Apontamentos e r eflexões
sobre o Kyudo em Portugal
screversobreo I9udo emPortugal "O Segredo
da Flor Dourada"e nesse masmesmoassimtem uns largosminãodisoensa
referrascircunstân- outro,decaráctertambémoperativo,ao lharesdequilómetrosquadradose logo
ciasexiepcionaisem que sedeuo oualrecorroem momentosdifíceisda haviadeserali,tãopróximodenós,que
início da sua prática no país e de certo minhavidaparasábioe gratuitoacon- o Sr.Yokokojihavia de estara viver.
modo exprimir o que se passoucon- selhamento:
o "l Ching".
Depoisdeserenado
houve
o entusiasmo,
nosco, comigo e com o Roque Brás de
Entreestase outrasobrassobressaía naturalmente
o desejo
deo conhecer
pesOliveira (4o Dan graduado no |apão e "O Zen na Arte Cavalheiresca
do Tiro soalmente,averiguando
a possibilidade
actual Presidenteda AssociaçãoPortu- comfuco]aponês"deHerigel,relatoda demarcaÍmos
um encontro,consclentes
guesadeKyudo),enquantointervenien- aprendizagem
de um ocidentalna difí- dequeomodoouaformadeofazermos
tes nessesacontecimentos.Não é oue cil artedo lÇudo. E umabelanarativa, nãoseriaosmesmoscomqueseprocueústa qualquer vislumbre de vaidáde muito bem escrita,com uma elevada ra um fornecedor
naspágrrasamarelas.
da nossaparte mas, de certo modo, fi- intenSo poetica,masquenosdeixava telizmente,e tambémcasualmente,
a
cámosmarcadospor vÍnculosindeléveis com o amaÍgosaborde só serpossível professora
de línguasdosmeusfilhos
que ambosconsiáeramosde uma outra üver aquelas
dePortuguês
coisas
desdequeúvêssemos eratambémprofessora
do
no Japão.Nessaimpossibilidade,
pensá- Sr.Yokokojie, tendoconhecimentodo
oroem.
No final de 1992fazíamosoartede mosno tiro com arcoOcidental,tendo mútuo interesse.
oromoveuum enconum círculodetertúliano qualostemas naaltura,ecomessafrrúdade, procura- tro entÍenósem Novembrode 1992.
presentes
eram,esão,deum modogeral do um espaço
parao praticarmos.
Recordocom muita saudadeesses
Porum acasoou coincidênciaex- primeirosmomentosno caféEsperanespirituaise filosóficosmaspermeáveis
à influênciade outros espirituúsmos traordinários,a leonoç minha mulheç ça.Eraum homemmagroedeestatura
a atenSo paraum artigo elevadaem relaçãoà médiade altura
vivos,não exclusivamenteocidentais, chamou-nos
muito à maneirade um RenéCuenon da revistado iornalDiáriodeNoticias japonesa,de trato muito afávele jonos
quandoenunciaessepropósitocomo no qual se diÀaque havia um senhor vial. Tendo64 anos,transparecia
a "buscade uma tradiçãoprimordial". japonêspraticantede I9udo, de nome gestose nasatitudesumainocênciade
No que tocavaaosorientalismos,não Yokokol!queestavaa üver em Sesim- criança.Após uma primeiratroca de
algodificilemvirtudedalÍnéramosalheiosàsobrasdeAlanWatts, bra muito perto da casado Roqug na impressões
deKarlfieldVonDurhkeim(emespecial Cotovia,e cujagrandeambiSo eraen- gua (ele"aÍtaÍ)hava"o Portuguêse nós
tradu- contrarum localparaa práticadokyudo, não sabíamosnadade Japonês)ficou
o seuliwo "Hara")eàsbelíssimas
e
comentários
de
Wïlhelrn
enquantogozavaoperíododa reforma combinadoqueiríamosum outro diaa
Richard
ções
maislonno liwo de profundoesoterismoqueé emPortugal.O Paísnãoémuito gande, casadeleoaráuma conversa
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ga e profundasobreo assunto.
emsuacasa
Fomosrecebidos
pelasuagentilmulher,a Sr.uSumiko, numa atmosferamuito
japonesa.
Descalçámos
os sapatosà entrada(na passagem
do profanoparao sagado,para
uns;paranão sujaro chãoda
casa,paraoutros)e, depoisdas
boasvindas,tomámoscháverde
japonêscom fritos de arroz feitos a propósitona aitura,o que
nosfezimediatamente
sentúno
paladaça atmosferade simplicidadecontidae que reflectea
culturajaponesa.
Logo apósestesprimeiros
momentosde boasvindas,o
Sr.Yokokojifoi buscar,paranos
mostrar,o arco"Yumi",as flechas"Ya",a luva "Kal(e"e o alvo
uMato".Foium momentoúnico,
pelaexÍmiaartesania,
pelossinais
de usado.oelaverdadenatural
dos materiais:bambu no arco
e nasflechas.
oelenasluvas...
pareciamobjectosanimados.A luva,
sobretudo,
quenaquelecasoÍevesteapenasosdedospolegar,
indicadore médio,
impressionou-me
pelaenormedrmensão
do polegarquetem uma protecÉoem
madeiraÍevestidade pele,com uÍna ranhurano ladoposteriorparaprendero
fio doarco.No punhodaluva,nascostas
da mão,uma belainscri$o foi gravada
a roxo, ligandoo praticanteà escola
Ogasawara,
aquelaprestigiadaescola
deetiquetae del$rudoquetemvindoa
apoiar,atentae desinteressadamente,
a
actividade
dogrupoemPortugal,
através
deinúmerasofertasdematerialaolongo
dosúltimos17 anos.Yokokoii
mostrou-nosos obiectoscom uma enormesenedadee simultaneamentecom uma
indisfarçávelú"9 poÍ finalmenteter
encontrado
alguérnquepoderiaapreciN
umaarteoueeletanto considerava.
Combinamoslogo uma sessão
de
práticanum espaçogentilÍnentecedido numaquinta próximoda Cotoúa:
a Quinta da BoaVsta ou Quintinha,
propnedadeda
famíia da leonor.
Hassetsu- oito movimentos
paÍa um tiro
Paraquemlê estaslinhase nunca
teveo ensejode estarem contacto
com a práticade Kyudo,é importante esclarecer
que qualqueÍ riro exige
o cumprimentodeoito movimentos,
quevão desdeo levantardo arcoe de
duasflechas,
encostando
asmãosaos

mentos sem aÍco,com o seulento encadeamento,dir-se-iaque
completamenteao "retardador",
bem contrário ao ritmo rápido
do nossodia a dia. Poderíamos
pensarque era por sermosprincipiantesmas não eraesseo caso,
visto oue auando o mestre executava o tiro para exemplificar,a
sualentidão eraainda maior oue
a nossa.Váriasvezesme ocorieu
que. seerauma arte marcial tenoo a guerracomo proposlfo,sena
poÍ essarazÁoumagtterraperdida com certeza- a não seroue se
tratassede uma outra guerra,
de uma outra cavaiaria,de um
outro inimigo que talvez só existisse em nós próprios. Poroutro
lado, os sucessivos
movimentos
de cumpnmento "Rei" e "Yu" à
entradado espaço,aoTokonoma,
ao mestre. ao alvo. indicavam
que deveriahaver naquelelocaf
durante aquelesminutos e aquelashoras,um espaçoe um tempo
.lr

quadris e olhando lentamente paÍa o
alvo (monomi), até ao momento do
tiro (hanare),numa sequenciaquedemora váriosminutos, dependendoda
formalidade. O seu desenvolvimento
é de um modo extremamente lento
e apoiado na respiração.Os nossos
prlmelros trelnos foram poÍtanto
sem aÍco nem flecha, só executando
os movimentos. Mais tarde Yokokoji fabricou uma espéciede fisga para
que, com a sua utilização,nós começássemosa sentir a pressãodo arco.A
prática com aÍco só foi permitida ao

fim de seismeses.
O que. mais
me lmpresslonou
nestesprimeiros i
tgmp:l de pr.âI

flca tol a exl,'
gênciadestes
ii
oito movi/i
I

ultra-qualificados.
Esoterismo
vs."esoturismo"
Dir-se-á com raz.ão,como o nosso
mestreváriasvezesafirmou, queo IÇudo não é uma Religiãomas contém elementos- posturas,gestos,movimentos
- gue, poÍ serem altamente ntuahzados, deixam transpareceruma origem
religiosa.Trata-se,no meu entender,da
própria gnosejaponesa,seassimsepode
chamar, tanto do lado do esoterismo
budista como do esoterismoxintoísta.
Pretendo utlhzar aqui a palavra esoterismo no seu verdadeirosentido de
eso : interior, e tal,sedeve ao facto de
não conheceroutra melhor para o que
desejoexprimir.Estachamadade atençãodeve-seao facto de haverhoje muito esoterismoque subtilmente passou
a sercompleLamenteexterior,sem que
dissoas pessoasseLenhamapercebido,
mergulhando-asnum mar de fantasias.
O pensadorAntónio Telmo dírâapropósito, e com urna subtil ironia, que não
é esoterismoé "esoturismo".

Oar coeaflecha
Sabemosque em todasas tradições
o arco e a flecha se revestem de um
carâcter profundamente simbólico e
operativo.A ligaçãodo arcoe da flecha
ao amor e ao Cuoido. e da flechaao relâmpagoou raio'iluminante, sáo disso
exemplo.No Japão é. ainda utthzado
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com estafinalidadeemmuitascerimóniassolenes,
comoactodeaberturade
um evento,e designa-se
por Hikime.
Esteúo tem trêsintervenientes:
dois
ajudantes
e um atiradorvestidos
a rigor
combeÍssimas
roupasdesedabordadas,
e a cabeçacoberrapor um chapeuque
f.azlembrarum barretefrígio.A flecha
utili.ai[2 tr.rtasocasiões,
emvezdeuma
pontaaguçad4apresenta
umapequena
cabaçacom um orifícioque emite um
som e queê audívelduranteo voo.A
flechavai colidirsuavemente
sobreum
panoazulqueseencontraacercade29
metrosena frentedo atirador.Tivemos
a honraea oportuni.dafe.
de.orgarizar.e
parliciparnumacerimónialideradapela
nossaactualmestraSra.MalçtzKudo,
quesercalzouno Conventodafurábida no dia 21.deJurhode2008por ocasiãodo 6oSemináriodafusociaçãoPortuguesade I(yudoe com a colaboração
da FundaçãoOriente.Estacerimóniaé
altamenteritualizadae o objectivodo
tiro éo delibertara atmosferadosmaus
"esDíritos".
Ouandoosporrugueses
chegaram
ao
Japãono sécXVI e usaÍarnasespingardas,queconstituíamumanoüdadepara
os Japoneses,
o aÍcotor postodeparte,
oerdendoutilidademarciale oassando
a serapenas
utilizadoemactoisolenes,
poresse
factoaspectos
das
(Budismoe Xintoísmo)e
duasreligiões
daaflstocracnem presença.
Esabidoquetodaa tradiSo genuína
êucontracotrente"
, ou seja,é um movimentocontrárioàvoragemdoimpiedosoCronos.OualqueractodemeditaSo
do "conhece-te
a ti próprio"étradicional
destepontodeüsta.O I(yudog poresta
razÁo,completamentetradicional.Há
umaobserva$odesipróprio,começandopelocorpo- nosmúsculos,
nosossos,
em qualquerponto dospésà cabeça,
o
queexigeumacontinuidadedaatenção
desdeo início até ao momentoapóso
tiro, centradano Hara (esseponto que
ficaentreo umbigoea púbis,equeéobjectivamenteo centrodo corpo,algojá
pelosocidentaisequeéobúo
esquecido
paraqualquerjaponê$.Queméatento,
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sabequeestaobserva$oestácompletamenteausenteno nossodia a dia mas
é aindamaisausentequandopassaÍnos
paÍaa observação
dasemoções,
sejade
júbilopor seter acertado,
sejadedesalentoporseter errado,
sejadeinvejado
compaúeiro queacertou,sejaa faltade
determinação
eenergianaexecu$odos
movimentos(parasófalardealgumas).
Ëstaduúdadeno serhumano,entreo
queobserv4semjubo moral,eo queage
e sente,éclaramente
iniciática.Todosos
comentários
quesef.azemapropósito,
sobreassupostas"eneÍgSas"
envolvidas
nestasacções,
tentamreduzirosplanos
superiores
do serà chãmaterialidade
da
Físicada equação
matemáticae reconduzemo serhumanonovamenteaoseu
estadodeadormecimento.
Seé condiçãoparaa manutenção
dapráticadoISrudoa identificação
dos
porquedeouaspectos
acimareferidos,
tro modo se reduÀriaa uma técnica
vaÀa de sentido,também náo deixa
de serindispensável
a atençãopermanenteaosasoectosrelacionados
com
o gÍupo.O caminhodo IÇudo é individualmaselesóé oossível
no interior
deuma egrégora:
a amjzade,o sentido
de grupo,a lealdade,
a cordialidade,
o
respeitomútuo sãovaloresqueentÍam
na composição
da argamassa
queliga
as pedrasdo edifíciodo I(yudo. Qualqueratentadoa estasregrasé gÍavee
revela,paraalém de outrosaspectos,
falta deinteligência.O legadodo mestre Yokokoji,independentemente
do
seuestatutodegraduação,
foi antesde
maiso exemplodasvirtudesreferidas,
e nuncaserádemaisaDontara suadisponibilidadee entusiasmoparatodas
as tarefasrelacionadas
com as actividadesdogrupoe a suatristezaquando
alguémasnegligenciava.
Um ilustre visitante
muito
Um outro acontecimento
importante que valeráa penareferir
foi a vinda a Portugal,no ano de 1995,
do Sr.Kudo,mestredo Sr.Yokokoji a
convitedeste.Era,na altura,considera-

do o praticantecujatécnicaeraa mais
perfeitano Japão.A provadessefacto
foi ter sidosolicitadopeloreconhecido
mestÍedo cinemamundialAkra lfurosawaparaensinaros actoresdo filme
da Guerra"na difícil arte
"Os Sénhores
de'Yabusame
ffiro com aÍcoa cavalo)
pararepresentarem
ascenasiniciaisde
caçaao javali.Mais baixoqueYokokoji, e de idadeavançada,manifestava
contudoumaenormevitúdade.Ficou
alojadona Cotovia,ondeacompaúou
o primeiroseminárioda associação.
Executoumuitos tiros em tronconu.
paraquenósnos apercebêssemos
dos
músculosoueestavama serutilizados
emcadamomentodo tiro.O seucorDo
eradestemodoum liwo aberto,tai era
não
a nitidezdosmúsculose dosossos,
sendovisívelnadaoueestivesse
a mais.
Tinhaum empregomodesto
no Japão,
comotransportadordemercadorias
no
porto da cidadeondeviúa, utilìzando
um pequenoveículoentreas5 e as 10
horasda manhã,dedicandoo restante do dia ao Kyudo.Foi convidadona
alturapor vánaspessoas
paraensinar
noutrosdojos,tendodeclinadosempre
osconvitese pedindoàspessoas
quese
desiocassem
aodojodaQuintinha.
Na despedida,
o Roquetevea fehz
ideiade the oferecermos
um arreiode
cavaloà portuguesa,
que foi de facto a
meihorcoisaque lhe pode-ríamos
ter
oferecido,tal a alegriaque manifestou
quandoo recebeu.
Mais tardechegounosa mensagerrS
pelomestreYokokoji,
queo Sr.Ifudothetenadito queasmelhorescoisasouelhehaúamacontecido
na vida foi o l(yudoe ter vindo a Portugal. O apoioà actiúdadeem Portugal
tem vindoa serassegurado
anualmente
pelaSt' Maly Kudo,suaesposa,
7oDan
I(yoúi noJapáo,e queép NtrculaÍmente
reconhecida
no seupaíspelaquúdade
dassuasalunase alunos,e por seruma
especiústaem fisioterapiana tradição
laponesa.
anosdecorreramdesJá dezassete
de o início da prâtica,e muitos foram
e asdemonstrações
os seminários
nacionaise internacionaisem que a Associaçãoestevepresentee envolvida.
Das iniciativastomadas,realçamosa
presençaem todasas demonstrações
de artesmarciaisorganizadaspelafue,
sociaçãode AmtzadePortugal-iapão
maisrecentemente,
a manutençãodo
núcleodo Instituto SuoeriorTécnico
do
em Lisboae o inícioda-construçáo
novoDoioem Sesimbra.
S
LuísPaixão
Fundador
daAssociaçao
Portuguesa
deKyudo

