


 

 

 

Nague no kata 

 
Equipe nage no kata: 

Professor Leonardo Lara 

Professor Alexandre Xavier Rodrigues Cunha  

Professora Ana Cristina Moraes 

Professor Flávio Baltar 

Professora Graciela Klachquin  

 

 
 

 



Os principais objetivos do kata são: 

Proporcionar um método básico de treinamento. 

Desenvolver as técnicas mais representativas. 

Garantir um desenvolvimento técnico harmonioso 

e um amplo conjunto de técnicas. 

Garantir um desenvolvimento físico harmonioso. 

Desenvolver o controle mental. 

Demonstrar os princípios mecânicos e o espírito 

do judô. 

Promover o desenvolvimento do espírito do judô. 

Desenvolver as técnicas de defesa. 

Promover uma forma de treinamento que possa 

ser realizada por judocas de todas as idades. 

Garantir a conservação dos valores e princípios do 

judô. 



A formulação do nage no kata coincide com as 

origens do judô. 

 

1908. Reunião de professores e instrutores em 

Kioto para a padronização do nage no kata 

conforme a formulação original de Jigoro Kano. 

 

1920-1939. Grande desenvolvimento do kata no 

Japão. Declínio posterior e ressurgimento a partir 

de 1949. 

 

1956. Formulação do Kodokan Goshin Jitsu. 

 

1960. Padronização de todos os katas pela 

Kodokan.  

 



 

 Qualquer que seja o objetivo, a melhor 

forma de alcançá-lo é o uso eficiente da 

força mental e física.  

 

 

A faixa preta representa o começo - o 

início da jornada sem fim de disciplina, 

trabalho e a busca por um padrão cada 

vez mais alto. 



O nague no kata é constituído por cinco 

séries de três técnicas aplicadas de direita 

e de esquerda:  



TE WAZA: 

UKI OTOSHI 

SEOI NAGUE 

KATA GURUMA 

KOSHI WAZA:  

UKI GOSHI 

HARAI GOSHI 

TSURIKOMI GOSHI 

ASHI WAZA: 

OKURI ASHI HARAI 

SASSAE TSURIKOMI ASHI 

UCHI MATA 

MA SUTEMI WAZA: 

TOMOE NAGUE 

URA NAGUE 

SUMI GAESHI 

YOKO SUTEMI WAZA: 

YOKO GAKE 

YOKO GURUMA 

UKI WAZA 



Execução do Nage no kata: Pontos 

importantes 

O tori se posiciona do lado direito e o uke 

do lado esquerdo do joseki. 

 

Saudação (rei-hô) e postura (shisei) 

 

Shintai: Ayumi ashi, Suri ashi e Tsugi 

ashi.  

 

É importante que os fundamentos de 

cada técnica sejam demonstrados assim 

como o kuzushi, tsukure e kake.  

 

 

 



Execução do Nage no kata: Pontos 

importantes 

 

Todas as técnicas são aplicadas primeiro 

de direita e depois de esquerda, exceto o 

uki goshi que é aplicado primeiro de 

esquerda e depois de direita.  

 

 

Observar o lugar em que cada técnica 

debe ser aplicada  e a distância inicial 

correcta.  

 

 



Execução do Nage no kata: Pontos 

importantes 

 

Observar em quais técnicas de sutemi 

waza o ukê termina deitado e em quais 

termina em pé.  
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