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Saudações e posturas básicas 
 
 

 O trabalho com Jo tem semelhanças com o trabalho com Bokken. 
Por isso sugere-se, por vezes, a consulta do capítulo anterior.  

 
 

Shizentai 
 

    
 
Em Shizentai a mão agarra a meio do Jo, com os 
dedos juntos e recolhidos. O Jo encosta ao antebraço 
ficando a ponta ligeiramente adiante do pé. 
 

Tachi-Rei 

 

    
 
Na saudação de pé, a mão esquerda coloca-se na 
coxa, acima do joelho; o Jo não se move.  
Saudando o parceiro, o olhar mantém-se nele.  
(Ver capítulo anterior, relativo ao Bokken.) 
 

Za-Rei 
 

    
 
Na saudação em Seiza, o Jo fica no chão, à direita. O 
cotovelo não deve tocar a arma. 
Saudando o parceiro, o olhar mantém-se nele.  
(Ver capítulo anterior, relativo ao Bokken.) 

Entregar o Jo 
 

    
 

Para entregar o Jo, este é colocado na horizontal, à 
altura do peito, e faz-se saudação.  
(Ver capítulo anterior, relativo ao Bokken.) 
 

Chudan-no-Kamae 
 

 
 
A ponta de trás está adiante do umbigo; a ponta da 
frente está ao nível do peito. As mãos têm uma ligeira 
torção para dentro. Os cotovelos flectem ligeiramente. 
 

Gedan-no-Kamae 
 

 
 
Aqui as mãos estão um pouco abaixo da cintura e a 
ponta da frente do Jo está ao nível dos joelhos.  
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Jodan-no-Kamae 

 

 
 
As mãos estão acima da cabeça. O Jo inclina 45º. 

 
Hasso-no-Kamae 

 

    
 
Aqui o Jo está na vertical, ao lado da orelha. Os 
braços não tocam no corpo; o cotovelo direito está um 
pouco erguido. 

 
Waki-no-Kamae 

 

 
 
As mãos colocam-se atrás, de modo a que o Jo fique 
oculto a quem olhe de frente. A ponta de trás fica ao 
nível do joelho. 

Hito-e-Mi 

 

 
 
O Jo está vertical, agarrado pela mão esquerda, 
apoia no chão adiante do pé. A mão direita está 
também em Kamae. 
 

Sankakutai-no-Kamae 

 

 
 
O Jo está vertical, na mão direita, apoiando no chão 
atrás do pé. O braço direito fica estendido em arco, 
em Kamae. Na medida do possível, o tronco deve 
virar-se para a frente. 
 

Mu-Kamae 
 

 
 

Aqui o Jo está de lado. Este é um Kamae aberto, 
expectante, sem controlo mas igualmente atento. 


