
 

 

REGULAMENTO INTERNO 

 
Princípios Gerais 
Inicialmente gostaríamos de agradecer a sua confiança pela sua         
participação em nossos treinamentos. O Aikido é um meio para o           
desenvolvimento pessoal, treinamento do corpo, mente e espírito. É         
importante, portanto que sempre conduzam a si próprios com a          
apropriada atitude de respeito, sinceridade e modéstia.  

Os treinamentos do Aikido são realizados em ambientes nos quais se           
pratica as tradições e as etiquetas da Cultura japonesa. Dessa forma           
algumas considerações são necessárias: Diferentemente do Ocidente,       
a posição de ‘Sensei’, ou Professor, é uma das mais honoráveis no Japão.             
Seus professores não estão apenas ‘vendendo técnicas’ mas estão         
transmitindo os ensinamentos do criador Morihei Ueshiba. Eles devem         
ser tratados com o máximo de respeito todo o tempo. Também somente            
no Japão existe o sistema de Sempai/Kohai (Veterano/iniciante). Os         
estudantes mais veteranos (em ambos os casos, graduação e IDADE)          
devem ser tratados com respeito e modéstia. Nunca se coloque acima           
de um estudante mais antigo.  

O Aikido foi criado na filosofia da harmonia. Nunca deve haver           
qualquer tipo de briga ou competição na área de treinamento.          
Abstenha-se também, nas áreas de treinamentos, de ostentar a sua          
força física e alardear o seu ‘ego’. Treine sempre com o espírito de             
cooperação e modéstia. Nas várias classes sempre há pessoas de          
diferentes sexos, idades e capacidade física. Enquanto o ideal é sempre           
treinar tão vigorosamente quanto possível, as capacidades físicas e as          
metas de treinamento de cada parceiro devem ser levadas em          
consideração. 

Todas as vezes que o ‘Sensei’ transmite uma instrução ou conselho,            
sempre escute EM SILÊNCIO, atentamente e tente seguir tão bem quanto           
possível. Nunca argumente com o ‘Sensei’, mesmo que outro instrutor          
tenha dito algo diferente.  



Existem várias formas de se executar as técnicas e você deve seguir            
cada instrutor, em cada classe, no melhor de sua capacidade. Existem           
vários itens de etiqueta que devem ser assimilados o mais rápido           
possível. Alguns são óbvios outros não. Seja bastante observador no          
comportamento dos outros que você conseguirá aprender a etiqueta         
apropriada. Aceite todas as correções com a devida humildade. Se em           
alguma ocasião você estiver em dúvida quanto ao comportamento         
apropriado, ou a maneira como proceder, polidamente pergunte a um          
estudante mais graduado. Siga o exemplo dos mais graduados em          
todos os assuntos.  

Apesar de todas essas regras, a prática do Aikido deve sempre ser uma             
atividade agradável. Os treinamentos sempre serão agradáveis se        
cada praticante trouxer uma atitude positiva embuída de harmonia,         
boa vontade e respeito pelos outros. 

Regras de Conduta  

Em seguida relacionamos algumas orientações e regras para que haja          
um perfeito entrosamento entre Você, a Academia e os demais          
aikidoistas. Na realidade o treinamento começa com a sua iniciativa          
em pegar o ‘dogui’ (kimono) para vir treinar. Faça disso um hábito e             
não permita que argumentos, venham a sua mente, impedindo a sua           
vinda a Academia. Lembre-se que a prática da disciplina é muito           
importante no desenvolvimento de qualquer aprendizado. O Aikido é         
um Budo (caminho de desenvolvimento) e não um hobby ou um lazer,            
que se faz quando se quer, mas estabelece um rigor na regularidade.            
Simplesmente pegue o ‘doogui’ (kimono) e venha! Não pense!! Não caia           
na armadilha da preguiça!!!  

A manutenção da limpeza não é somente um benefício para a saúde,            
mas também um bom exercício de disciplina. Sempre se apresente limpo e            
arrumado. O ‘dogui’ a ser utilizado deve estar rigorosamente limpo,          
assim como o seu corpo. Se porventura houver necessidade da          
utilização de uma camiseta por baixo, principalmente no inverno, esta          
deverá ser branca e de manga curta. Os homens devem fazer o possível             
para não virem com a barba por fazer e as mulheres com os cabelos, se               
longos, devidamente presos. Traga sempre um chinelo e uma toalhinha          
pequena para que possa enxugar o seu suor. O sapato ou o tênis deve              
ser deixado no vestiário dirigindo-se ao tatame de chinelo.  

Se você for portador de alguma doença de pele contagiosa, como           
micoses ou frieiras, cubra as áreas afetadas a fim de evitar o contagio             
de outras pessoas.  

A abertura e o encerramento de cada seção de treinamento são           
importantes cerimônias. Cada participante deve chegar a Academia        
em horário que permita que você esteja pronto e sentado em seiza, na             
ordem de antiguidade, aguardando o Sensei que orientará os         
treinamentos, no horário previsto.  



Cerimonias de abertura e encerramento  

Na cultura japonesa e sobretudo na prática do Budo exige-se o           
máximo de respeito entre os praticantes e os Instrutores. Como não           
poderia deixar de ser, esse respeito é demonstrado pela educação na           
prática das etiquetas. A educação se manifesta em cumprimentar as          
pessoas e os Instrutores. Quando for adentrar ao tatame na posição           
de seiza, faça uma reverencia em direção ao Kamiza em seguida a todos             
os aikidoistas que já estejam no tatame dizendo bom dia, boa noite, etc.             
Em seguida se dirija ao mais graduado dizendo “onegaishimassu”.         
Dando início ao treino o aikidoista mais graduado fará os exercícios           
de aquecimento que deve ser acompanhado por todos. Terminado         
esses movimentos, todos devem se sentar em seiza em ordem de           
graduação, aguardando a entrada do Instrutor responsável pelo        
treino. Após a entrada ele fará uma saudação (rei) em direção ao            
kamiza e em seguida entre os alunos dizendo “onegaishimassu”, que          
significa por favor. E na cerimonia “arigatou-gozaimashita” (muito        
obrigado), reforçando que em uma ação sempre deve se iniciar com um            
por favor e executada a ação terminar com um muito obrigado.  

Esse inclinar de cabeça é utilizado por todo o povo japonês e            
denomina-se Rei, que significa: cumprimento, saudação, mesura,       
etiqueta, polidez, educação e agradecimento. Portanto não é        
veneração ou idolatria!  

Se porventura chegar após iniciado o treino faça uma reverência ao           
Kamiza e aguarde a autorização do Sensei para adentrar ao tatame.  

Não fique sentado à beira do tatame executando os seus próprios           
aquecimentos.  

Não saia do ‘tatame’ durante o treino exceto em casos de doença ou             
ferimento e nunca saia antes de consultar o ‘Sensei’.  

É apropriado pela etiqueta sentar-se na posição de ‘seiza em todos os            
momentos sobre o tatame. Essa também é a forma correta, enquanto           
aguarda a sua vez nos exames ou quando assistindo aos exames. Sentar            
de pernas cruzadas, ou outras formas, somente são permitidas em caso           
de doença ou ferimentos e nunca se deve sentar de forma           
descontraída ou desrespeitosa. Nunca se apóie nas paredes.  

Quando o ‘Sensei’ está demonstrando uma técnica para toda classe,          
você deve se sentar na lateral próxima a área onde você está            
treinando e prestar a máxima atenção. Esse não é o momento para            
conversar, enxugar seu rosto ou arrumar o ‘dogui’. Se o ‘Sensei’           
durante o período de prática se dirigir a um estudante          
individualmente para demonstrar ou dar alguma explicação, não        
interrompa os seus movimentos. Não é permitida a execução de          
técnicas diferentes daquelas que o Sensei está demonstrando e que          
todos estão executando.  



A prática da humildade deve ser uma constante no treinamento. Uma           
vez demonstrada a técnica dirija-se rapidamente a um parceiro e          
convide-o a treinar dizendo animadamente Onegaishimassu’. Não se        
levante de forma indolente esperando que os outros venham a lhe           
convidar. Tenha iniciativa para convidar os outros e seja ligeiro. Se           
for iniciante NUNCA pense que estará atrapalhando alguém por não          
saber ainda executar os movimentos, pois TODOS estamos apreendendo         
sempre UNS ajudando aos OUTROS. Por outro lado, aqueles que já são            
mais veteranos devem também ter iniciativa de convidar os iniciantes,          
pois assim como um dia foi ajudado tem obrigação de ajudar, além de             
ser um gesto de boas–vindas!  

Tendo em vista a dificuldade em se assimilar as técnicas, execute os            
movimentos demonstrados 3 vêzes, lentamente. A velocidade na        
execução dos movimentos deve ser proporcional a faixa. Faixas         
brancas devem continuar executando os movimentos lentamente bem        
como os seus parceiros, sendo que a velocidade é aumentada          
gradativamente com a evolução das faixas.  

Lembre-se do relacionamento Sempai/Kohai (Veteranos/Iniciantes) em      
todos os assuntos. Respeite sempre a experiência dos estudantes mais          
graduados. Nunca argumente com eles e nem com outros praticantes          
quanto à forma adequada de realizar as técnicas.  

Se tiver alguma dúvida com relação a técnica nunca chame o Sensei            
para que ele venha até você para lhe ensinar, simplesmente OBSERVE os            
mais graduados para esclarecer a sua dúvida. Entretanto tendo em          
vista as inúmeras dificuldades na aplicação das técnicas o Sensei          
concede a permissão que nos treinos definidos como LIGHT,         
realizados aos sábados e feriados, os praticantes se dirijam a ele para            
pedir esclarecimentos e orientações.  

O aikidoista mais graduado quando estiver praticando com um         
iniciante, deve restringir explicações verbais devem ser MINIMAS, não         
fique interrompendo, a todo momento, o seu parceiro para explicar.          
Durante o treinamento, fale o menos possível, o Aikido é experiência           
prática. Durante a execução dos movimentos desenvolva a        
sensibilidade de sentir se o seu movimento está sendo adequado à           
condição do parceiro, se não está executando de uma forma          
vigorosa que o seu parceiro esteja se sentindo agredido. Por outro           
lado, nunca pense que o parceiro está querendo lhe machucar, mas           
tente cada vez mais desenvolver a sua capacidade de suportar o           
golpe, relaxando o local dolorido, respirando profundamente e        
concentrando no seu Tanden.  

Durante o treinamento, deve-se ter a máxima atenção ao parceiro,          
não fique se arrumando ou ajeitando o seu dogui ou seu cabelo            
enquanto o seu parceiro fica esperando. Esses ‘ajustes’ devem ser feitos           
no momento em que o Sensei convidar outra pessoa para demonstrar           
os movimentos, enquanto você se dirige para se sentar em seiza nas            



áreas laterais do tatame. Não fique nas áreas centrais pois poderá           
atrapalhar os movimentos do Sensei e do Uke.  

Dose a intensidade dos movimentos à sua condição física, pois deve se            
evitar ficar sentado em seiza, descansando enquanto os outros         
praticam. O Aikido nunca deve ser praticado após a ingestão de           
bebidas alcóolicas.  

Os cumprimentos das obrigações fazem também parte do Budo, dessa          
forma as contribuições mensais devem ser pagas diretamente na         
recepção da academia com a Senhora Lucia ou alguém que esteja lhe            
substituindo. A entrada na academia é realizada através de         
reconhecimento digira para passar pela catraca. Caso a contribuição         
não esteja em dia, a catraca será automaticamente bloqueada. É          
importante salientar que a contribuição será estritamente utilizada        
para suprir as despesas do próprio Dojo.  

Exames de graduação  

Os exames de promoção de faixas serão realizados em Encontros          
promovidos pela Academia Sergipana de Aikido em qualquer tempo,         
sendo que os candidatos aos exames serão previamente convocados         
pelo Sensei Alexandre observando-se os seguintes requisitos.  

1) Pré-requisitos:  
Faixa Amarela: 30 treinos normais e participação em 1 encontro          

técnico 
Faixa Roxa: 40 treinos, Uke 2 vezes e 2 encontros técnicos 
Faixa Verde: 50 treinos, Uke 3 vezes e 3 encontros técnicos 
Faixa Azul: 60 treinos, Uke 4 vezes e 4 encontros técnicos 
Faixa Marron: 70 treinos + 15 de graduados, Uke 5 vezes, 5 encontros             

técnicos. 
Shodan: 80 treinos + 25 de graduados, Uke 6 vezes e 6 encontros             

técnicos 
Nidan: 160 treinos + 40 de graduados, Uke 8 vezes e 7 encontros             

técnicos 
Sandan: 250 treinos + 50 de graduados, Uke 6 vezes e 8 encontros             

técnicos 
Yondan: 220 treinos + 80 de graduados, Uke 5 vezes e 12 encontros             

técnicos 
2) Capacitação Técnica: A avaliação quanto a capacitação       

técnica prévia estará sendo feita pelos Instrutores nos treinos         
normais e terão a avaliação final somente nos Encontros de          
Confraternização, com o parecer do Sensei Alexandre.  

3) Orientações nos exames (“Lição de casa”): Na       
avaliação dos exames, cada candidato recebe uma ficha com as          
orientações dos movimentos que não foram realizados de        
forma adequada e recebe uma explicação da correta aplicação         
dessas técnicas. Nos meses seguintes ao do exame, o aluno deverá           
se esforçar ao máximo para corrigir essas falhas, de tal forma a            



não repeti-las no exame seguinte, com o risco de ser convidado           
a treinar um pouco mais para o mesmo exame.  

4) Participação em Eventos: Para fazer os exames a partir da          
faixa verde será levada em consideração a participação nos         
Eventos promovidos pelo Instituto. Todos os alunos deverão se         
esforçar para participar de todos os eventos promovidos pela         
Academia, principalmente nos treinos especiais organizados      
com a vinda de Shihans (Mestres) de reconhecida experiência e          
capacitação técnica, pois é o recurso colocado à disposição do          
aikidoista para conhecer as diversas formas de aplicação das         
técnicas e compartilhar experiências enriquecendo o seu       
desenvolvimento no Aikido. Além disso exercitará a prática da         
solidariedade com os demais aikidoistas que participarão e        
sobretudo dar apoio aos Instrutores bem como ao Sensei         
Alexandre nesses eventos. Por outro lado, todos os demais         
eventos tem como único objetivo a integração e a         
confraternização dos aikidoistas da Academia.  

Yudansha  

O verdadeiro treinamento da fluência do KI é feito após a obtenção            
da graduação de faixa preta e, para se continuar o          
desenvolvimento, é necessário que haja a participação nos        
Yudanshakais (treinos de faixas pretas). Essa participação se inicia         
com a obtenção da faixa marrom e em caráter excepcional e a            
convite do Sensei, a partir da faixa azul.  

A partir da graduação de Shodan (inclusive), será obrigatório o          
correspondente Registro Internacional na Fundação Aikikai,      
Hombu Dojo, Japão e para tanto deverá assinar os Formulários de           
encaminhamento bem como pagar as taxas conforme a tabela         
correspondente em dólares.  

Treinos em outras Academias  

Um dos importantes alicerces da prática do Budo é preservação          
irrestrita dos conceitos confiança/fidelidade. Dessa forma a       
participação em treinamentos em qualquer outra Academia, bem        
como em Seminários de outras Organizações, não explicitamente        
recomendados, somente poderão ocorrer com o prévio       
consentimento primeiramente do Sensei Maruyama e finalmente do        
Sensei Alexandre. 

Considerações finais  

Infelizmente a Academia não pode arcar com as consequências por          
eventuais acidentes que venham a ocorrer na prática dos         
exercícios. É recomendável que as pessoas que nunca praticaram         



algum esporte, assim como aqueles que tenham problemas médicos,         
façam os exames médicos apropriados.  

A prática dessas etiquetas vai habilitá-lo a treinar em qualquer          
Academia do mundo, inclusive no Japão, sem que haja qualquer          
embaraço, além disso, tudo que lhe é transmitido e exigido, pelo           
‘Sensei’, é fruto de muita experiência e pesquisas e tem como único            
objetivo o seu desenvolvimento integral (corporal, mental e        
espiritual), de forma a torná-lo uma pessoa forte, segura e          
confiante, possibilitando-lhe uma vida harmoniosa com todos os        
que compartilham da sua existência, enfim uma VIDA FELIZ, pois a           
sua FELICIDADE é a NOSSA FELICIDADE..  

BONS TREINOS!!  

Sensei Alexandre  


