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Cerimonial, saudações e posturas básicas 
 
 

Parte dos gestos e posturas adoptados no Aikido compõem a 
Etiqueta; os Kamae dizem respeito, sobretudo, à prática das técnicas. 
Uma atitude correcta passa pela execução sincera destes gestos. 

 
 

Entrada e saída do Tatami 
 

    
 
A entrada e a saída do espaço de prática, no início e 
no final da aula, fazem-se com saudação na posição 
sentada, virada para o Tokonoma.  
 

    
 
Se o praticante sair e voltar a entrar no decorrer da 
aula fará a saudação de pé. 
 

Mokuso 
 

       
 

O cerimonial é feito nesta posição. As costas estão 
direitas; os dedos da mão esquerda sobre os da 
direita, com os polegares a tocarem-se, horizontais; 
os calcanhares estão afastados e o dedo grande do 
pé esquerdo fica sobre o do pé direito; os olhos 
estão entreabertos e o queixo um pouco recolhido. 

Cerimonial 
 

 
 

Momento em Mokuso, com os olhos entreabertos, 
em diagonal para o chão. 
 

 
 

Saudação na direcção do Tokonoma. 
 

 
 

Saudação entre os alunos e o professor. 
 
O cerimonial marca o início e o fim de uma aula, com 
o objectivo de serenar o corpo e a mente. É feito de 
acordo com as instruções do professor.  
 
Com um grupo numeroso ou num espaço pequeno, 
podem adoptar-se outros alinhamentos:  
Duas filas paralelas, uma atrás da outra;  
Duas filas laterais, uma frente à outra;  
Alinhamento em U, em torno do professor. 
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Shizentai 

 

 
 
Shizentai é a postura natural de pé, com os pés a 
cerca de um palmo um do outro e os braços caídos. 
 

Tachi-Rei 
 

 
 

 
 
A saudação de pé faz-se a partir da posição de 
Shizentai. Os dedos descem até junto dos joelhos e 
o olhar baixa. 
 

De Shizentai para Seiza 

 
Quando se passa de Shizentai para Seiza coloca-se 
o joelho esquerdo no chão, depois o direito.  
Praticantes com Hakama, empurram-no com as 
mãos para trás, junto dos joelhos. Ao dobrar a perna 
esquerda empurra-se do lado esquerdo; ao dobrar a 
perna direita empurra-se do lado direito. 

Seiza  

 

 
 
Na posição sentada, as costas e a cabeça estão 
direitas e os joelhos ligeiramente afastados. As mãos 
apoiam a meio das coxas, um pouco viradas para 
dentro. Os pés estão como em Mokuso. 
 

Za-Rei 
 

 
 

 
 

 
 
As mãos deslizam das coxas para o chão, onde se 
juntam formando um triângulo com os polegares e os 
indicadores. O rosto aproxima-se desse triângulo. 
 
Nesta saudação, entre praticantes, a mão esquerda 
vai primeiro ao chão, só depois a direita; ao erguer 
recolhe-se primeiro a direita, a seguir a esquerda. 
Na saudação em direcção ao Tokonoma as mãos 
vão ao chão em simultâneo.  

 
De Seiza para Shizentai 

 
Passando de Seiza para Shizentai ergue-se primeiro 
o joelho direito, apoiando o pé desse lado; a seguir 
ergue-se o joelho esquerdo e juntam-se os pés atrás. 
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Chudan-no-Kamae 

 

 
 

Kamae ao nível médio. A mão da frente está à altura 
do ombro, a de trás está à altura do estômago. 
 

Jodan-no-Kamae 

 

 
 
Kamae ao nível alto. A mão da frente está à altura do 
ombro, a de trás está acima da cabeça. 

 
Gedan-no-Kamae 

 

 
 

Kamae ao nível baixo. As mãos estão sensivelmente 
à altura da cintura. 

Mu Kamae 

 

 
 

Aqui os braços estão caídos; não é feita posição de 
guarda com as mãos, mas deve-se estar atento. 
 

Kamae em Suwari Waza 

 

 
 

 
 
Na prática em Suwari Waza utilizam-se os mesmos 
Kamae. Aqui mostra-se apenas o Chudan-no-
Kamae. Os joelhos estão no chão, os dedos dos pés 
dobrados, e as nádegas apoiadas nos calcanhares. 
 

Te Katana 
 

 
 
Nos Kamae (à excepção do Mu Kamae), os braços e 
as mãos fazem um ligeiro arco, com uma ligeira 
tensão. A essa postura dá-se o nome de Te Katana. 
 
 
Sugere-se a consulta, no Glossário, das seguintes 
posturas relacionadas com os Kamae: Hidari Hanmi, 
Migi Hanmi, Ai Hanmi, Gyaku Hanmi, Sankakutai, 
Hito-e-Mi. 


