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FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Material didático para estudo e aplicação aos conhecimentos dos 
candidatos a Faixa  Go-dan  

 

O QUE É O KATA? 

 -  O kata é um fogo do qual o Judô foi e é alimentado até hoje. Ele continua 
sendo o grande princípio, no qual se baseia o Judô. Porém devido a uma falta 
de compreensão do que é o Judô realmente são, muitos estudantes de Judô e 
alguns professores, entendem o Kata como vago, e como tendo uma relação 
apenas casual com o Judô de hoje em dia. 

O completo entendimento do Kata, não pode ser expresso com palavras 
apenas, porque ele só é compreensível através da experiência com o 
desempenho do Kata. O Kata é uma parte muito importante do judô e que 
deliberadamente idealizado pelo seu criador para ser o centro do Judô. Como 
suplemento do Randori ajuda enormemente no desenvolvimento do Judô de 
um nível de pura arte Marcial até em sistema de “Educação física”. 

-  O professor Jigoro Kano se referiu coletivamente ao NAGE E KATAME NO 
KATA, COMO RANDORI NO KATA, implicando que essas seriam as 
técnicas fundamentais do EXERCÍCIO LIVRE. Cada técnica do NAGE NO 
KATA  e KATAME NO KATA, CONTÉM LIÇÕES DE VALORES,ATRAVÉS 
DOS QUAIS O RANDORI PODE SER MELHORADO. 

Um professor qualificado pode facilmente apontar estas lições para 
você, mas é um desafio você descobri-las por você mesmo. 

Estes nunca praticarão o Kata por sua própria iniciativa e aqueles que o fizerem, irá 
fazê-lo sem expressão. Eles praticarão sem vida e sem beneficio, e pior, somente 
praticarão e nunca estudarão o Kata realmente. Para ser de uso prático e imenso 
beneficio o Kata deve ser estudado e investigado pelo seu valor que suas lições 
contêm. Isto requer esforço mental e demanda dos judoistas, uma mente forte. 
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NIVEIS DE ZERO A SETE 

� NIVEL ZERO -  Desconhecimento total do Kata, 
� NIVEL UM      -  Conhece, mas não se interessa pelo Kata, se recusa a 

ajudar ou praticá-lo 
� NIVEL DOIS -  Conhece, mas não se interessa pelo Kata, precisa que o 

professor exija seu estudo e sua prática, 
� NIVEL TRÊS-  Conhece o Kata, mas o pratica simplesmente porque, um 

exame próximo o requer, 
� NIVEL QUATRO- Pratica o Kata, sem que o professor exija, mas não sabe 

por que faz, 
� NIVEL CINCO -  Se interessa pelo Kata, mas raramente o pratica, 
� NIVEL SEIS-  Se interessa muito pelo Kata e o pratica de tempos em 

tempos, ou seja, de vez e quando, 
� NIVEL SETE-  Percebe que os benefícios do Kata são muitos e 

regularmente, o estuda e o pratica.Para finalizar:  O Kata é um símbolo, 
sabe-se que o fundador do judô pegou emprestado idéias e técnicas das 
antigas artes marciais e combate japonês, então o Kata pode ser considerado 
como uma preservação dos tradicionais ou clássicos estilos de combate do 
Japão. 

KATA 

São segmentos de técnicas pré-selecionado e ordenado numa única sequência. 

 O kata existe até mesmo antes da abertura dos Portos do Oriente, sendo 
treinado pelos samurais e as classes mais nobres e antigas do Oriente. Forçados 
pelos americanos a abertura dos portos em (1868 a 1912), marcou-se a Era MEIJI, 
ficando conhecido como Renascença Japonesa. Nove diferentes kata foram 
estabelecidos com padrões tradicionais e são regularmente ensinados no Kodokan.
 Eles são divididos em grupos para deixá-los apto, a interpretar melhor, o 
propósito original, o escopo e o espírito de cada Kata. Todo Kata é baseado em 
uma estratégia de ataque e defesa, é posteriormente aplicado como exercício 
dentro do âmbito da Educação física. Esses agrupamentos, entretanto, dão uma 
idéia de como aplicar melhor cada um dos Kata em programa de treinamentos 
modernos.  Há uma tendência entre os praticantes do Kodokan Judo, a estreitar 
seus  pensamentos no que diz respeito aos estilos do Kata em suas interpretações. 
Muitos pensam que apenas o Kodokan Judo existe, ou é legitimo e todos os outros 
são tidos como errados e, portanto, melhor seria evitá-los. Esse tipo de pensamento 
é definitivamente errado. E todos os judoistas deveriam perceber que, enquanto o 
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kodokan tem se estimatizado e padronizado seu kata a um nível maior de 
Perfeição, foi aperfeiçoando através dos anos o Kodokan Kata ou Judo Kata. 

 O Kodokan Kata não é apenas o Judo Kata, eles são, entretanto os mais 
conhecidos e continuam sendo excelentes exemplos da dinâmica e do espírito 
psicológico do judô. Eles são padrões tradicionais e deveriam receber seu devido 
reconhecimento e respeito, enquanto o lugar dos outros, é reconhecido 
injustamente. Igualmente importante, o Kata, é uma expressão da personalidade de 
cada um, do estilo, da capacidade e das limitações. Talvez o mais conhecido 
exemplo seja o NAGE URA NO KATA, conhecido também como GONO SEM NO 
KATA, ou formas de contra arremessos. Originalmente idealizada e desenvolvida 
pelo lendário: KIUSO MIFUNI, o falecido décimo Dan, professor mestre da 
Kodokan.  

LUTA COMO DEFESA PESSOAL 

O DENOMINADO GOSHIN JITSU: 

SIGNIFICADO DA PALAVRA >  

GO - CINCO 

SHIN - NOVO 

JITSU - ATO, APLICAÇÃO PRÁTICA, ARTE E TÉCNICA 

É a arte do Judô que trata da Auto Defesa. Muitos são os que procuram uma forma 
de luta para se defenderem de ataques. Entre as muitas formas de instrução e 
educação para a própria segurança, temos ainda GOSHIN JUTSU NO KATA, 
significa nova forma de apresentação de uma autodefesa (Kata) do Kodokan, 
também chamado KODOKAN GOSHIN JUTSU.  

Ao todo são 21 técnicas: do JIU-JITSU, do AIKIDO, do KARATÊ e do KIME NO KATA. É o 
mais moderno do JUDO NO KATA. Foi concatenado em 1956 em complementação ao KIME NO 
KATA, assim distribuídas: 

1º Grupo > 07 Técnicas defensivas contra ataques aprisionamento, 
2º Grupo > 05 Técnicas contra ataques desferidos com as mãos e com os pés, 
3º Grupo > 03 Técnicas defensivas contra ataques desferidos com facas ou punhais, 
4º Grupo > 03 Técnicas defensivas contra ataques com bastão, 
5º grupo > 03 Técnicas defensivas contra ataques com pistola. 
Esta Arte marcial, baseada no Judô, exige dos alunos e estudantes desta Arte uma certa 
maturidade espiritual e compreensão teórica, afinal de contas o humanitarismo deve sempre ser o 
vencedor no confronto com qualquer violência. Desta forma nos mostra os fundamentos típicos, 
sistematizados da autodefesa contra ataques do inimigo.  
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