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(Este trabalho foi escrito seguindo o Acordo Ortográfico 1990) 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

Intuição ou intenção? 

 

Desde que chegamos ao mundo, a respiração está inerente à 

nossa vida como algo instintivo. É o nosso próprio corpo que nos 

“ensina” a respirar nos primeiros segundos de vida. 

 

Mas a respiração é um processo complexo e mutável, com muito 

para ser estudado! 

 

Como aluno de Artes Marciais, fui introduzido a novas 

perspetivas sobre este conceito, que me levaram a deparar-me 

com dificuldades ao executar o ato mais intuitivo que conhecia; 

como instrutor, encontro neste tema uma profundidade 

cativante, que apresento sempre aos meus alunos como um 

desafio: “Vamos reaprender a respirar!” 
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CAPÍTULO 1: Reaprendendo a respirar – no Aquecimento 

 

 

 

Como não há nada na vida em que a respiração não se aplique, neste 

trabalho analiso-a em atos isolados, diferenciados, e com o objetivo de 

maximizar a sua eficiência em cada um dos seus papéis. 

 

Ao pensar em “aquecimento” muita gente tende a dar exclusividade ao 

treino muscular explosivo, desconsiderando em geral a atividade 

cardiovascular e a importância da habilidade pulmonar para um melhor 

aquecimento. 

Maior resistência = maior número de repetições. 

Maior número de repetições = melhor aquecimento. 

 

A respiração suave e eficiente é crucial para entregar o oxigénio que o 

nosso corpo necessita para desempenhar as suas funções 

adequadamente. A respiração adequada também pode ajudar os atletas a 

exercer mais com menos esforço e até mesmo acalmar a mente, 

aumentando substancialmente o sucesso do aquecimento. 

 

Usando o exemplo da corrida, isto pode ser feito em “etapas” 

sincronizadas: 

 

- 2 Ciclos (Direita-Esquerda + Direita-Esquerda = 4 passos) -> 2 inspirações 

curtas 

- 2 Ciclos -> 1 expiração longa  
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Como o diafragma e os órgãos 

circunvizinhos estão todos sujeitos às 

forças da gravidade, sincronizar a 

respiração com a cadência dos 

movimentos vai prevenir os órgãos de 

colocarem pressão desnecessária sobre o 

diafragma, o que dificultaria a 

respiração. 

 

 

 

Um número elevado de treinadores e médicos ainda afirma que respirar 

pela boca durante o exercício é o melhor. Por outro lado, alguns 

especialistas dizem que respirar pelo nariz tem mais benefícios, incluindo 

maior saturação de CO2 no sangue, o que cria um efeito mais calmante e 

pode minimizar a ingestão de alérgenos, e defendem também que expirar 

pela boca provoca uma depressão no coração a nível muscular, trazendo 

problemas a longo prazo.  

 

Para treinos/aquecimentos mais intensos, a importância de respirar na 

antecipação de uma carga ou impacto prende-se com o fator de nos 

tornar mais resistentes, e nos ajudar também a proteger a coluna 

vertebral.  

 

Durante o aquecimento, a respiração deve portanto tomar um papel 

estabilizador, de forma a facilitar que o atleta mantenha um bom ritmo 

cardíaco e níveis de oxigenação, e por sua vez se consiga concentrar na 

flexibilidade/ativação muscular. 
  

Traqueia 

Pulmão 

Diafragma 
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CAPÍTULO 2: Reaprendendo a respirar – no treino de Kihon 

 

 

 

O próprio conceito que envolve o Kihon traz-nos a ideia de treino de 

“base”. Base não por serem técnicas de dificuldade reduzida, mas por se 

tratar do primeiro passo para a aprendizagem de cada técnica 

individualmente, e o seu aperfeiçoamento máximo. 

No seguimento desta linha de pensamento, comecemos do zero! 

Ao comando de “Yoi” (concentração; preparado) a respiração já 

desempenha um papel: esvaziamento dos pulmões, contração da 

musculatura abdominal concentrando o Ki junto ao centro de gravidade – 

aplicação do Hara – e descontração dos músculos não necessários ao 

suporte da postura assumida. 

Com a execução de cada técnica ou combinação, deverá existir uma 

sincronização entre os tempos fracos (preparação do movimento, ou 

Hikite e tempos de descontração) com as inspirações; e dos tempos fortes 

(movimentação entre combinações e terminação das técnicas) com as 

expirações. 

Por sua vez, a expiração aplicada na parte final das técnicas deverá ser a 

mais intensa e compacta, no sentido de amplificar o impacto e resultados 

do movimento, ao forçar os músculos em utilização a um nível mais 

elevado de contração e realização energética. 

 

 

No treino de Kihon, é oportuno dar enfase ao treino da respiração 

diafragmática. 

A maioria dos adultos respira com o topo dos seus pulmões, fazendo os 

ombros e clavículas subir ligeiramente. Mas com a respiração 

diafragmática, o enfase é dado ao diafragma (grande músculo interno na 

base dos pulmões). Neste método, o ar é puxado para baixo, sobre a parte 
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inferior dos pulmões, abrindo a totalidade dos 

pulmões e aumentando a capacidade de alojamento 

de ar (logo, de oxigénio absorvido). 

Desta forma, os ombros e clavícula não sobem. 

No entanto, com este movimento do diafragma, os 

órgãos da parte inferior do tronco e da área do 

estômago são deslocados, denotando-se um 

enchimento na barriga. 

As crianças pequenas e animais respiram 

naturalmente desta maneira. 

É comum descrever-se este método como “respirar 

para o estômago”, o que não é fisicamente possível, mas traduz o que se 

sente.  

 

 

Abaixo descrevo uma possível técnica para este tipo de respiração, e como 

a mesma pode ajudar o atleta: 

 

Técnica 

Como dito acima, neste método o praticante deve puxar o fôlego com o 

diafragma, o que traz um sentimento como se o ar fosse para o estômago 

(também denominado hara ou dan tien). Esta é a zona onde o centro 

energético (ou de gravidade) se encontra. 

Quando o movimento é gerado pelo centro de gravidade, o resto do corpo 

segue naturalmente, enquanto que se a respiração for efetuada dando 

enfase à parte superior do tronco (o que é comum com iniciantes), o 

centro de gravidade é arrastado, atrapalhando o movimento e 

comprometendo a fluidez. 

Inalar com o diafragma tem um efeito relaxante sobre o resto do corpo. 

Novamente, isto contribui com a fluidez da circulação, uma vez que ajuda 

a remover as tensões musculares no resto do corpo. 

Expirar rapidamente a partir do diafragma permite gerar movimento 

muscular rápido para efetuar cada técnica. 
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Como o diafragma está ligado aos músculos do núcleo, ele também auxilia 

na estabilidade do corpo e na capacidade de absorver a força de um 

impacto ao desferir ou receber um golpe. 

 

No treino de Kihon, será então importante usar a respiração como auxílio 

complementar a cada técnica e/ou movimento, fornecendo-lhes mais 

energia e decisão (Kime), o que consequentemente tornará esses 

movimentos mais fortes e efetivos. 

A utilização de uma técnica respiratória diafragmática também ganhará 

valor pelo fator de não denunciar os movimentos do atleta. 

(Ver Capítulo 4 para mais detalhes) 
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CAPÍTULO 3: Reaprendendo a respirar – no treino de Kata 

 

 

 

O treino de Kata é talvez a altura mais indicada para treinar e reaprender a 

respirar a todos os níveis. 

Sendo “Kata” um combate imaginário, e podendo ser um treino 

executado a qualquer velocidade, é perfeito para sincronizar a respiração 

com os movimentos defensivos, movimentos ofensivos e deslocamentos. 

Reaprendendo a respirar com o treino de Kata, e tornando essa respiração 

instintiva, a mesma surgirá em ocasiões de confronto real ou treino de 

Kumite. 

 

Da mesma forma que é aconselhável combater as fraquezas físicas 

provocadas pela gravidade, como exemplo dado no Capítulo 1, torna-se 

fulcral combater as possíveis fraquezas ao enfrentar um oponente. Para 

isso, o praticante deve mais uma vez sincronizar a respiração com os seus 

movimentos, desta vez seguindo um padrão semelhante ao abaixo 

explicado: 

 

- Inspirações nos tempos “passivos” (entre a execução de uma técnica e a 

execução da próxima). Executadas de forma silenciosa para que o 

oponente não se aperceba do momento de fraqueza/relaxamento 

muscular, e de forma curta para minimizar o mesmo momento de 

fraqueza; 

 

- Expirações nos tempos “ativos” (movimentação; desferimento de um 

golpe). Compostas por 2 partes, sendo a primeira uma expiração longa e 

profunda no decorrer de todo o movimento, e a segunda uma contração 

final, mais rápida, expulsando todo o ar restante e acompanhando o 

momento final de cada técnica (“Kime”). 

Esta última é em casos substituída por um “Kiai” (ver parágrafo seguinte). 
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Como culminar das sequências-chave de cada Kata, é aplicado um tipo de 

respiração mais específico, denominado “Kiai”. 

Nas Artes Marciais japonesas, considera-se que o "Kiai" (vocalização 

energética utilizada geralmente acompanhando golpes traumáticos) 

aumenta a potência do indivíduo na execução de um golpe ou técnica. 

Grande parte dos praticantes aprende o "Kiai" apenas como uma 

mensagem vocal que acompanha o movimento físico, o que está errado. 

O Kiai deve ser um recurso muito mais relevante e profundo. 

Quando utilizado corretamente, conecta os elementos físicos e mentais de 

uma técnica, e serve tanto para ações defensivas como ofensivas.  

O significado do próprio termo denota um conceito de um sistema 

unificado ou harmonioso ("ai") com a energia, espírito ou mente ("ki"). 

O controlo da respiração é parte integrante da sua execução. 

O “Kiai” é útil em todos os âmbitos do treino de Karate, e mesmo sendo 

um tipo de respiração, merece um estudo próprio e mais aprofundado. 

Nos restantes tópicos de treino, continuarei a fazer referências a este tipo 

de respiração. 

 

O treino de Kata poderá assim representar o momento ideal e mais 

completo para reaprender a respirar, por ser o passo intermédio entre o 

treino da perfeição da técnica (Kihon) e o 

treino de combate (Kumite). 

O atleta tem aqui oportunidade de aplicar 

vários tipos de respiração, ainda numa 

situação sem oposição/adversário, 

preparando-o para qualquer tipo 

confronto. 

Por se tratar de sequências pré-definidas e 

sempre iguais em qualquer repetição, 

facilita também o foco do treino na 

respiração, visto que o atleta terá o 

benefício da memória muscular para a 

execução das técnicas. 
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CAPÍTULO 4: Reaprendendo a respirar – no treino de Kumite 

 

 

 

Assistindo a um combate de Artes Marciais Mistas, Boxe, Kickboxe e 

muitos outros estilos, é comum ouvirmos os atletas expirarem quando 

desferem ataques. Muitas vezes esses sons são captados até mesmo por 

transmissões televisivas, tamanho é o volume de vocalização da expiração 

de alguns atletas quando desferem os golpes. Por incrível que pareça, 

essas vocalizações durante a expiração tem raízes longínquas nas lutas.  

Também no treino de Kumite, é o Kiai que toma o papel mais 

desenvolvido quando falamos de Karate. Neste âmbito, envolve uma 

expiração reforçada e a contração dos músculos abdominais e/ou do 

diafragma. 

 

Defensivamente, a expiração previne que um contacto forte bloqueie os 

meios respiratórios do recetor, e pela contração muscular, protege os 

órgãos internos. 

Ofensivamente, a vocalização da respiração (Kiai), quebra a concentração 

do oponente, enquanto o núcleo muscular contraído fortifica a cadeia 

cinética. 

 

Assim, o Kiai é usado como uma libertação explosiva de energia interior 

(ao invés de apenas um grito), sobre a forma de vocalização respiratória. 

Outra vantagem simples que o Kiai traz é a de nos lembrar em geral da 

respiração. Por si só, esse fator já faz com que o Kiai seja uma tremenda 

ferramenta respiratória para um praticante de Artes Marciais. 

 

Quando um atleta inicia o seu treino de combate, é extremamente 

comum que prenda a respiração e mantenha uma tensão contínua e 
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desvantajosa dos músculos durante o exercício. É uma reação natural ao 

ter alguém que representa uma ameaça, ou que suscita receio físico. 

Mas os músculos precisam de oxigénio para funcionar corretamente, e 

uma contração muscular necessita, obviamente, de mais oxigénio. 

O corpo começa a maioria das atividades com o oxigénio do ar que se 

inala. Se não estiver a inalar, o praticante não está a fornecer fonte 

constante de oxigénio para os músculos ou outros órgãos vitais que 

necessitam dele, como o cérebro e os olhos. Isso requer maior utilização 

de oxigénio, e finalmente, faz com que o corpo e a mente não trabalhem 

em equilíbrio.  

 

Suster a respiração por muito tempo também pode aumentar a tensão 

arterial e causar tonturas, entre muitos outros problemas. Os músculos 

entram em exaustão bastante mais rápido sem um correto fornecimento 

de oxigénio. 

 
Durante uma situação extrema de combate em que o atleta precisa de 

mais foco, concentração e potência no golpe, no lugar de respirações 

longas e profundas, deve executar-se uma série regular de expirações pela 

boca no momento de um impacto, seguida imediatamente por uma 

acentuada inspiração pelo nariz. 

Há muitas maneiras de respirar "corretamente" e muitos usos para 

diferentes técnicas de respiração e exercícios. Nesta, o fator mais 

importante é não prender a respiração, para ter um padrão regular de 

inspiração e expiração. 

 

Também no treino de Kumite, a respiração diafragmática toma um papel 

importante. 

Numa situação de conflito, a última coisa que queremos é que o 

adversário antecipe os nossos movimentos. É instintivo inalar antes de 

lançar um ataque. Como mencionado no Capítulo 2, a maioria das pessoas 

utiliza um tipo de respiração focada na parte superior do tórax. Esta 

respiração traz consequências físicas que são facilmente identificadas por 

um oponente, facilitando a sua antecipação aos nossos movimentos.  
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Mesmo não tendo consciência deste fato, inconscientemente o atleta vai 

notar e terá a sensação intuitiva de que algo está por vir, dando-lhe mais 

tempo para se preparar ou reagir. 

Inalar com enfase no diafragma não mostra tanto fisicamente, e assim 

sendo, o adversário tem menos hipóteses de reagir ou se preparar. 

 

Para além destes fatores, este tipo de respiração ajuda a manter a calma, 

e o controlo sobre o sistema nervoso. 

Nos dias de hoje ouve-se falar muito sobre os efeitos da adrenalina nas 

Artes Marciais, e é muito positivo ter acesso a esta informação. 

Um dos efeitos da adrenalina é que torna a respiração curta e superficial. 

O oxigénio tende a ser bombeado para os membros prontos para lutar ou 

fugir, mas o cérebro recebe menos oxigénio, o que em análise final reduz 

a capacidade de reagir de maneira a sair da situação de confronto. Isto 

pode até mesmo levar ao pânico ou “congelamento”. 

A respiração diafragmática deve ser praticada sobre este tipo de pressão. 

Dessa forma, ao se deparar com uma situação de conflito real, é mais 

provável ser-se capaz de manter a respiração controlada, em vez de 

recorrer a uma respiração curta e superficial. Controlando a respiração, 

mantêm-se um correto nível de fornecimento de oxigénio, o que ajudará a 

manter a calma.  

 

Então, no treino de Kumite, a correta utilização de métodos respiratórios 

facilita a concentração, amplifica a potência dos golpes, minimiza os danos 

sofridos com um impacto, e aumenta a resistência do atleta, dando-lhe 

mais hipóteses de sair vitorioso do confronto. 
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CAPÍTULO 5: Reaprendendo a respirar – nos alongamentos 

 

 

 

Nos alongamentos e descontração pós-treino a respiração toma um papel 

mais calmante e re-energizante.  

 

O controlo adequado da respiração é fundamental para qualquer 

sequência de alongamentos. A respiração correta ajuda a relaxar os 

músculos, aumenta o fluxo de sangue por todo o corpo, e ajuda a remover 

mecanicamente o ácido láctico e outros subprodutos do exercício. 

 

As respirações devem ser lentas e o atleta deve estar descontraído ao 

alongar, sincronizando a expiração com o momento ativo do 

alongamento.  

 

Uma das possíveis técnicas será inspirar lentamente pelo nariz, 

expandindo o abdómen (não o peito), segurando a respiração por um 

momento, e depois expirar lentamente pelo nariz ou pela boca. A inalação 

através do nariz tem aqui várias finalidades, incluindo a limpeza, 

temperatura e humidade adequada do ar, para uma transferência correta 

de oxigénio para os pulmões. 

 

A respiração deve ser natural e profunda.  

 

A inspiração deve também ser controlada através da utilização da glote, 

na parte de trás da garganta. Isto produz um som ("hmmmn") suave 

dentro da garganta, em oposição a um som como o de cheirar (som nasal). 

A expiração deve ser controlada de forma similar, mas ao expirar pela 

boca, o som vai assemelhar-se a um suspiro, ("ahhhh"). 
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Ao inspirar, o diafragma pressiona os órgãos e vasos sanguíneos 

associados, obrigando a corrente sanguínea a diminuir. Ao expirar, os 

vasos sanguíneos inundam-se com sangue novo. Esta expansão e 

contração rítmica dos vasos sanguíneos abdominais é parcialmente 

responsável pela circulação do sangue no corpo. Além disso, a ação de 

bombeamento rítmico ajuda a remover os resíduos de toxinas dos 

músculos do tronco. A bomba respiratória é importante durante os 

alongamentos, porque o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos 

alongados melhora a sua elasticidade, e aumenta a taxa a que o ácido 

láctico é removido. 

 

O atleta deve então utilizar uma respiração adequada durante os 

alongamentos para restabelecer os níveis de oxigénio, reduzir a 

frequência cardíaca de forma a relaxar o seu corpo, eliminar toxinas e 

subprodutos do exercício nos seus músculos, e controlar os níveis de 

adrenalina e stress. 
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CAPÍTULO 6: Reaprendendo a respirar – no Mokuso 

 

 

 

Desde cedo na minha prática de Artes Marciais que o “Mokuso” me 

fascinou. 

No início eram apenas breves segundos aqueles em que realmente me 

sentia próximo de “vazio”, sem preocupações ou pensamentos 

desnecessários. Mas a pouco e pouco encontrei o botão “off”, e foi sem 

dúvida a respiração que me levou até ele. 

Encontro na respiração um ritmo cíclico que me leva a um sentimento de 

calma, e por sua vez, esse sentimento reduz os meus batimentos 

cardíacos. Com o metabolismo em funcionamento mais reduzido, 

encontro menos necessidade de oxigénio, o que leva a própria respiração 

a tornar-se mais curta, com intervalos mais longos entre ciclos, suscitando 

por isso ainda menos atividade cerebral.  

 

Também como forma de descontração ou meditação, o praticante pode 

treinar a sua respiração diafragmática. Abaixo segue um exemplo de como 

o fazer. 

 

- Deitado, coloque uma  

mão na barriga, logo 

acima do umbigo, e 

outra no peito. 

 

- Inale lentamente, procurando fazer 

da sua barriga um balão expandindo-se. 

A mão sobre a barriga deverá mover-se 

com a respiração, mas não a mão sobre 

o tórax. 
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Por isso penso que ao lidar com a 

respiração, o praticante não lida 

somente com o ar que entra e sai dos 

seus pulmões, mas também com todas 

as sensações de energia que percorrem 

o corpo a cada respiração. 

A respiração é um indicador do estado 

mental.  

Quando a mente está agitada, a 

respiração também estará; se a mente 

acalma, a respiração também acalmará.  

 

Reaprender a respirar é reestruturar a 

prática do Karate, e reabilitar a nossa 

capacidade de autocontrolo físico e 

mental! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsínquia, Maio de 2013 

 

 

 

 

 

 


