
Shugyo 修行 
 

Shugyo é muitas vezes traduzido como o nível mais elevado do treino físico e mental 

É uma versão japonesa de uma termo chinês que basicamente significa treino 

profundo corpo-mente. 

 

Conhecemos modelos educacionais, sendo que o que mais é utilizado no ocidente 

o que se caracteriza pelo acumular de conhecimento, experiências e habilidades. 

Neste modelo o estudante normalmente aborda os assuntos, não chegando, na sua 

maioria das vezes, a aprofundar e a alcançar mestria sobre esses temas. O 

conhecimento acumulado é no entanto substancial, mas dificilmente nos lembramos 

dos assuntos estudados na escola secundária. 

Um outro modelo, mais comum no oriente, mas também presente em muitas 

disciplinas no ocidente (nas artes), é o que usa um paradigma que coloca enfase na 

profundidade do conhecimento, experiência e habilidade técnica -  o Shugyo.  

Neste modelo o estudante trabalha apenas com uma mão cheia de formas e técnicas e 

repete-as vezes sem conta. A cada repetição melhora e aprofunda o seu 

conhecimento. 

O objectivo pode ser visto como o da mestria completa sobre um objeto de estudo; ao 

ponto que sujeito e objeto desaparecem, para o vazio da experiência … (iluminação 

!?!) 

 

Para este método estão definidos para a progressão do estudante e o seu tipo de 

trabalho/estado mental graus / níveis de evolução.  

São 6 - Keiko, Renshu, Shuren, Tanren, Kufu e Shugyo 

 

Níveis/ graus de treino 

Keiko  稽古 – praticar  

É o período de tempo em que dedicamos tempo à repetição de uma atividade por 

forma a adquirirmos competências nela.  

Keiko tem um siginficado simples, praticar (renshū) por forma a aprender ou 

adquirir conhecimento. 



Renshu  - 練習 traduz-se como  “treino”. Ao invés de prática, o treino foca 

na ação de compreender o ensino por forma a desenvolver determinada 

capacidade/habilidade. Durante o treino vimos a entender o porque das coisas. 

 

Shuren –習練  traduz-se como “disciplina” -  Shuren pode ser escrito de 

3 formas diferente , uma das quais é RenShu escrito de trás pra frente (kanji).  

Significa neste caso praticar repetidamente.  

Pode ser também escrito com um outro kanji 修練, 

 Neste caso o primeiro simboliza aprender, adquirir conhecimento, 
polir/refinar a nossa mente / espirito  

 Colocar as coisas em ordem decoração, arranjar as coisas numa forma 
bonita 

 Reparar as coisas, por as coisas bem  

  

Significa assim , Refinar, melhorar, forjar, treinar, disciplinar bem o espirito ou 

corpo. 

É a experiencia que cria o treino mental e físico. Este nível só pode ser atingido 

depois de passar alguns anos a praticar e treinar. Por forma a desenvolver esta 

disciplina o estudante tem que estar empenhado com o desenvolvimento da sua arte. 

Shuren tem um significado especial para os aikidoka, uma vez que o seu fundador, O-

Sensei deu ao seu dojo o nome de Aiki Shuren Dojo. 

 

Tanren 鍛練  - traduz-se como “forjar” ou “aperfeiçoamento. A 

experiencia adquirida por anos de prática ajudará a ir em frente firmemente e 

gradualmente. Deve sempre ter o espirito Shoshin (mente do iniciante) e ter a 

motivação de melhorar e seguir em frente. 

O primeiro Kanji é composto por duas partes, sendo que a que está mais a direita 

representa um “artista marcial” que pode ser lido como tan ou dan, e significa etapa, 

degrau, grau, nível (como  em Shodan, nidan, etc). a parte mais esquerda significa 

ouro, assim tem o significado de: 

Lentamente forjar o metal , passo a passo, batendo-o ou 



Fortalecer a mente/espirito ou corpo 

E o conjunto complete, significa forjar a mente, espirito, corpo ou tecnica, arte, 

habilidade da mesma forma como se forja o metal e tornar-se desta forma louvável. 

 

Kufu功夫 – não tem uma tradução direta. Pode ser entendido como trabalhar 

com uma concentração intensa ou profunda focalização. 

uma forma mesmo boa de fazer algo, que se encontrou depois de refletir e trabalhar 

bastante sobre o assunto. 

Em chinês é pronunciado como KungFu/GongFu que se refere a qualquer estudo, 

aprendizagem ou prática que requer atenção, energia, e tempo para ser 

completada. É uma expressão que no ocidente é usada para se referir às artes 

marciais chinesas. 

 

Shugyo –修行 não tem tradução direta 

 Aperfeiçoar o caracter durante o processo de aquisição de conhecimento 

em algo como uma arte marcial (bugei) ou religião  

 

é o derradeiro nível, o mais profundo, onde se transcendem os limites físicos e 

mentais. Ultrapasse-se a compreensão intelectual e consegue-se integrar a prática no 

seu dia a dia.  

 

Uma arte como o Aikido não tem significado se o que aprendermos ficar 
no dojo 
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