
109 termos usuais 
para sua prática de 
Ninjutsu Bujinkan.



Quando pretendemos aprender uma arte marcial é 
bastante comum termos contato com nomes de posturas 
e técnicas, regras, etiquetas, formas de contagem, etc. 
E isso é bastante importante no desenvolvimento do 
praticante.

Ter um bom conhecimento das terminologias utilizadas 
no dojo (local de aprendizado), facilitará o aprendizado 
e evitará alguns constrangimentos antes, durante e 
depois de sua prática. Além do mais, será um ponto 
bastante positivo na interação com o ambiente e com 
outros indivíduos, demonstrando respeito e esmero em 
sua prática. 

Lembre-se que os detalhes fazem toda a diferença!

INTRODUÇÃO



Ohayō!    -   Olá   -   Utilizada de forma casual 
durante a manhã e antes do horário do meio dia. 
Porém, não utilizada para com um sensei;

Ohayō gozaimasu, genki desuka?   -   Olá, bom 
dia, tudo bem?

Ohayō gozaimasu!   -   Muito bom dia! (forma 
polida);

Konbanwa!   -   Boa noite! (boa noite no sentido 
de saudação e que só deve ser utizado somente a 
partir das 18 horas);

Dōmo arigatō gozaimasu   -   Muito obrigado 
(forma polida);

Ōgenki desuka?   -   Como você está?

Konnichiwa!   -   Boa tarde! 

01.

05.

06.

07.

02.

03.

04.



Genki desuka?   -   Tudo bem?

Arigatō   -   Obrigado (uso casual); 

Mokusō   -   Meditar (refere à meditação);

Mokusō yame   -   Parar meditação;

Hai   -   Sim; 

Īe   -   Não    -   Procuncia-se: “Iie”;

Onegai shimasu   -   Por favor, me ajude;

Dewa mata   -   Até a próxima;

Mata ashita   -   Até amanhã;

08.

12.

13.

14.

15.

16.

09.

10.

11.



Kamiza   -   Local onde se encontra o Kamidana ou 
“santuário”;

Sensei   -   Professor;

Shizen Rei   -   Saudação em pé;

Seiza   -   Sentado;

Seiza Rei   -   Saudação sentado;

Senpai   -   Aluno mais antigo e/ou mais graduado;

Gasshō   -   Gesto com as palmas juntas;

Shikin Haramitsu Daikomyō   -   “Os sons das 
palavras está em nosso alcance para perfeição e 
nos conduzirão à iluminação”;

17.

21.

22.

23.

24.

18.

19.

20.



Hajime   -   Começar;

Shu Ha Ri   -   “Conceito das artes marciais 
japonesas que é usado para descrever os estágios 
de aprendizado por meio da busca pela perfeição.” 
Sendo Shu: “obedecer/proteger”; Ha: “romper/
superar/desviar”; e, Ri: “separar/superar”;

Ten Chi Jin Ryaku no Maki   -   Significa: 
pergaminho - ou livro - do céu, da terra e do 
homem. É o tronco comum das nove escolas que 
fazem parte do sistema Bujinkan Dojo e serve de 
programa de base para a obtenção da faixa preta; 

Dai   -   Grande, grandioso, importante;

Sekai   -   Mundo;

Fudō Myō   -   “Divindade conhecida no folclore 
japonês e entre artistas marciais do Japão como 
sendo o ‘deus da guerra’”);

25.

26.

27.

28.

29.

30.



Jinchu   -   Ponto situado à base do nariz, sobre o 
lábio superior;

Atamá   -   Cabeça;

Gankotsu   -   Queixo;

Guchi/Kuchi   -   Boca;

Kubi   -   Pescoço;

Kotê   -   Pulso;

Tê   -   Mão;

Kimon   -   Peito;

Koshi/Goshi   -   Quadril, coxa;

31.
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33.

34.
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39.



Ashi   -   Pé, perna;

Kokotsu   -   Tíbia;

Kakato   -   Calcanhar;

Koe   -   Virilha;

Kimon   -   Peito;

Koshi/Goshi   -   Quadril, coxa;

Ashi   -   Pé, perna;

Kyushō   -   Ponto vital;

Sōke   -   Grande mestre de uma escola / Patriarca;

40.

41.
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47.

48.



Hiza   -   Joelho;

Hiji   -   Cotovelo;

Yubi   -   Dedo;

Dō   -   Ventre, abdômen, costelas;

Ganmen   -   Face;

Rin   -   Umbigo;

Men   -   Rosto, face;

Menbu   -   Fronte, testa;

Mimi   -   Orelha;

49.
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57.



Mune   -   Peito;

Kurobushi   -   Ponto sobre o tornozelo;

Kasumi   -   Têmpora;

Jakkin   -   Pontos vitais situados sobre o bíceps, no 
braço;

Butsumetsu   -   Costelas e costelas flutuantes;

Gorin   -   Os pontos vitais em volta do umbigo;

Inasuma   -   Pontos vitais encontrados de um lado 
e do outro do umbigo “baço e fígado”;

Kaku   -   Ponto situado sobre o joelho;

58.
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65.



Ryūmon   -   Ponto situado acima do Kimon;

Suzu   -   Testículos, púbis;

Tentō   -   Moleira;

Ude   -   Braço;

Me   -   Olho;

Suigetsu   -   Plexo-solar;

Katate   -   Com uma mão;

Ryotê   -   Com duas mãos;

Mutê   -   Sem as mãos;

66.
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74.



Ryū   -   Sistema, dragão, por extensão: escola;

Sayū   -   Dos dois lados;

Shodan   -   Faixa preta 1º dan;

Za Kamae   -   Postura sentada, igual a fudôza;

Zenpō   -   Para frente;

Zenpō Geri   -   Golpe frontal com o pé avançado;

Mae Ukemi   -   Queda para frente;

Yamabushi   -   Guerreiros das montanhas;

Yama   -   Montanha;

75.
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Taihen   -   Movimento, deslocamento;

Uke   -   Aquele que sofre, contra golpear;

Uke Nagashi   -   Bloqueio, contra alto, médio, 
baixo, interior, exterior;

Ukemi   -   Rolamentos, quedas curtas, defender;

Ura   -   Interior, abaixo, atrás;

Ura Gyaku   -   Torção do pulso pelo interior;

Ushiro, Kohō   -   Atrás, por trás;

Shihan   -   Título de mestre (do 10º ao 15º dan);

Shutō Ken   -   Golpe com a faca da mão;

84.
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Shiki Ken / Shuki Ken   -   Golpe com a ponta do 
cotovelo;

Suwari   -   Ao solo, de joelhos;

Daishō   -   As duas espadas;

Menkyō Kaiden   -   Significa proficiência completa, 
ou “ensino de todas as técnicas secretas”;

Denshō   -   Rolo contendo todas as técnicas de 
uma escola;

Dōjō   -   Lugar do estudo do caminho;

Shidoshi   -   Praticante com o nível de “aprendiz de 
mestre” (do 5º ao 9º dan);

Dōzo   -   Por favor;

93.
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100.



Keikogi   -   Vestimenta para treinamento;

Ken   -   Arma, golpe, espada;

Keri/Geri   -   Golpe com o pé, chute;

Shidoshi hō   -   Título de faixa preta para o 
“professor assistente” associado aos níveis de 1º e 
4º dan;

Fudō Ken   -   Golpe com o punho;

Gaeshi/Kaeshi   -   Contra-atacar;

Shitō Ken / Boshi Ken   -   Golpe com a ponta do 
dedo polegar;

Kamae   -   Postura, posição;
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Ordem: 
Número - Romaji - pronúncia fonética.

0   -   rei   -   pronuncia-se: “reye”;

1   -   ichi/itsu   -   pronuncia-se: “itchi/itsu”;

2   -   ni   -   pronuncia-se: “ni”;

3   -   san   -   pronuncia-se: “sanne”;

4   -   shi/yon   -   pronuncia-se: “chi/yonne”;

5   -   go   -   pronuncia-se: “go”;

6   -   roku   -   pronuncia-se: “rokou”;

7   -   shichi/nana   -   pronuncia-se: “chitchi/nana”;

8   -   hachi   -   pronuncia-se: “hatchi”;

9   -   kyu/ku   -   pronuncia-se: “kyou/kou”;

10   -   jū   -   pronuncia-se: “ju”;

20   -   nijū   -   pronuncia-se: “niju”;

30   -   sanjū   -   pronuncia-se: “sanju”;

100   -   hyaku   -   pronuncia-se: “hyaku”;

1000   -   sen   -   pronuncia-se: “senne”;

109.



“Não é só um dojo para a prática e o estudo de artes 
marciais, é, principalmente, um local para evoluir como 
pessoa...”

“Nesta arte marcial aprendemos técnicas de combate 
desarmado e armado que contribuem para a saúde física 
e mental...”

“Desde que comecei a praticar Ninjutsu Bujinkan com 
Sensei Alexandre Carvalho, que isso me ajudou em quase 
tudo em minha vida...”

“...Ninjutsu na BJKDB me capacitou a ficar tranquilo em 
situações que me exigiram - e ainda exigem - controle 
emocional...”

“Local de treino de arte marciais focada tanto na defesa 
pessoal quanto na formação do ser humano (perseverança, 
responsabilidade, convívio social...)”

O QUE DIZEM SOBRE 
AS AULAS NA BJKDB E 
ALEXANDRE CARVALHO?



QUERO SABER MAIS! >

Alcance os melhores resultados 
com treinamentos online.

Aprenda com o nosso passo a passo, e de forma fácil, as habilidades 
que tornaram o Ninja um guerreiro lendário.

https://cursos.bjkdb.com.br/


https://bjkdb.com.br

Artes Marciais Tradicionais Ninja 
e Samurai

https://bjkdb.com.br
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