zanshin). 

 

Dakentai Jutsu (arte das armas naturais) 

  

A prática de dakentaijutsu implica em formas de golpear com o corpo 

desarmado; a prática de dakentai em ninpo é utilizada para quebrar a 

resistência física e psicológica do adversário com a finalidade de 

proporcionar aderência às técnicas finalizativas própriamente ditas. 

Dificilmente utiliza-se Dakentai para finalizar um combate, pois a 

eficiência está em quebrar a intenção de ataque de Uke sem feri-lo e 
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sim imobilizando dolorosamente tendo o poder de manipular seu 

oponente dentro de suas intenções.  

Finalizando, a prática de Dakentai visa os pontos vitais e estruturas 

ósseas do oponente, aderindo assim ao correto Taijutsu. 

O Dakentai se divide em duas categorias básicas, os Atemi e os Geri. 

É Atemi todo o golpe desferido pelas mãos e braços, e é Geri todo o 

golpe desferido com as pernas e pés.. Podemos resumir o Dakentai 

em dezesseis armas naturais, formas de golpear com o corpo: 

chamado de Daken tai jutsu: 

 

1. Kikaku Ken: a parte superior e frontal da cabeça como arma; 

2. Shuki Ken: A região do cotovelo com o braço flexionado e 

punho fechado; 

3. Fudo Ken: Punho fechado e vertical, um golpe de kime (foco) 

e nage (projeção). 

4. Kiten Ken (shuto): as mãos abertas em concha com o polegar 

direcionado para fora, utiliza-se a lateral externa da mão como 

arma; 

5. Shishin Ken: A utilização dos dedos de forma individual 

como arma; 

6. Shitan Ken: Refere-se na utilização de três dedos como arma, 

historicamente conhecida como as “Mãos de Buda” trabalha-

se nesta com a pressão na área envolvida; 

7. Shako Ken: Refere-se na utilização das mãos em forma de 

garra, a dinâmica deste golpe esta na pressão em pontos de 

kyusho (vitais); 

8. Shito Ken (boshi): Conciste em golpear com o polegar 

alinhadas as articulações dos demais dedos fechados; 

9. Shikan Ken: É uma característica samuraica, utilizam-se as 

articulações centrais dos dedos como arma, conhecida 

historicamente como “Patas de Tigre” tem o objetivo de 

atacar as articulações e estrutura e regiões vitais como a 

traquéia, por exemplo; 

10. Koppo Ken: golpe direcionado de forma circular com a a 

articulação central do polegar pressionando os demais dedos 

com o punho fechado; 
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11. Happa Ken: É um golpe de expansão de ar aplicado com as 

mãos em conha na região dos tímpanos (kasumi), também de 

forma individual na boca quando aberta; 

12. Soku Yaku Ken: Utilizar o dedão do pé como arma em 

regiões vulneráveis e macias do corpo; 

13. Soku Gyaku Ken: Utiliza-se o metatarsso do pé com os dedos 

contraídos para traz. É um golpe de força e focalização, em 

geral é aplicado com um chute frontal; 

14. Soki Ken: Refere-se na utilização do joelho como arma e 

instrumento de bloqueio; Também como apoio para 

alavancas; 

15. Tai Ken: É a utilização do corpo interio como arma em 

situações iminentes de confronto onde a sobrevivência define 

a técnica mais eficaz; 

16. Shin Ken: Acredito ser a técnica mais difícil de ser dominada, 

refere-se a capacidade de golpear com o estado de espírito, 

neste também encontramos a aplicação do Kiai (grito 

energético) como instrumento de combate. Tenho aprendido 

que esta técnica pode evitar muitos confrontos diretos, é 

preciso desenvolver o Fudoshi (coração imutável) e o Zanshin 

(espírito de alerta).  

 

Koppo Jutsu (arte dos ossos) 

 

Esta é uma faculdade de combate que foi em sua história responsável 

pelo surgimento de artes como o Karatê e Kenpo. O Koppo Jutsu o 

Ninpo tem a finalidade de vulnerabilizar o ponente pelo ataque 

simultâneo contra a estrutura óssea do inimigo, visando rompimento 

de articulações, fraturas ósseas e desmembramento. Este é um campo 

de estudos que requer muito treinamento no condicionamento das 

armas naturais descritos anteriormente em Hoken Juroppo. Uma das 

muitas técnicas de condicionamentos de tais armas é o Bocho Jutsu, 

grupo de técnicas desenvolvidas em contato pleno com árvores, 

elemento terra e rochas. Os golpes são desferidos contra estes 

elementos com técnica adequada que protege o corpo e ao mesmo 

tempo o condiciona, tornando mãos e pés em mortais armas de 
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combate. Exemplo disto foi Takamatsu Sensei, que já aos doze anos 

de idade era mestre em Koppo Jutsu, capaz de perfurar o corpo 

humano com as mãos. Outra pratica freqüente no dojo (escla) é o 

Batsuri Gako Jumbi, formado por técnicas e exercícios de tonificação 

muscular e aumento da resistência das articulações e nervos 

profundos e superficiais, neste, exercícios do yôga antigo são 

utilizados como instrumento excepcional de treinamento. 

 

Koshi Jutsu (arte dos pontos vitais) 

 

Koshi Jutsu é uma característica de escolas shinobi e de taijutsu que 

priorizam  o ataque a pontos vitais do corpo humano utilizando-se 

das armas naturias por golpes e pressões em músculos, nervos, 

plexos, artérias e órgãos. O condicionamento das armas naturais neste 

campo de treinamento também é uma prioridade ao estudante shinobi 

iniciante, treinamento este que se mantém por uma vida inteira.  Cada 

escola possui um Kyusho (mapa letal do corpo), ou romanticamente 

chamado de “portais da dor”. Estes pontos eram guardados em 

segredo por séculos por seus Sokes (Mestre dos Mestres), que agora 

podem ser revelados parcialmente aos estudantes shinobi de todo o 

mundo. Outro relativo atribuído ao Koshi Jutsu é a observação 

orgânica e comportamental do inimigo por parte do estudante 

shinobi, assim o guerreiro shinobi pode definir um “diagnóstico” das 

condições de saúde e biológica do inimigo a fim de definir a melhor 

estratégia de kyusho a ser utilizada. Seguindo uma seqüência 

cronológica que respeita a hora do dia, temperatura ambiente, 

inimigo alimentado ou não, respiração oponente, vestimentas do 

oponente, idade cronológica e obviamente particularidades da 

movimentação do inimigo, um guerreiro de koshi jutsu nunca inicia o 

ataque, ele sempre atrai o inimigo a fim de avaliar o grau de perigo e 

combatividade do guerreiro inimigo. Caracteristicamente o guerreiro 

de koshi jutsu procurava cançar o inimigo antes de eliminá-lo com 

exímia eficiência, aqui se observa então a importância do Taihen 

Jutsu (técnicas evasivas) e do condicionamento cárdio-respiratório. 
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Jutai Jutsu (arte dos dez corpos) 

 

O sentimento de jutai esta focado na 

canalização da força de dez homens 

para um único homem.  Esta faculdade 

de combate lembra técnicas do Judô e 

Jiu-Jitsu (Ju-Jutsu é a pronúncia correta 

do termo) pelo seu caráter de 

treinamento, todavia, o direcionamento 

das técnicas bem como suas 

aplicabilidades são para situações umas 

tanto diferentes praticadas por outras 

artes. O jutai do Ninpo prioriza a 

oportunidade de utilizar a força e equilíbrio do oponente contra ele 

mesmo. Uma característica marcante da prática do jutai é o 

enraizamento de tori e um forte agarre contra o kimono de uke. Para 

se obter um bom combate em jutai é preciso condicionar alguns 

pontos: As pernas nuca devem estar esticadas e sim, sempre 

flexionadas procurando acentuar o centro de gravidade, isto dificulta 

a possibilidade de uke movimentá-lo e te da um melhor controle do 

teu eixo. Deve-se estar preocupado com o teu equilíbrio, nunca 

flexione a coluna pelo teu centro, ou seja, a vertebral nunca se dobra, 

trabalhe o quadril em conjunto mantendo alinhada a coluna lombar e 

cervical. Com exceção das técnicas de sacrifício do próprio 

equilíbrio, tori deve se preocupar em manter o próprio equilíbrio a 

fim de desequilibrar uke partindo do movimento do próprio 

quadril.  Os braços nunca se esticam. Tori deve permaner com os 

braços flexionados, um bom agarre a uke e os ombros levemente 

voltados para fretne a fim de aumentar o peso corporal e a liberação 

da dinâmica da força sem tensão. Tori deve também manter 

preferencialmente seu quadril abaixo do quadril de uke, isto difculta a 

ação de uke e favorece a ação de tori.  A respiração deve ser 

tranqüila, porém nos momentos de projeção tori deve contrair o 

abdomem exalando com o sentimento de um kiai a fim de liberar 

energia suficiente a ponto de projetar com eficiência e dominar o uke. 
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São subdivisões de jutai jutsu: 
 

Tai Hodoki (escapes corporais): 

 

1. Haibuyori (escapes por tomadas e agarres posteriores); 

2. Ushiro Kakai (tomada posterior sob os braços); 

3. Ushiro Kakai Sode Dori (tomada dorsal sobre os braços); 

4. Ushiro kakai Kubi Dori (tomada dorsal  e cervical); 

5. Ushiro Ryote Kubi Dori (tomada dorsal dupla no pescoço); 

6. Ushiro Kata Kubi Dori (tomada dorsal individual no 

pescoço); 

7. Ushiro Kakai Kubi Jime (tomada dorsal com 

estrangulamento); 

8. Ke Dori/Tori (tomada do cabelo); 

9. Atama Dori (tomada na cabeça); 

10. Mae Kakai (tomada frontal sob os braços); 

11. Mae Kakai Sode Dori (tomada frontal sobre os braços); 

12. Mae Kakai Kubi Jime (tomada frontal com estrangulamento) 

13. Yoko Kakai Sode Dori (tomada laterla sobre os braços); 

14. Yoko Kakai Kubi Jime (tomada lateral com estrangulamento); 

15. Kata Mune Dori (tomada frontal individual na gola do 

kimono); 

16. Ryote Mune Dório (tomada frontal dupla na gola do kimono); 

17. Sode Dori (tomada na manga do kimono); 

18. Morote Ashi Dori (tomada dupla nos membros inferiores); 

 

Te Hodoki (tomadas dos membros superiores): 

 

1. Kata Te Dori (tomada indivuidual do pulso); 

2. Ryo Te Dori (tomada dupla de ambos os braços); 

3. Koza te Dori (tomada cruzada de uma só mão ou braço) 

4. Morote kata Te Dori (tomada dupla de um único braço); 

5. Juji Ruo Te Dori (tomada dupla em cruzamento de ambos os 

braços); 

6. Yoko Kata Te Dori (tomada lateral individual do pulso); 
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7. Ushiro Ryo Te Dori (tomada dorsal dupla de ambos os 

braços); 

8. Ushiro Juji Ryo Te Dori (tomada dorsal com os braços 

cruzados); 

  

Importante frizar que a prática do jutai é nada mais  do que o 

combate corpo-a-corpo, tanto em pé quanto no solo, obviiamente 

respeitando suas subdivisões. 

 

Há Jutsu (escapes e fugas) 

 

Também se compara a Jutai. Há Jutsu é um termo shinobi que 

simplesmente consiste em técnicas livres de fuga e escape. Neste, a 

um campo de treinamento denominado shinobi hodoki que sugere o 

escape na escuridade, ou desaparecer diante do ataque de um ou mais 

inimigos. 

 

Shime Waza (técncias de estrangulamento) 

 

Shime é o mesmo que Jime e sugere o estrangulamento. O Shime 

Waza do Ninpo procura em sua aplicação controlar, dominar e 

finalizar o oponente quando não houver nenhum outro receurso, pois 

sua aplicação irresponsável pode ocasionar danos irreversíveis a uke 

ou a um oponente em situação real. Basicamente a dois tipos três 

tipos de estrangulamento. O primeiro sugere o estrangulamento 

traqueal, ou seja, pressão na região da traquéia, ele se torna mais 

eficiente quando o estudnate shinobi  direciona a pressão de baixo 

para cima, da base da traquéia para o alto e para dentro, numa pressão 

continua e gradativa; não se deve em hipótese alguma pressionar com 

força e velocidade, nem tão pouco golpear a região traqueal, pois se 

trata de uma região letal e todo cuidade é pouco. O segundo Shime 

sugere o estrangulamento renal, na região inferior do tronco junto ao 

fígado, baço e rins, o mesmo pode ser feito com os braços ou com 

maior eficiência com as pernas. Neste, a pressão também é 

continuada até que se perceba o limite de uke A pressão constante 

pode ocasionar lesão nos rins ou baço, então mais uma vez, todo o 
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cuidado é pouco. O tercerio Shime é o arterial, este por sua vez não é 

recomendado para as práticas no Dojo, pois pode ocasionar lesões no 

cérebro. Este estrangulamento conciste na pressão continuada e 

crescente na artéria principal que passa pelo lado esquerdo do 

pescoço a fim de oxigenar o cérebro pelo fluxo principal de sangue, 

por esta razão não costuma utilizar este estrangulamento, pois a falta 

de oxigenação cerebral pode ocasionar danos muitas vezes 

irreversíveis. Em termos letais, o estangulamento traqueal pode levar 

o oponente a óbito se sua pressão for continuada e constante por 

tempo superior a um minuto. Porém, o estangulamento arterial pode 

levar o oponente a óbito num tempo bem inferior, obviamente em 

ambos os casos o tempo limite do estrangulamento depende e muito 

da resistência biológica do oponente, por esta razão a importância de 

informar os perigos desta divisão técnica do Ninpo. Sitamos então os 

principais Shime praticados pelo Ninpo. 

  

1. Hon Jime (estrangulamento com a lateral da mão e ajuda do 

kimono); 

2. Gyaku Jime (estrangulamento com o dorso da mão e ajuda do 

kimono); 

3. Sankaku Jime (estrangulamento do pescoço com os braços em 

triangulo); 

4. Do Jime (estrangulamento renal com as pernas); 

5. Shito Jime (estrangulamento duplo ou individual com o 

polegar e ajuda do kimono); 

6. Juji Jime (estrangulamento frontal com as mãos em cruz e 

ajuda do kimono); 

7. Teki Jime (estrangulamento dorsal com apoio da cabeça); 

8. Juji Ashi Jime (estrangulamento com as pernas em triangulo); 

 

Gyaku Te Waza (técnicas de controle articular) 

 

O Gyaku Waza é um dos principais grupamentos técnicos praticados 

no Ninpo, ele é responsável pelo domínio de um bom Taijutsu e 

oferece a oportunidade de vencer o inimigo sem violência e sem feri-

lo desde que aplicado corretamente. Um bom Gyaku Waza depende 
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do domínio em princípios que regem este grupamento técnico, 

princípios estes que so podem ser dominados com uma constância 

efetiva nas práticas e estudos dos mesmos. Os tópicos seguintes 

contêm informações básicas sobre a ciência marcial que permite em 

teoria conhecer a prática a fim de se traduzir para o treinamento e 

combate tais princípios elementares para um seguro Taijutsu. Defino 

os princípios: 

 

1. Omote Gyaku (torção do pulso do verso para fora); 

2. Ura Gyaku (torção do pulso de fora para dentro); 

3. Hon Gyaku (alavanda curta de pulso); 

4. Take Ori (‘romper o bambu’, alavanca de pulso); 

5. Muso (Jigoku) Dori (luxação na região posterior do braço); 

6. Musha (Goja) Dori (“prender o guerreiro” alavanca de braço 

com apoio no cotovelo); 

7. Onikudaki (“dilacelar o demônio” alavanca de braço com 

apoio no ombro); 

8. Ganseki (“grande rocha”  alavanca e projeção com apoio de 

braço e tronco); 

9. Katate Nage (projetar pelo ombro e braço); 

10. Gyaku Nage (projeção inversa de braço); 

11. Daí (Oh) Gyaku (grande reverso); 

12. Kubi Nage (projetar pelo pescoço); 

13. Geri Gaeshi (engaches e bloqueios de pernas); 

14. Gaeshi Waza (contra técnicas) 

15. Katame Waza (técnicas de imobilização e controle) 

 

  

Importante: 

 

Toda e qualquer técnica acima mencionada, deve ser estudada e 

praticada somente com a supervisão e autorização de um professor 

qualifidcado e formado pela tradição marcial a que representa. 
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Taihen Jutsu 
Arte da evasividade 
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Taihen Jutsu (aprendendo a se mover) 

 
   Taihen jutsu é um grupo de treinamento que visa aprimorar as 

facultades evasivas e defensivas do praticante, sua principal 

característica é a movimentação furtiva atraves de saltos, esquivas, 

quedas e rolamentos. Sua prática requer um profundo estudo do 

centro de gravidade, para que o indívíduo possa se mover em total 

controle, mesmo quando em queda. Procure observar as regras de 

execução das técnicas evasivas descritas logo mais na seção de ukemi 

gata. Saiba que a verdadeira habilidade de um artista marcial começa 

nas técnicas evasivas, pois se o mutador sorber como cair e se 

proteger, logo, sabera como lutar, esse é o primeiro passo. Aprenda a 

se mover! 

 
Kamae gata  
(posturas reflexológicas e psico-físicas) 

 
1. Ichimonji no kamae (posição evasiva número um) 

2. Icho no kamae (posição do grool) 

3. Jumonji no kamae (posição defensiva número dez) 

4. Seiza no kamae (posição sentada de observação e meditação) 

5. Fudoza no kamae (posição sentada de atenção) 

 
Taihen jutsu ukemi gata  
(formas evasivas de saltos, quedas e rolamentos) 

 
1. Zenpo kaiten (rolamento frontal) 

2. Zenpo ukemi (queda frontal) 

3. Sokuho kaiten (rolamento lateral) 

4. Koho kaiten (rolamento dorsal) 

5. Yoko nagare (fluir para o lado) 

6. Tachi nagare (fluir para traz) 

7. Jun nagare (fluir para a retaguarda) 

8. Gyaku nagare (fluir ao contrário) 
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9. Happo tenchi tobi (saltar nas quatro direções entre céu e terra) 

10. Oten (salto estrela) 

11. Yoko ruten (salto estrela sem o apoio das mãos) 

12. Tobi ori (salto sobre um obstáculo com rolamento frontal) 

13. Tobi comí (saltar de uma superficie superior para uma 

inferior) 

14. Mae tenkai (salto frontal com apoio das mãos) 

15. Ushiro tenkai (salto dorsal com apoio das mãos) 

16. Kuten (salto mortal) 
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Kihon (fundamentos)  
Kamae kata (posições psico-físicas e reflexológicas) 

 
 

Ichimonji no kamae 
 

Ichimonji no kamae é uma postura 

evasiva. Ela nace do natural instinto a 

auto-proteção. Para realizar corretamente 

essa técnica, debe-se manter os pés 

alinhados preservando a linha central do 

corpo, mantendo cerca de sesenta portento 

do peso corporal na perna posterior. As 

mãos protegem a linha central e o 

posicionamento de todo o corpo tende a 

asumir  uma forma que confunda a 

observação de uke, o praticante deve ficar 

“pequeno”, quase que lateralmente em 

relação a uke. A principal característica 

deste kamae é o ma-ai (distância 

adecuada) 
 

 

Icho no kamae 

 
Icho no kamae é uma postura neutra que 

tem como principal característica o 

aprimoramento do tsuriai (equilibrio 

corporal). Esse kamae condiciona a 

estabilidade e segurança do praticante, 

malhora o sensso de equilibrio e aprimora 

as técnicas de pernas, como chutes e 

esquivas; tende a neutralizar a agressão 

oponente e permitir a tori uma rápida 

resposta, que possa desequilibrar e 

controlar uke com eficacia e segurança. 
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Jumonji no kamae 
 

Jumonji no kamae é uma postura 

intermediária, permiti tanto a rápida 

defesa quanto o ataque, sua principal 

característica é o koshí (quadril), 

desenvolve velocidade nos movimentos, 

potencializa a energia das técnicas e 

direciona as armas naturais com mais 

qualidade e eficácia. O cruzamento dos 

braços mantem a linha central do corpo 

protegida e o posicionamento das pernas 

depende da situação em que tori se 

encontra. Lembre-se sempre: Todo 

movimento eficiente, o quadril move-se 

primeiro. Todo movimento falho, os 

membros movem-se primeiro! 
 

 
Seiza no kamae e Fudoza no kamae 
 

Seiza no kamae é uma posição de 

observação, atenção e repouso do corpo, 

mais não da conciencia, usada nos rítos 

tradicionais, em aulas teóricas (kuden) e 

no dia-a-dia da cultura niponica.  

Fudoza no kamae é um falso sentimento 

de seixa no kamae, ou seja, durante a 

quietude do guerreiro ele oculta uma das 

pernas para potencializar uma rápida 

saida de sua posição. Utilizado também 

para as técnicas de saque com a espada 

(i-ai). 
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Ukemi gata taihen jutsu (técnicas evasivas) 

 
Regras gerais de execução das quedas e rolamentos 

 
1. Sempre mantenha o queixo próximo do peito para qualquer 

queda e rolamento; 

2. Sempre se aproxime do chão antes de rolar ou cair; 

3. JAMAIS toque a cabeça no tatame para qualquer queda e 

rolamento; 

4. Para todo rolamento esprie e  descontaía a musculatura; 

5. Para toda queda contraia o abdomen soltando parte do ar e 

depois relaxe; 

6. Todo kaiten (rolamento) atua no distanciamento e 

evasividade; 

7. Todo nagare (rolamento curto) atua no encurtamento evasivo; 

8. Todo ukemi (queda) atua na preservação integral do 

indivíduo. 

 

 
Zenpo kaiten 

 
Zenpo kaiten é uma técnica de 

rolamento frontal, deve-se primeiro 

abaixar-se bem perto do solo em tai 

otoshi sabaki, então, coloque as 

mãos em “T”, formando um angulo 

circular com os braços, aplique o 

rolamento de forma suave e com o 

corpo bem pequeño, como uma bola. 

Durante o rolamento espire, a fim de 

relaxar a musculatura dorsal e tornar 

seu exercício mais seguro e 

agradavel, finalise em ichimonji no 

kamae de frente para sua retaguarda. 
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Sokuho (yoko) kaiten 

 
Sokuho kaiten é um rolamento lateral, 

pode-se aplica-lo com ambas as mãos no 

solo, uma só mão como apoio ou sem o 

apoio das mãos, dependendo de sua 

aplicação. Porém o mais importante é 

efetuar o rolamento seguindo as regras 

de execução do rolamento anterior 

(zenpo kaiten). Seu campo visual nessa 

técnica é trabalhado periféricamente, ou 

seja, você observa a linha de seu 

rolamento com sua visão periférica. 

Conclua em ichimonji no kamae de 

frente para seu ponto de partida 

 

 

 
Koho (ushiro) kaiten 

 
Koho kaiten é um rolamento dorsal, 

segue as regras de execução da 

primeira técnica (zenpo kaiten). Para 

executa-lo corretamente primeiro se 

abaixe e sente-se, se for rolar pelo 

ombro direito, estique a perna esquerda 

e mantenha a direita flexionada, 

tracione o corpo para traz e ajude com a 

mão esquerda a finalizar a técnica. 

Conclua em ichimonji no kamae 
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Yoko nagare 

 
Yoko nagare é um rolamento curto 

lateral, sua característica é encurtar as 

distâncias entre tori e uke. Se o 

rolamento for executado pelo lado 

esquerdo, desça alongando a perna 

esquerda a frente da directa e role 

sobre o ombro direito. Sempre role 

com o ombro oposto em relação a 

perna que se alonga no solo, ou seja, 

perna directa alonga rola com o ombro 

esquerdo e vive versa. Yoko nagare 

mantem o foco visual em um ponto 

fixo. Conclua em ichimonji no kamae 

 

 

 
Tachi nagare 

 
Tachi (se pronuncia tati) nagare é um 

rolamento curto dorsal. Há uma 

preocupação em controlar a decida do 

corpo até o solo, ou seja, não se 

golpeia o quadril ou glúteos no chão. 

Alonga-se a perna a frente decendo e 

sentando-se, então, se rola com o 

ombro oposto da perna alongada. 

Utiliza-se o abdomen para tracionar o 

corpo para traz no rolamento, conclua 

em ichimonji no kamae 
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Dakentai jutsu 
A arte das armas naturais 
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Daken kihon 
Treinamento básico com as armas naturais 
 

 

1. Tsuki gata (forma de estocar) 

 

 1.1 Shikan Ken (estocar com o nós dos dedos) 

 1.2 Shito ken & Boshi ken (estocar com o polegar) 

 1.3 Fudo ken (estocar com o punho fechado) 

  1.3.1 Tate ken (estocar com o punho na vertical) 

  1.3.2 Un ken (estocar com o punho na horizontal) 

  1.3.3 A ken (estocar com o punho invertido) 

  1.3.4 Tetsui ken (estocar com o punho em martelo) 

  1.3.5 Shuko ken (estocar com o dorso do punho) 

 

2. Uchi gata (forma de golpear) 

 

 2.1 Omote shuto (faca da mão com a palma para cima) 

 2.2 Ura shuto (faca da mão com a palma para baixo) 

 2.3 Shuki ken  (golpear com o cotovelo) 

 2,4 Shako ken (golpear com a mão em garra) 

 2.5 Soki ken (golpear com o joelho) 

 

3. Keri gata (forma de chutar) 

 

 3.1 Sokuyaku ken/keri (chutar com a ponta do pé) 

 3.2 Sokushi ken/keri (chutar com o metatarso) 

 3.3 Sokugyaku ken/keri (chutar com a planta do pé) 

 3.4 Sokuto ken/keri (chutar com a faca do pé) 

 3.5 Kakato ken/keri (chutar com o calcanhar) 

 3.6 Ashiura ken/keri (chutar com o peito do pé) 

 3.7 Koho keri (chutar para tráz) 

 3.8 Sokuho keri (chutar para o lado) 

 3.9 Tobi keri (chutar saltando) 
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Fudo ken (tate-ken, un-ken, a-ken) punho fortemente fechado 

 

 
 

Boshi ken ou Shito ken (quatro paus ou sabres, polegar) 
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Shin ken e Shako ken (ponta dos dedos e mãos em garra) 

 

 
 

Kopo ken (ossatura) junta do polegar 
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Shuto ken ou Kiten ken (sabre da mão, parte macia) omote e ura 

 

 
 

Shikan ken (tsuki) ossos centrais dos dedos, falanges bem fechadas
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Shishin  ken (dedo mínimo) 

 

 
 

Shuki ken (cotovelada) age, omote, ura e gyaku
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Kikaku ken (cabeçada com a parte superior da testa) 

 

 
 

Soki ken (joelhada com a rótula)
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Sokuyaku ken (dedo maior do pé) 

 

 
 

Sokushi ken (polpa ou metatarso do pé)
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Sokugyaku ken (planta do pé) Sokuho keri (chtar para o lado) 

 

 
 

Koho keri (chutar para tráz) Kakato (calcanhar)
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Tobi keri (chute aéreo, saltando) 

 

 
Shi ken (morder e improvisar) 
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Torite kihon gata 
Princípios de controle articular 
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Torite kihon gata (conceitos básicos de controle) 
 

O grupamento Tori te kihon gata é um conjunto de técnicas que tem 

por finalidade o controle articular atraves de torções, alavancas e 

chaves. Este é o mais difícil sistema de luta a ser dominado, pois o 

lutador precisa estudar com profundidade a anatomia humana, 

envolvendo a estrutura óssea, pontos vitais, nervos, glándulas, 

músculos, veias e artérias e sistemas de condução da bio-energia. 

Básicamente precisamos considerar algunas características para o 

estudo primário deste grupo de treinamento.  

Primeiro: 

Entendamos os seguintes conceitos: 

Torção é a técnica que visa a flexão da articulação e logo, a tensão 

em espiral da mesma articulação, tanto abrindo quanto fechando o 

espiral, dependendo apenas da técnica a ser aplicada; 

Alavanca consite básicamente na ação contra articular por meio de 

tração, ou seja, trabalha-se na articulação de forma negativa para que 

fisicamente possamos aplicar a alavanca que permita projeção ou 

desequilibrio do oponente, podendo haver até a ruptura da estrutura 

óssea na técnica solicitada; 

Chave é a junção dos dois conceitos anteriores, torção com alavanca. 

A mesma sempre ocorre com mais eficacia nas articulações centrais 

dos membros, porém para evitarmos acidentes durante o treinamento, 

aplicamos as chaves buscando sempre fechar os ángulos de execução 

nas técnicas, ou seja, encaixamos as técnicas abrindo o ângulo na 

articulção no máximo noventa Graus. Quanto mais fechado o ângulo 

mais segura a técnica, principalmente nas projeções; 

Segundo: 

Ao aplicarmos as técnicas de controle articular consideramos sempre 

três pontos. A eles damos o nome de Sanshin (tres sentimentos): 

1. Sabaki: O primeiro sentimento é a autoproteção, a esquiva, a 

capacidade evasiva, o bloqueio da agressão oponente. Para 

aprender a lutar, primeiro precisa aprender como se defender. 

2. Shikaku: O segundo sentimento é a capacidade de 

desequilibrar o oponente durante o combate, podemos fazer 

isso por meio do desalinhamento da coluna vertebral, da 
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pressão em pontos de dor o. Ou por tração na alavancas 

articulares. Outra forma é o desequilibrio psicológico, mas 

isso estudaremos posteriormente. 

3. Nage: O terceiro sentimento é a projeção, controle e 

finalização do oponente, porém para conseguirmos realizar 

adecuadamente o nage precisamos primeiro efetuar 

corretamente os dois sentimentos anteriores, somente então, 

nossa técnica tera qualidade suficiente para controlar o 

oponente. Se você realizar corretamente os conceitos 

anteriores, então naturalmente o nage ira ocorrer. 
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Omote kote gyaku (torção do pulso de dentro para fora) 
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Ura kote gyaku (torção do pulso de fora para dentro) 
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Goja dori ou Musha Dori (chave na articulação medial do braço) 
 

 



 86 

Onikudaki (chave integral na extenção total do braço) 
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 Ganseki nage (projeção da “grande rocha” / alavanca de quadril) 
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Ninja Biken 
Técnicas secretas com a espada  
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Biken seishin  

(o sentimento da espada ninja) 

 
O ninja biken é o treinamento com a espada secreta shinobi (ninja). 

Isso significa em linhas gerais que o ken jutsu (arte da espada) 

treinado no ninpo não segue as formas convencionais do ken jutsu 

ortodoxo japones. Para o ninpo, a arte da espada implica mais em 

estratégia de auto-suficiência do que num código de conduta 

inquebrável, onde formas não ortodoxas de esgrima não possam ser 

aceitas no campo de batalha real. Um ninja sempre ocultava sua real 

intenção em um cenário real de confronto, seu inimigo não tinha 

parâmnetros para avaliar o oponente ninja, portanto, o guerreiro 

shinobi tinha uma importante vantagem diante de um adverssário 

técnicamente superior no combate tradicional.  

Segue abaixo apenas uma pequena introdução no contexto básico 

deste importante campo de treinamento ninja. A esgrima shinobi 

 
Kamae (posturas) 

 
1. Jodan no kamae (posição alta, linha da cabeça) 

2. Ichi no kamae (posição linear que oculta o comprimento da 

espada) 

3. Chudan no kamae (posição medial, linha do tronco ou plexo 

solar) 

4. Gedan no kamae (posição baixa, altura dos pés e joelhos) 

5. Seigan no kamae (postura flexivel, espada na linha do plexo 

solar) 

6. Daijodan no kamae (grande posição alta, visa corte frontal 

7. Hasso no kamae (posição de espera e de guarda) 

8. Tou sui no kamae (posição baixa invertida) 

9. Kasumi no kamae (posição de defesa e rápida resposta) 

10. Tou toku ryo shi no kamae (posição baixa de bloqueio de 

shuriken) 
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Mokuso 

Meditação e autoconhecimento  
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Mokuso 
Princípios da meditação 

O aspecto transformador da meditação  

Como começar a meditar. 

 Hoje em dia falar sobre meditação 

é muito frequente nos círculos 

filosóficos, religiosos e culturais. A 

sociedade tem aprendido por 

técnicas de diferentes tradições 

como gerar este tão famoso porém 

pouco desvendado estado de 

consciência. Gostaria então de 

compartilhar com você uma das 

mais simples técnicas meditativas que desenvolvi atraves de anos de 

práticas do gênero. Mas antes de começarmos, eu pergunto a você: 

Qual é o objetivo da meditação? E o mais importante, para que você 

deseja aprender isso? Permita então que eu possa compartilhar minha 

experiência. O objetivo central da meditação é suprimir a 

instabilidade da consciência, noutras palavras, é gerar paz mental e 

serenidade emocional. E o motivo para praticar tal técnica deve estar 

alicerçado na aquisição de uma consciência expandida, capaz de 

observar os aspectos reais da vida sem distorções e escolher com 

mais acertividade as diretrizes de sua vida. Vamos então ao exercício; 

Primeiro, procure desenvolver duas disciplinas fundamentais; acordar 

bem cedo e relaxar a noite para dormir. 

Segundo. Ao acordar pela manha, reserve cerca de cinco minutos 

para o seu despertar consciente em quiietude. Você ira procurar um 

lugar tranquilo e se sentar em uma posição firme e confortável, com 

as costas eretas, o queixo paralelo ao solo e manter a respiração 

consciente. Então, quando perceber o estado de quietude gerado pela 

respiração consciente, desenvolva mentalmente todo o seu dia, 
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mentalize o que é necessário realizar no dia, defina diretrizes, observa 

os aspectos positivos e negativos de seu planejamento, mas ainda 

sim, mantenha a atitude construtiva, positiva. Veja quais são as 

prioridades, o que realmente é essencial e então, mãos a obra. Uma 

vez criando os cliches mentais necessários seu corpo podera 

somatizar melhor os aspectos de sua atitude mental, seu cérebro ira 

direcionar grande parte de sua energia para fazer-te realizar o que 

planejou com superlativa tranquilidade e lucidez, afinal, você acabou 

de acordar, sua mente esta clara, seu cérebro descançado e seu corpo 

pronto para mais um dia de atividades. Ao despertar da meditação, 

aja positivamente, sorria, acredite e confie em suas potencialidades, e 

vamos em frente. 

Terceiro. Ao chegar a noite em sua casa, aprenda a relaxar, deixe os 

problemas externos fora de seu lar, sua casa é seu templo material de 

descanço e renovação das forças exauridas por mais um dia de 

trabalho. Não fale de trabalho em casa, não fale dos problemas, se 

você não conseguiu resolve-los, tudo bem, no outro dia tente 

novamente até conseguir, se preocupar não adianta, não resolve, 

apenas o trabalho e a ação efetiva em seu justo momento resolve. 

aprenda isso! Então, antes de adormecer, sente-se novamente em 

qualquer posição firme e agradável, com as costas eretas, o queixo 

paralelo ao solo, descance as mãos sobre as pernas, relaxe, feche os 

olhos e comece a se conectar com sua respiração, torne-a mais 

profunda, agradavel e consciente, e quando perceber o estado de 

quietude produzido pela respiração consciente comece a refletir sobre 

seu dia, os aspectos positivos e não tão positivos assim, seus acertos e 

equívocos, veja onde você teve sucesso e o poruqe do sucesso, veja 

onde você falhou, e o porque da falha. Reorganize diretrizes, aprenda 

com os erros e seja grato aos acertos, perceba que teve um dia 

grandiozo de grandes experiências e treinamento para se tornar 

melhor a cada dia, não se preocupe antecipadamente, seja preciso em 

suas ações e faça o que tem que ser fetio no seu justo momento. 

Reflexão e gratidão... Pratique isso antes de dormir, fara uma grande 

diferença em sua vida! Tendo aquietado a mente após este exercício, 

respire fundo e demoradamente solte o ar, coloque rítmo em sua 
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respiração. Inspire em um determinado tempo e solte duas ou tres 

vezes o tempo a que inspirou, faça isso por alguns minutos, você se 

sentira muito avontade, relaxado e sereno para ter uma boa noite de 

sono, esse tipo de respiração é excelente para tranquilizar o coração e 

acalmar a mente que devaneia. Pronto, você esta preparado para 

dormir bem. 

No começo este exercício de meditação é um pouco difícil, ira lhe 

parecer que você não consegue realizar as coisas que programou pela 

manha ao acordar, porém, com a constância da prática, seu corpo e 

cérebro se unirão nesse sentido, e você tera muito mais disciplina 

para realizar o que precisa ser feito com acertividade e èxito, da 

mesma forma, com a disciplina gerada por seu treinamento você se 

sentira mais controlado e confiante no dia-a-dia, acordara bem e 

dormira bem. 

Pratique o autoconhecimento e mantenha sempre a constância da 

prática, você ira se surpreender com os resultados! 
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O aspecto transformador da meditação 

Recolhimento sensorial e concentração  

Continuando o artigo anterior sobre 

o tema meditação, este, tem por 

finalidade esclarecer os dois 

primeiros mecanismos para a prática 

correta desta técnica. Lembremo-nos 

primeiramente que meditação é a 

supressão da instabilidade da 

consciência, é interromper as 

oscilações nocivas das ondas 

cerebrais e acessar um estado de 

consciência expandido que nos 

conduza ao entendimento lúcido e 

sem distorções de nossa própria 

consciência, uma vez lá, seguramente poderemos desfrutar de uma 

profunda serenidade existencial, a nos trazer paz e harmonia com 

todas as coisas. 

Começo ensinando-lhes que ao praticarmos a meditação precisamos 

primeiro controlar e recolher nossa sensorialidade. Vamos então, à 

técnica propriamente dita. Sente-se em qualquer posição firme e 

agradável, com as costas eretas e queixo paralelo ao solo, num lugar 

tranqüilo e reservado. Uma música suave e incenso natural podem 

melhorar a qualidade de seu recolhimento. Uma vez adequado o 

cenário de sua prática, comece a perceber e se concentrar em seus 

cinco sentidos naturais, do mais denso ao mais sutil. O primeiro; 

Tato. Sinta a temperatura ambiente por todo seu corpo, a parte de 

fora e de dentro de suas vestimentas, sinta tua postura, o 

prolongamento da coluna, o ajuste e apoios de seus membros, seus 

pés e mãos... Sinta o tato interno de seus músculos e articulações se 

ajustando a gravidade e quietude, então, quando sua posição como 

um todo for percebida e aquietada, passe ao segundo sentido; Visão. 

Repouse seu olhar cerca de quarenta e cinco graus a sua frente 
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deixando os olhos entre abertos, concentre-se na imagem 

fragmentada a sua frente até saturar a visão, provavelmente um 

grande clarão ou ofuscamento da visão surgirá em algum momento, 

quando isso ocorrer, feche suavemente os olhos. Passe então ao 

terceiro sentido; Olfato. Comece observando a respiração, como ela 

se processa, se superficialmente ou profundamente, sinta o ar fresco 

penetrando suas vias aéreas, alvéolos e pulmões, depois, o ar quente 

saindo pelas narinas promovendo descontração física e tranqüilidade 

cardíaca; sinta o perfume do ar e agregue ritmo em sua respiração, 

inspirando em um determinado tempo e expirando duas ou três vezes 

esse tempo, ou seja, se inspirar em quatro segundos, solte o ar 

demoradamente em oito ou doze segundos. Faça isso até sentir e 

irradiar um profundo estado de quietude, descontração e bem-estar. 

Passe então ao quarto sentido; Paladar. Mova sutilmente a língua pelo 

interior de sua boca, procure perceber todos os gostos, o doce, o 

amargo, o azedo e o salgado, concentre-se nisso até saturar a 

sensibilidade do paladar, então, deixe a saliva descer suavemente pela 

garganta e procure sentir até onde você percebe isso ocorrendo, é 

muito interessante. Então, passe ao último sentido; Audição. Procure 

perceber todos os sons a tua volta, tente identifica-los, separá-los e 

aprofundar cada vez mais sua percepção, concentre-se neles até 

saturar a audição, até abstraí-la. Pronto, você está preparado para a 

etapa seguinte e mais difícil, e nesta, teu cérebro irá naturalmente se 

desdobrar para o próximo estágio, a concentração. Você pode utilizar 

qualquer estímulo para prender a atenção mental e gerar a 

concentração, precisamos de recursos abstratos visuais para 

“enganarmos” a mente que devaneia. Nossa mente infelizmente é um 

tanto preguiçosa, ela é indisciplinada e influenciável, ela é como uma 

criança, que precisamos estar sempre dizendo: - Vamos lá, em frente, 

não pare, você consegue... A mente precisa de treinamento, de 

disciplina, ela não possui as virtudes da paciência e perseverança. Por 

isso, a necessidade de recursos abstratos para prendermos a mente em 

seu próprio universo ilusório, e então, controlá-la. Eu sugiro como 

técnica primária de estímulo à concentração que você retorne a 

atenção ao sentido do olfato e concentre-se na própria respiração. 

Mantenha o ritmo 1 x 2, ou seja, inspire num determinado tempo de 
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sua escolha e solte o ar demoradamente duas vezes esse tempo. É 

importante que sua respiração seja profunda, consciente e 

confortável, jamais torne sua respiração ofegante ou desagradável, 

Dessa maneira, respirando correta e profundamente, a cada expiração 

você irá descontrair mais e melhor, permitindo-se penetrar 

profundamente em sua própria consciência. Quanto mais profundo 

for o respiratório, mais profundamente se penetra na consciência. 

Agora, junto ao respiratório agreguemos outro estímulo de caráter 

mental, concentre-se em um símbolo, em uma figura geométrica, em 

uma cor, no sol, na lua, na chama de uma tocha ou em qualquer 

forma fixa que possa prender sua atenção. Mantenha a constância na 

prática, você pode experimentar vários estímulos mentais, porém, é 

importante que eleja apenas um, como instrumento de sua prática 

diária de meditação para que o exercício surta efeito. No início, 

provavelmente você não conseguirá focar com qualidade, irá logo 

desfocar-se, porém não desanime, continue firme, pois com o tempo 

e disciplina apropriada, você irá concentrar-se mais e desfocar 

menos, e então, com perseverança e paciência, você não irá mais 

desfocar e certamente desenvolverá a concentração linear. Você 

estará pronto para meditar com qualidade na forma original da 

técnica. Você talvez não perceberá que acessou a meditação, porque 

o cérebro não identifica racionalmente esse processo, o que ele faz é 

desdobrar-se naturalmente para o estágio de intuição linear ou 

meditação após uma prática de concentração perfeita. Você apenas 

saberá que algo muito especial acontece, desfrutando de um 

fantástico estado de consciência que lhe brindará o êxtase profundo 

do autoconhecimento, mas não poderá teorizá-lo racionalmente em 

palavras e intenções, se o fizer, não terá alcançado a meta real da 

meditação. É sabido que o objetivo central da meditação é gerar paz 

mental e serenidade existencial, é ter o perfeito controle sobre suas 

emoções, é gozar da hiperconsciência em perfeita harmonia com o 

universo. Mas, ainda sim, isso que vos digo é apenas uma tênue 

especulação da meta em si. Claro que a meta é importante, mas, o 

que realmente importa é o Caminho, a Prática constante e 

desinteressada, aqui e agora! Querer apenas a iluminação, é não 
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atingir a iluminação; então, três lições importantes: Primeira: 

Pratique... Segunda: Pratique. E terceira: Pratique mais ainda! 

Para sair com segurança de sua prática meditativa, comece a retornar 

à consciência do corpo físico através dos cinco sentidos, agora, do 

mais sutil para o mais denso. Ouvindo melhor os sons a sua volta, 

inspirando profundamente sentindo o perfume do ar, movendo a 

língua sentindo o gosto, abrindo os olhos e enxergando, movendo o 

corpo todo sentindo o tato, e espreguiçando-se bastante devolvendo 

força e vitalidade aos músculos. Pronto, você teve um ótimo 

treinamento de introdução à meditação, e saiba que somente a 

constância de sua prática é que irá definir a qualidade com que você 

chegará aos patamares elevados do autoconhecimento. O tempo para 

praticar a meditação é você quem define, comece com cerca de cinco 

minutos diários, e à medida que você sinta a necessidade vá 

gradativamente aumentando o tempo de sua permanência na prática. 

 Espero que este pequeno artigo possa ter lhe ajudado há 

compreender um pouco melhor o mecanismo da meditação. 

 Boa prática. 
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Principais termos usados no Dojo: 
Vocabulário  

 
1. Ohayo gozaimasu (bom dia) 

2. Kon nichiwa (boa tarde) 

3. Kon banwa (boa-noite, quando chega) 

4. Oiasuminasae (boa noite, quando vai embora) 

5. Onegaishimasu (por favor, início honrado de algo) 

6. Sumimasen (com licença ou desculpe-me) 

7. Gomennasae (desculpe-me por favor) 

8. Arigato gozaimasu (muito obrigado) 

9. Arigato gozaimashita (muito obrigado polido) 

10. Suate kudasai (sente-se por favor) 

11. Dozo (por favor, como um presente) 

12. Sensei (professor) 

13. Mokuso (meditar) 

14. Shisei o tadashite sensei ni rei (reverência ao Sensei)  

15. Sougo ni rei (reverencia aos alunos) 

16. Ninpo Ikkan (saudação do ninpo) 

17. Hai Sensei (sim, professor) 

18. Mate (final, interromper) 

19. Yame (parar) 

20. Keiko (treino, prática) 

21. Hajime (começar) 

22. Mizu kudasae (água, por favor) 

23. Itae (esta doendo, usado para identificar dor ou limite) 

24. Migi (direita) 

25. Hidari (esquerda) 

26. Mãe (frente, frontal) 

27. Zenpo (para frente, adiante) 

28. Yoko (lado, lateral) 

29. Soku-ho (para o ldao) 

30. Ushiro (costas, posterior, dorsal) 

31. Ko-ho (para traz) 

32. Tobi (saltar) 

33. Omote (de dentro para fora, interior) 

34. Ura (de fora para dentro, esterior) 

35. Uchi (bater, golpear, interno) 

36. Soto (esterno) 



 104 

37. Tsuki (despontar, percutir, estocar) 

38. Keri, Geri, keru (chutar) 

39. Tai (corpo) 

40. Atama (cabeça) 

41. Te (mão ou antebraço) 

42. Tekubi (pescoço da mão, pulso) 

43. Kubi (pescoço) 

44. Ashi (perna) 

45. Gae-Sae (parte esterna da cocha) 

46. Nae-Sae (parte interna da cocha) 

47. Gae-Kaku (parte esterna da perna, abaixo do joelho) 

48. Nae-Kaku (parte interna da perna, abaixo do joelho) 

49. Koshi, Gosh (quadril) 

50. Ude (braço) 

51. Mune (gola do kimono) 

52. Kata (uma pegada, ombro, favorável) 

53. Ryo (duplo) 

54. Dori, Tori (segurar) 

55. Tori & Uke (defensor e agressor) 

56. Ori & Kudaki (quebrar, romper) 

57. Garami (envolver, como uma rede) 

58. Gyaku (contrário, alavanca) 

59. Waza (técnica) 

60. Kihon (base, fundamento) 

61. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shit, Hat, Kyu, Ju (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

62. Kamae No (posição de… entrar com zanshin na base) 

63. Zanshin (espírito guerreiro, alerta, decisão, força de vontade...) 

64. Junbi undo (exercícios de alongamento e flexibilidade) 

65. Batsuri Gaku (exercícios de fortalecimento e condicionamento) 

66. Kokyu (exercícios respiratórios) 

67. Rei-ho (cumprimentos tradicionais e estratégia) 

68. Seishin (filosofia, modo de pensar) 

69. Mokuso (aquietar-se, refletir, meditar) 

70. Gacucei (aluno estudante) 
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Treine forte e será um forte! 

Transpire hoje 

E sobrevivera amanha! 
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Somente nos tornamos 

verdadeiramente fortes 

quando vercemos nossas 

fraquezas. 
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Este é um pequeno trabalho feito com muito cuidado e longas horas 

de estudos que ilustra o que esta por nascer, o primeiro livro nacional 

sobre o Ninpo, e para isso acontecer preciso de você para ajudar a 

melhorar este projeto, participe, de sugestões e você estará ajudado a 

realizar uma grande obra. 
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