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RESUMO 
 
O Aikido é constituído de um conjunto de componentes técnicos, enfatizando as 
mãos em forma de espada. Estudo através da revisão bibliográfica e experiência do 
autor. Exposto sobre as artes marciais originárias no Japão. A espada japonesa, 
símbolo do samurai. Os movimentos da espada no Aikido, com espada de madeira e 
técnicas com as mãos sem armas. Significado das mãos em forma de espada. A 
presença nas posturas de guarda. Nos movimentos com cortes. Nas técnicas de 
arremesso. Segurança e solidez nas imobilizações. A importância nos movimentos 
de técnicas livres. Conclusão de que é muito importante para o Aikido. 
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Curitiba, 2017. 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Aikido consists of a set of technical components, emphasizing the hands in the form 
of a sword. Study through the bibliographic review and experience of the author. 
Exposed on martial arts originating in Japan. The Japanese sword, symbol of the 
samurai. The movements of the sword in Aikido, with wooden sword and techniques 
with hands without weapons. Meaning of the hands in the form of a sword. Presence 
in guard postures. In movements with cuts. In throwing techniques. Security and 
solidity in fixed assets. The importance in the movements of free techniques. 
Conclusion that is very important for aikido. 
. 
 

 

Key-words: Tegataná. Sword. Posture. 
 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURA 01 - SÍMBOLO DO SAMURAI................................................... 08 
FIGURA 02 - TÉCNICAS COM BOKEN.................................................. 09 
FIGURA 03 - TEGATANÁ........................................................................ 09 
FIGURA 04 - COMPOSIÇÃO DO TEGATANÁ........................................ 10 
FIGURA 05 - TEGATANÁ VARIAÇÕES.................................................. 10 
FIGURA 06 - KAMAEMORITERU........................................................... 11 
FIGURA 07 - KAMAE KISSHOMARU...................................................... 11 
FIGURA 08 - MOVIMENTAÇÃO COM TEGATANÁ................................ 12 
FIGURA 09 - TEGATANÁ E TENKAN..................................................... 12 
FIGURA 10 - TEGATANÁ NO KOKYU-NAGE......................................... 13 
FIGURA 11 - TEGATANÁ NO TENCHI-NAGE........................................ 13 
FIGURA 12 - SHIHO-NAGE..................................................................... 14 
FIGURA 13 - TEGATANÁ NO IKKYO...................................................... 15 
FIGURA 14 - TEGATANÁ DE MORIHEI UESHIBA................................. 15 
FIGURA 15 - JIYU WAZA DE MORIHEI.................................................. 16 

 

 

 

   

   

   
   
   
   

   

   

   

  



 
SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................  06 

2 ARTES MARCIAIS ORIGINÁRIAS .......................................................   07 

 

3 A ESPADA JAPONESA .......................................................................   08 

4 MOVIMENTOS DA ESPADA NO AIKIDO ............................................   09 

5 TEGATANÁMÃO EM FORMA DE ESPADA .......................................   10 

6 TEGATANÁ NO KAMAE......................................................................   11 

7 SABAKI COM TEGATANÁ ..................................................................   12 

8 TEGATANÁ EM NAGE-WAZA............................................................    13 

9 TEGATANÁ EM KATAME-WAZA........................................................   14 

10 TEGATANÁ NO JIYU WAZA.............................................................    16 

11 CONCLUSÃO ......................................................................................   17 

 

REFERÊNCIAS ........................................................................................   18 

GLOSSÁRIO ............................................................................................   19 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Aikido é uma arte marcial de origem japonesa, que apresenta um conjunto 

de componentes interessantes para os estudiosos em artes marciais. Tem profundas 

raízes que leva à época antiga relacionada à cultura samurai. Uma nova visão de 

valores que antes, tinha objetivos bélicos de uma classe dominante guerreira, e hoje, 

mostra a harmonia da energia dos movimentos marciais voltadas para um caminho 

de paz. 

Nesse sentido, o Aikido se compreende por um conjunto de componentes 

técnicos requintados, entre esses componentes, está o tegataná, as mãos atuando 

como espada.  

Para isto é necessário verificar a importância do tegataná. Então pode-se 

questionar, qual grau de importância tem o tegataná para o Aikido? É um 

componente dispensável para o aprendizado e desenvolvimento da arte, ou a sua 

manifestação é imprescindível para a beleza, eficiência e eficácia das técnicas. 

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu através de revisão bibliográfica e 

experiência deste autor, em mais de dezessete anos de prática desta grandiosa arte 

marcial. 

Tem como objetivo principal, esta pesquisa, demonstrar a importância do 

tegataná para as técnicas do Aikido. Para isso tem alguns objetivos específicos para 

o desenvolvimento:devem-se conhecer as artes de samurais que influenciaram a 

origem do Aikido; conhecer a katana espada japonesa; saber quais são os 

movimentos da espada presentes no Aikido; identificar a presença do tegataná nas 

técnicas do Aikido; entender a importância do tegataná nas técnicas. 

Esta pesquisa científica é necessária, para contribuir para com os estudiosos 

da arte marcial e para que todo praticante tenha conhecimento daquilo que é 

necessário para o bom desenvolvimento do Aikido. 
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2 ARTES MARCIAIS ORIGINÁRIAS 

 

 

 As artes marciais têm diversas origens, que se pode identificar através de 

diferentes estilos. As mais difundidas são do oriente, mas também existem aquelas 

originárias do ocidente. As artes marciais japonesas tiveram origem de três classes 

distintas, monges, samurais e camponeses.  

 O Aikido tem sua origem principal nas artes praticadas pelos samurais, mas 

com alguma influência também de monges, como se verifica no site do grupo Aikido 

Paraná Brasil: 

 

Na metade do século XX o Aikido se consolida: nova filosofia e técnicas 
ancestrais. O Japão do final do século XIX, fim da época dos samurais, 
viveu o início do período de modernidade, de novos valores e novos 
princípios. Foi uma época de muitas transformações, novas maneiras de 
viver e resolver situações, novos paradigmas em todos os aspectos da vida, 
inclusive no Budo. Se antes os Budos obrigatoriamente tinham como 
finalidade a destruição ou, no mínimo, a defesa contra agressões, a partir 
dessa nova era, tudo ficava diferente para alguns dos Budokas mais 
desenvolvidos. O fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, como muitos outros 
mestres, praticou vários Budos existentes na época, e sensível às 
transformações percebia as reais finalidades dessa prática. Outros Budokas 
de renome e pessoas influentes da sociedade Japonesa se encontravam 
em locais como o templo Gohyakurakandi onde era hábito realizarem 
koshukai e demonstrações de vários Budos (BRASIL, [199-]). 

 

 

 Conforme Ueshiba e Ueshiba (2006), o Fundador estudou muitos tipos de 

artes marciais tradicionais, Yagyu Ryu, Shinyo Ryu, Kito Ryu, Daito Ryu, Shinkage 

Ryu e outras.  

 Para Saotome (1993) o Fundador durante sua vida comportou-se como um 

verdadeiro samurai da antiga tradição japonesa. Em Tóquio em 1901 estudou a 

escola Kito de koryu Jujutsu (luta sem armas), e a Escola Shinkage de Kenjutsu 

(técnicas de esgrima). Em 1915 conheceu Sogaku Takeda da escola Daito de 

Jujutsu e estudou o Daito Ryu. 

 Com isso, analisando-se a história do Fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, 

verifica-se que a base de fundamentos que deram origem as técnicas do Aikido, em 

sua grande parte, vieram da inspiração de artes marciais desenvolvidas por 

samurais.Tudo somando a genialidade e habilidade de Morihei Ueshiba, diante das 

leis universais da harmonia para uma vida com Budô. 
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3 A ESPADA JAPONESA 

 

 Os samurais utilizavam várias armas, como a naginata, a nodashiou a 

wakizashi, mas a que maior se destaca como símbolo desses guerreiros é a Katana. 

Uma espada japonesa, forjada através de um rito de purificação, composta de dois 

tipos de aço, um mais duro, resistente e outro mais flexível. Esta composição se 

traduz num componente bélico forte e rápido para o manuseio. 

 O respeitado mestre de Aikido Mitsugi Saotome, em sua obra Aikido e a 

harmonia da natureza, faz uma abordagem deste assunto: 

 

A própria espada, símbolo da classe dos samurais, era uma obra de arte 
maravilhosa e refinada. Uma espada excelente, fabricada por um requintado 
artífice, representava o mais prezado dos bens pessoais. Únicos símbolos 
físicos de seu orgulho e honra, as duas espadas que o samurai trazia à 
ilharga também encarnavam o seu espírito. Acreditava –se que elas fossem 
realmente “a alma do samurai”(SAOTOME, 1993, p. 148). 
 
 

                                       FIGURA 1 – SÍMBOLO DO SAMURAI 

                                              FONTE: Saotome (1993). 

  

Portanto, no entendimento de que o principal símbolo do samurai era a sua 

espada, muitas artes marciais de samurais desenvolviam técnicas de manuseio de 

guarda, saques, ataques e defesas com a katana. Nos treinamentos era utilizado 

também um simulacro de madeira para espada, o Boken.   
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4 MOVIMENTOS DA ESPADA NO AIKIDO 

 

 

 O símbolo do samurai, sua espada, pode se encontrar no aikido de duas 

formas. A primeira é através das técnicas com boken, a espada de madeira. Um 

conjunto de técnicas Aiki-ken, apresenta movimentos de ataques, defesas, esquivas, 

que são treinados, com objetivo maior, de o praticante ter contato com movimentos 

das técnicas originárias. Também são praticados técnicas de desarme, ou seja, uma 

pessoa atacando com espada e o aikidoísta, que está sem arma, consegue 

desarmar este atacante. 

 

                                       FIGURA 2 – TÉCNICAS COM BOKEN 

                    FONTE: Ueshiba (2005). 

 

 Outra forma de encontrar os movimentos da espada no Aikido, são as 

técnicas de tai-jutsu, movimentos de ataques e defesas sem armas. No Aikido a 

maioria desses movimentos são executados como se estivessem armados com 

espada. O corpo do aikidoísta se move como se tivesse segurando uma espada. 

Nota-se nas técnicas, que elas são de um esgrimista samurai sem a espada. Seu 

corpo e seus movimentos substituem a espada. 

 

              FIGURA 3 - TEGATANÁ 

 

 

 

 

 

 

                                             FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2001). 
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5 TEGATANÁ MÃO EM FORMA DE ESPADA 

 

 

 Se o aikidoísta deve se portar como um esgrimista samurai, então parte de 

seu corpo deve assumir a forma de espada. Aí se tem a mão em forma de espada, 

tegataná. “O conceito de tegataná não se limita somente à mão; ele inclui o 

antebraço, a parte interna e externa do pulso, a palma e a borda exterior da mão, 

que vai da ponta dos dedos até o pulso” (UESHIBA e UESHIBA, 2006). 

 

                                      FIGURA 4 – COMPOSIÇÃO TEGATANÁ 

                                       FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2006). 

 

 Ainda Ueshiba e Ueshiba (2006), apresenta a utilização do tegataná conforme 

se observa na figura a seguir, avançando pelo lado do parceiro, levantando e 

avançando para cima, cortando para fora, cortando para baixo e para o lado, e 

girando o pulso e conduzindo o parceiro. 

 

                    FIGURA 5 – TEGATANÁ VARIAÇÕES 

 

                                   FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2006). 
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6 TEGATANÁ NO KAMAE 

 

 

 Kamae é uma posição postural de em guarda, alerta, na iminência de 

executar um movimento de ataque ou defesa. O Aikidoísta apresenta uma postura 

sólida, concentrada. É semelhante há uma postura de samurai em guarda portando 

uma katana, mas é executado apenas com o corpo, e as mãos transformada em 

espada. Manifestação do tegataná. “No Aikido, é preciso assumir a ‘atitude’ correta 

(outro significado de kamae) do ponto de vista físico, mental e espiritual” (UESHIBA, 

2005, p. 22). 

                                          FIGURA 6 – KAMAE MORITERU 

                              FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2006). 

 

 A figura acima apresenta-se o neto (Moriteru Ueshiba) do Fundador em 

Kamae; abaixo está o filho do Fundador (Kisshomaru Ueshiba) em Kamae. 

 

                                     FIGURA 7 – KAMAE KISSHOMARU 

                                                 FONTE: Ueshiba [19__]. 
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7 SABAKI COM TEGATANÁ 

 

 

 Sabaki é a movimentação do corpo através do passo de samurai.  Conforme 

Ueshiba e Ueshiba (2006), é fundamental saber mover o corpo e ficar numa posição 

de vantagem, através de irimi , avanço a frente pela diagonal lateral, e tenkan e 

tenkan-ho, movimentos de girar sobre os pés. Ainda em se falando de 

movimentação tem o Tsugi Ashi o sobrepasso,  Ayhumi Ashi o passo e Tenkai giro 

do quadril. 

 Essa movimentação é executada simultaneamente com movimentos dos 

braços explorando o tegataná, com cortes e bloqueios. A energia do movimento do 

corpo somado a utilização do tegataná, potencializam o resultado da técnica.  

Ueshiba (2005) demonstra o movimento com tegataná em corte. 

 

                   FIGURA 8 – MOVIMENTAÇÃO COM TEGATANÁ 

                 FONTE: Ueshiba (2005). 

 

 Em Ueshiba (2005), se observa o movimento de tenkan com tegataná. 

 

                                         FIGURA 9 – TEGATANÁ E TENKAN 

                                            FONTE: Ueshiba (2005). 
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8 TEGATANÁ EM NAGE-WAZA 

 

 Nage-waza são técnicas de arremesso, projeção do uke (aquele que recebe a 

técnica). Da mesma forma, o tegataná é essencial para a finalização e fluidez da 

energia (ki). 

 Como exemplo pode ser visto na técnica kokyu-nage, Ueshiba (2005) a 

descreve que tem que ter boa sincronização, concentração, força e controle da 

respiração, o tori (quem aplica a técnica) faz um movimento giratório amplo, corta 

para baixo com seu tegataná,com a força de sua respiração para arremessar o uke. 

Pode-se bem observar isto na imagem da capa da obra de Ueshiba (2005). 

 

                                FIGURA 10 – TEGATANÁ NO KOKYU-NAGE 

                                               FONTE: Ueshiba (2005). 

 

 Mais um exemplo de arremesso com a manifestação do tegataná, agora com 

a técnica tenchi-nage, Ueshiba e Ueshiba (2001). 

 

                                 FIGURA 11 – TEGATANÁ  NO TENCHI-NAGE 

                                                    FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2001). 
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Outro exemplo é a técnica shiho-nage, Ueshiba e Ueshiba (2006) a descreve 

que o tori gira e corta para baixo arremessando o uke. Portanto, utiliza o tegataná 

para o corte. Nesse exemplo pode-se muito bem entender e imaginar o samurai 

executando um golpe com espada. 

 

                                                         FIGURA 12 – SHIHO-NAGE 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2006). 

 

 

 

9 TEGATANÁ EM KATAME-WAZA 

 

 

 Katame-waza são técnicas de imobilização. Se uma katana é constituída de 

dois tipos de aço, um mais duro e outro mais flexível, para as imobilizações 

precisamos da dureza do tegataná, o aço não pode ser quebrado. Então é preciso 

desenvolver um tegataná de uma forma que ele não seja flexível, explorar a 

estrutura física e energia para que a técnica tenha solidez. 

 Isto pode ser observado na imobilização ikkyo, Ueshiba e Ueshiba (2006) 

informa que ela é a base das técnicas de imobilização do Aikido,  e é necessário 

uma sólida compreensão para executá-la; o tori mantém um tegataná em frente do 

próprio centro, leva o uke ao chão ao cortar diretamente em direção ao chão. Na 

finalização, um sólido tegataná imobiliza o uke, com correta posição do corpo, 

conjunto de braços e antebraços esticados fazendo a conexão com o solo. Isto pode 

ser observado nas figuras a seguir dos movimentos de Moriteru Ueshiba. 
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                                               FIGURA 13 – TEGATANÁ NO IKKYO 

 

 

                         FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2006) 

 

 A seguir imagens interessantes em Ueshiba e Ueshiba (2001), pode observar 

o Fundador do Aikido Morihei Ueshiba, aplicando uma técnica de imobilização, 

primeiro quando era mais novo, depois a mesma técnica com mais de oitenta anos 

de idade. Em ambas as imagens dá para perceber a fluidez e solidez de seu 

tegataná. 

 

                        FIGURA 14 – TEGATANÁ DE MORIHEI UESHIBA 

FONTE: Ueshiba e Ueshiba (2001) 
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10 TEGATANÁ NO JIYU WAZA 

 

 O Jiyu waza é a manifestação livre da execução das técnicas de Aikido. 

Normalmente é realizado pelos yudanshas, faixas-preta, onde recebe movimentos 

variados de ataques ou aprisionamentos, e tem que apresentar um resultado de 

defesa, através de esquivas, arremessos, ou projeções com imobilização.  

 

Qualquer ataque é apropriado em jiyu waza (técnica livre) desde que seja 
sincero e desfechado com empenho, pois a ênfase do treinamento é posta 
no movimento espontâneo. Mas kihon waza constitui o alicerce do 
movimento espontâneo e o processo de treinamento deve ser 
rigorosamente seguido. Descobre o espírito, não o ego (SAOTOME, 1993, 
p. 231). 

 

 O que o mestre Saotome enaltece, é que o aikidoísta deve ter uma boa base 

de treinamento, o kihon, e isto requer estudo e prática constante das técnicas, desde 

que atente para os fundamentos. Este mesmo raciocínio, deve se aplicar em se ter e 

utilizar o poder de um tegataná correto. 

 Atentando, praticando, e corrigindo o tegataná, fará com que o aikidoísta 

tenha uma boa base de fundamentos nas técnicas, e isto será notório durante a 

apresentação do jiyu waza. É nesse momento que o faixa-preta demonstra sua 

cultura corporal, pois aplica as técnicas de forma livre, sem ter tempo para pensar e 

sim, seu corpo dar uma resposta com os princípios do Aikido.  Uma boa base de 

tegataná, demonstrará nas suas técnicas, além da beleza, a fluidez e solidez. 

 

                                   FIGURA 15 – JIYU WAZA DE MORIHEI 

                                   FONTE: Ueshiba [19__]. 
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11 CONCLUSÃO 

 

 

 Após discorrido todo este contexto, conclui-se que tegataná para as técnicas 

de Aikido é de fundamental importância.  

 É um dos componentes técnicos que, se bem utilizado, desenvolve um Aikido 

belo, eficiente e eficaz. Tem sua função em praticamente todos os movimentos do 

Aikido. Contribui para o bom aspecto postural, segurança nas posições em guarda, 

enriquece os movimentos acrescentando os cortes, fortalece os bloqueios de 

defesa, dá sustentação e controle no desequilíbrio do uke, e fornece solidez e 

segurança nas imobilizações. 

 Dizem que “a espada é a alma do samurai”, o que dizer então do aikidoísta, 

que transforma o seu corpo em espada. Com o tempo, prática e persistência, os 

movimentos se tornam naturais, com manifestações inconscientes, compondo o 

espírito do Aikido. Pensando neste sentido, a simbologia vai além, e ainda, uma 

espada para viver em harmonia, que corta sem sangrar, sem matar, com verdadeiro 

respeito à dignidade humana.  
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GLOSSÁRIO 

 

AYHUMI ASHI – passo. 
BOKEN – espada de madeira. 
IKKYO – técnica de imobilização com braços esticados. 
IRIMI – entrada. 
JIYU WAZA – técnicas livres. 
KAMAE – postura em guarda. 
KATANA – espada japonesa. 
KATAME-WAZA – técnicas de imobilização. 
KI – energia, força. 
KIHON – fundamentos, bases. 
KOKYU-NAGE – força da respiração. 
NAGE-WAZA – técnica de arremesso. 
NAGINATA – lança japonesa. 
NODASHI – espada longa. 
SABAKI – movimentação corporal. 
SHIHO-NAGE – técnica de arremesso para os quatros cantos. 
TAI-JUTSU – técnicas sem armas. 
TEGATANÁ – mãos em forma de espada. 
TENSHI-NAGE – técnica do céu e terra. 
TENKAI – giro do quadril. 
TENKAN – esquiva semi-circular. 
TENKAN-HO – esquiva circular. 
TORI – quem aplica as técnicas. 
TSUGI ASHI – sobrepasso. 
UKE – quem recebe as técnicas. 
WAKIZASHI – espada japonesa curta. 
 
 
 


