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RESUMO 

Este artigo apresenta uma síntese dos movimentos fundamentais no aprendizado das artes 

marciais (os Três Formatos do Poder) reunidos em uma única metodologia de treinamento. 

Através de uma abordagem científica de trinta anos de pesquisa e prática em diversas 

modalidades de combate – com e sem armas, foram escolhidas as duas partes do corpo 

humano que o equilibram dinamicamente para o desenvolvimento de exercícios funcionais 

que reorganizem o sistema nervoso do praticante e controlem esses centros de 

autossustentação. Tais exercícios têm como objetivo o estímulo do reflexo ideomotor, 

responsável por micro movimentos musculares quase imperceptíveis, sinergizando a 

propriocepção e as funções básicas do organismo. Sendo a razão das artes marciais a 

sobrevivência na autodefesa, é de extrema importância saber como equalizar as forças. 

Para que isso se consuma é vital refinar a sensibilidade tátil e cinestésica, detectar e 

interceptar ameaças e ataques, desequilibrar os adversários e golpeá-los com impacto e 

precisão. Todas essas ações dependem da capacidade de neutralizar os golpes e 

manobras dos inimigos durante um confronto caótico e violento. Essa habilidade de 

absorver, defletir e, ao mesmo tempo, projetar forças foi denominada de efeito “sinomotor” 

e será aplicada por um “corpo fechado”, ou seja, um corpo e uma mente preparados com 

as quatro séries de exercícios especiais descritas neste trabalho. É a primeira vez que esse 

paradoxo marcial é explicado com uma hipótese e uma teoria racional, diferenciando objeto 

de conceito e possibilitando, assim, um melhor entendimento do leigo. 

 

Palavras-chave: Artes marciais mistas. Legítima defesa. Método marcial racional. 

 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

O corpo humano desenvolve mecanismos de adaptação e defesa contra as possíveis 

ameaças internas e externas. Não por acaso, nosso Sistema Nervoso Central (SNC) é 

também um sistema coaxial que tanto recebe estímulos – vibrações sonoras e luz, como 

gera e transmite impulsos de sinais eletroquímicos que percorrem da cabeça aos pés e dos 

pés às mãos, regulando e estabilizando o organismo. Esses sinais se deslocam em várias 

frequências de corrente eletromagnética e seguem ao longo da medula espinhal até as 
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suas terminações nervosas mais distantes, um processo que engloba os trilhos anatômicos 

da fáscia conservando a integridade tensional da sua estrutura (www.biotensegrity.com). 

Os dois hemisférios do cérebro, além da enorme neuroplasticidade, preveem e monitoram 

duas informações simultaneamente (um olho na presa e o outro no predador). 

E se, ao invés do processo comum de tentativa e erro de memorizar e praticar golpes 

e técnicas de forma artificial, repetitiva e mecânica, bastasse reaproveitar os nossos 

reflexos fisiológicos e instintuais defensiva e ofensivamente? Afinal, já nascemos com 

“células soldados” que detectam, interceptam, atacam e eliminam agentes e moléculas 

invasoras nos imunizando ininterruptamente 24 horas por dia até a velhice. Como então 

simplificar a essência de todas as artes marciais em um único método de aprendizagem 

rápido, seguro e que integre combate corporal desarmado capaz de neutralizar diversos 

tipos de agressões físicas? Qual das várias reações não condicionadas e automáticas do 

nosso sistema nervoso eleger para cumprir exteriormente a mesma função do sistema 

imunológico na luta violenta contra um ou vários inimigos? Munido de conhecimentos 

científicos relativamente recentes e depois de estudar as habilidades extraordinárias de 

vários mestres e lutadores profissionais, selecionei o reflexo ideomotor. 

Praticando o Tai Chi Chuan, observei sutis oscilações involuntárias durante uma 

transição lenta de peso entre as pernas. Aquelas mínimas contrações musculares reflexas 

— as mesmas que ocorrem nos dedos aparentemente imóveis dos radiestesistas ao utilizar 

o pêndulo — eram suficientes para estimular o Sistema Nervoso Central (SNC) e preservar 

o equilíbrio de toda a estrutura. Os torques, rotações e translações na “Forma” (sequências 

encadeadas de posturas) dessa ginástica chinesa ocorriam ao redor do meu eixo vertical 

na frente da segunda vértebra sacral, uma área que coincidia com a localização do Centro 

de Gravidade (CG) na posição anatômica em biomecânica. Por diversas razões de 

adaptação evolutiva e ergonômica, entre elas o fato de sermos bípedes e passarmos tempo 

demais sedentários, esse ponto de concentração de massa vai se deformando e se 

deslocando da sua posição original enquanto crescemos, sabotando nossa estabilidade 

física e causando dores e lesões osteoarticulares. 

Ciente disso, organizei uma rotina de exercícios funcionais utilizando visualizações 

e sensações internas com o intuito de estimular o reflexo ideomotor que nos estabiliza e 

nos tonifica sem intervenção do pensamento. O objetivo era controlar este núcleo primordial 

no corpo onde as forças opostas da gravidade e de reação ao solo se encontram. Conforme 

o esperado, a prática desses exercícios aumentou a qualidade da minha consciência 

corporal e a coordenação motora.  
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Progressivamente, condicionei um segundo reflexo postural, estabelecendo, desta 

forma, uma conexão entre os movimentos da cabeça e dos quadris, a coluna sendo o eixo 

e seu sacro a “pedra angular” nas linhas transversal, horizontal e vertical da bacia. Verificou-

se que os ossos, tendões e músculos foram se unificando em um conjunto dinâmico de 

compressão e tensão, típico dos arcos e das molas, e que as extremidades de cada 

membro começaram naturalmente a realizar giros helicoidais. Devido à ação ideomotora, 

ao simular as rotações de uma bola, quando uma parte parava, todas as outras paravam 

juntas e quando uma se movia, todas as outras se moviam também. 

 

Para explorar e testar a resiliência dessa integridade tensional cultivada em meu 

corpo, experimentei aplicar a combinação das duas forças básicas de compressão e tensão 

atuantes nos exercícios e golpes. Antes de executar uma determinada manobra técnica 

marcial, primeiro estendi as duas extremidades da coluna vertebral e na sequência imediata 

girei a cabeça e arqueei os braços e as pernas. Graças a essa “alavanca mental”, sem 

qualquer esforço muscular ou impulso, consegui afetar o equilíbrio do meu parceiro de 

treino exatamente no momento do primeiro contato entre os braços, amortecendo o rebote 

na colisão. Com isso, o corpo estava hermeticamente “fechado” como uma bola inflada, 

sem a possibilidade de vazamentos e desperdícios da energia cinética produzida, defletida 

e absorvida interiormente. Nesse novo estado físico e mental, eu podia aplicar múltiplos 

vetores de força nos oponentes e interferir em seu sentido de propriocepção ativando um 

arco-reflexo na comunicação entre o cérebro e os músculos. A esse efeito inusitado dei o 

nome de “Sinomotor”, uma neologia para “Sinergia + Ideomotor”. 

A seguir apresenta-se uma breve explicação dessas descobertas e das séries de 

exercícios para o praticante ganhar autonomia no cultivo do corpo “fechado”, a arma viva 

para aplicar golpes e manobras combativas com a máxima efetividade do efeito Sinomotor. 
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II. DESVENDANDO UM ENIGMA DAS ARTES MARCIAIS ASIÁTICAS 

 

Famosos mestres orientais sabiam como evitar a aplicação externa de pressão sobre 

seu esqueleto. Esta técnica incomum de desviar a força adversária sem esforço ficou 

restrita a alguns poucos herdeiros dessas tradições. 

Suspeitava que as antigas artes marciais escondessem uma ação física e mental em 

direções opostas para causar tal “efeito” neutralizador, driblando os sentidos e as reações 

automáticas dos adversários. Porém, após competir no ringue e nos tatames, assistir e 

analisar centenas de lutas esportivas e brigas de rua, praticar os ensinamentos e estudar o 

desempenho daqueles grandes mestres, pude identificar os raros momentos em que 

conseguia recriar os efeitos dessa técnica, assim como reconhecê-la quando era causada 

instintivamente por outros artistas marciais. 

Aliando experiências a um olhar crítico nos estudos da física e da anatomia, 

finalmente consegui identificar os Três Formatos do Poder que precisava praticar para 

conquistar e consolidar aquela formidável habilidade. 

Nascia o MÉTODO IMOTO em 2008. 

 

III. OS TRÊS FORMATOS DO PODER: O ARCO-MOLA, A HÉLICE E O GIROSCÓPIO 

 

O manejo de qualquer instrumento requer controle muscular e conhecimento do seu 

funcionamento básico. Precisamos antes nos acostumar com o peso, o ponto de equilíbrio 

e o torque de uma arma para criarmos linhas de suporte entre o chão, pés e as mãos, 

aproveitar todos os seus recursos e adquirir destreza. Portanto, o corpo é a arma natural 

que maneja todas as outras. 

Não por acaso, a estólica (atlatl) foi o aparato balístico mais primitivo utilizado para 

caçar animais de grande porte. Basicamente, ela servia para alongar o comprimento da 

alavanca do braço e arremessar lanças com mais força de impacto. A estólica, depois os 

arcos e as catapultas, todos atuam como molas. 
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Caçador nativo americano atirando uma lança com a estólica (ilustração de Donald Monkman). 

 

A forma do arco tem a função de atirar a flecha. Ao recurvar as alavancas 

musculoesqueléticas como arcos catenários, eliminando as “dobradiças” nas articulações, 

conectando os arcos dos membros superiores e inferiores com o arco do tronco e 

aproveitando o efeito serape*, criam-se duas molas em “S”. 

 

                                     

                         Tiro com o arco mongol                                                                Arco com pedra angular no topo 

 

 

O segundo formato derivado da união dessas molas é uma hélice dupla, trançada e 

torcida nas extremidades em sentidos opostos. Quando os giros das pontas das hélices se 

propagam radialmente a partir de um centro e eixo neutros na junção dos arcos do corpo 

(mais precisamente no sacro, doravante “ponto focal”), surge o terceiro formato, o do 

giroscópio. Rotações nos planos horizontal e vertical, seguindo uma trajetória em espiral 

subindo e descendo, tornam o corpo virtualmente fechado, dificultando o acesso à sua base 

de apoio enquanto confunde o tato e nega as forças de puxar e empurrar dos oponentes. 
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     Molas           Hélice dupla         Giroscópio 

 

 

Com os exercícios isodinâmicos dos arcos de molas se aprende a distribuir as forças 

aplicadas sobre si e a estocá-las com exercícios pliométricos, fazendo-as circular ao redor 

do seu ponto focal com os exercícios torsionais das hélices e os exercícios triplanares e 

multidirecionais do giroscópio. 

 
 

*O efeito de serape já descrito em 1970 por Logan & McKinney, surge de uma cadeia de músculos em diagonal no tronco. 

A torção cruzada entre ombros e quadris alonga essa musculatura ao máximo e quando a sua tensão 

é liberada eles encurtam para a conclusão do movimento e o aceleram. 

 

Após 120 dias de prática diária desses exercícios, fui adquirindo a capacidade de 

manipular e redirecionar forças sem desgaste muscular. Essa técnica inusitada de interagir 

com a gravidade, reverter vetores transformando forças externas em pseudoforças e de 

aproveitá-las intencionalmente a meu favor pode ser reconhecida também em algumas 

antigas disciplinas marciais do Oriente. Porém, enquanto as mesmas artes tradicionais 

exigem anos de prática intensiva e décadas de manutenção física para não perder a forma, 

em quatro meses um praticante do Método Imoto adquire as mesmas qualidades marciais 

por meio desta metodologia de treinamento solo, livre de estilizações. Seguindo essa 
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didática experimental simples e rápida, o praticante ganhará autonomia sem depender de 

infinitos detalhes técnicos e de supercondicionamento físico. 

 

IV.  APLICANDO O MÉTODO CIENTÍFICO RACIONAL ÀS ARTES MARCIAIS 

 

Depois de dez anos buscando meios de aperfeiçoar os Três Formatos do Poder, 

constatei que meus treinos e pesquisas não estavam seguindo uma sequência objetiva de 

desenvolvimento. Minha abordagem deveria ter um início, meio e fim, e as etapas e 

procedimentos teriam que priorizar um fácil acesso, ou seja, serem facilmente entendidos, 

inclusive com representações em ilustrações e filmagens. 

A física explica fenômenos usando objetos com formato e localização sem apelar 

para conceitos irracionais ou depender da autoridade de terceiros. Por isso, escolhi uma 

abordagem racional, aprendendo a diferenciar um objeto de um conceito e explicando 

fenômenos na devida ordem em que aparecem em cena em vez de apenas descrevê-los. 

O Método Imoto só se tornou científico em 2018 ao ser racionalmente ordenado. Para a 

ciência estudar o que existe e explicar o que é e o que não é possível na interação entre 

dois ou mais objetos, é necessário conceber uma hipótese para formular uma teoria simples 

e elegante e assim facilitar uma conclusão. 

A HIPÓTESE 

A metodologia racional me ajudou a ver o corpo humano (o objeto) como um conjunto 

de fibras, feixes e camadas entrelaçadas e interconectadas de tecido celular. Graças aos 

sistemas conjuntivo (tecido miofascial, tendões, ligamentos), nervoso (pulsos de sinais 

neurais e reflexos) e esquelético (ossos transportadores biomecânicos de carga), nosso 

corpo absorve e acumula forças (poder dos arcos de molas) e as deflete por meio de 

movimentos musculares torsionais e oscilatórios (poder das hélices e do giroscópio). 

Restava saber como reaproveitar a elasticidade material desses formatos estruturais na 

cinemática violenta e caótica das lutas. 

A TEORIA  

Quanto mais todos os segmentos do corpo (cabeça, tronco e partes dos membros) 

se coordenam entre si para combinar vários movimentos simultâneos por intermédio da 

ação ideomotora, mais esse corpo controla seu espaço peripessoal e consegue tangenciar 
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forças ao desorientar o sistema nervoso do outro corpo no instante imediato do contato 

entre eles. Este resultado cinético foi chamado de efeito Sinomotor. 

Para incorporar e automatizar essa fascinante habilidade foi preciso criar um novo 

reflexo postural do crânio com o sacro e a bacia. Isso exigiu a prática intensiva durante 120 

dias seguidos de quatro séries de exercícios funcionais especialmente selecionados para 

desafiar a integração sensorial e motora atuando no cerebelo. Mediante essa 

reprogramação cinestésica, meus movimentos passaram a se manifestar a partir do centro 

original de gravidade no ponto focal sem afetar o meu próprio equilíbrio. Essa estabilidade 

me permitiu aplicar o efeito Sinomotor como um gatilho mental em quaisquer golpes e 

manobras. 

Logo após terminar o primeiro ciclo das séries que formulei para consolidar os Três 

Formatos do Poder mediante a aplicação do reflexo ideomotor, também observei melhoras 

marcantes na postura, no jeito de andar e na agilidade de todos os meus alunos, iniciantes 

e avançados. 

 

A CONCLUSÃO 

Se é possível ou não captar, armazenar, projetar e neutralizar forças nas lutas e artes 

marciais através do efeito Sinomotor cabe a cada praticante experimentar, testar e sentir 

por si mesmo. 

O efeito Sinomotor cativa a atenção dos leigos, renova o entusiasmo dos veteranos 

e tem o potencial de se tornar a principal técnica de equalização de forças na legítima 

defesa, particularmente das mulheres, proporcionando vantagem mecânica, tática e 

estratégica. Pode-se dizer também que a inclusão de tal habilidade quase desconhecida no 

arsenal dos lutadores profissionais de MMA tem o potencial de revolucionar os esportes de 

combate. 

 

Desenho de Rudolf Laban para a capa do seu livro “Domínio do Movimento” (1950). 
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V. AS QUATRO SÉRIES DE EXERCÍCIOS DO MÉTODO IMOTO 

 

Segundo o neurocientista Daniel Wolpert em sua palestra “The real reason for brains” 

(TED Global, julho de 2011), o cérebro é um órgão de antecipação e produção de 

movimentos complexos e adaptáveis às mudanças inesperadas ao seu redor, estimulado 

pela memória de situações e padrões similares experimentados anteriormente. Para 

cumprir a demanda evolutiva de sobrevivência e regular contrações musculares, ele está 

consecutivamente recebendo e enviando sinais até as extremidades do corpo e além. 

Defeitos e danos físicos nos órgãos sensoriais e canais condutores dificultam ou bloqueiam 

a propagação desses pulsos neurais. Um Centro de Gravidade (CG) fora do lugar 

compromete o fluxo desses sinais nervosos e embota os sentidos.  

Por conseguinte, na execução das posturas e exercícios elencados é imperativo 

deixar a musculatura descontraída e as articulações sem folgas. Isso evita limitações de 

alcance e de mobilidade e desperdícios com impulsos neuromusculares supérfluos que 

sabotam a atenção e freiam as oscilações de cada segmento. O único esforço é o de 

perceber e guiar cinestesicamente (ação ideomotora) seus sinais nervosos ao longo do 

corpo, tendo o ponto focal como referência de balanceamento e transmissão de forças. 

A seguir a lista com os nomes das séries e uma breve descrição de seus exercícios. 

Para conhecer e praticar corretamente cada uma delas, preparei vídeo-aulas com 

demonstrações e explicações detalhadas (este treinamento à distância ou presencial sob a 

supervisão de instrutores especializados na aplicação do efeito Sinomotor, só pode ser 

acessado no website www.academiaimoto.com). 

  

 

(1º CICLO – 28 dias) 

 

1ª SEMANA: SÉRIE DOS ARCOS CATENÁRIOS 

1 - “Balança” (identificando o ponto focal no osso sacro, a “pedra angular” dos arcos); 2 - 

Arco das pernas; 3 - Arcos laterais e frontais; 4 - “Espada fascial”; 5 - Reação de espanto 

(reflexo de Startle); 6 - Imobilidade dinâmica (manutenção dos cinco arcos). 
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2ª SEMANA: SÉRIE ANTERIOR + SÉRIE DAS MOLAS 

1 – “Sumô”; 2 – “Estrela”; 3 – Wall Ball; 4 – “Canguru” e “Saci” (saltos duplos e alternando 

pernas); 5 – Flexão de braços e de coluna: na parede e no chão; 6 – Alternando os arcos 

segurando halteres. 

 

3ª SEMANA: SÉRIES ANTERIORES + SÉRIE DAS HÉLICES 

1 – “Motor espinhal” sentado e se movendo apoiado nos ísquios; 2 – Pivô central (pernas e 

pés) e flexão apoios giratórios (braços e mãos); 3 – “Parafuso” (em pé e deitado, rotação 

subindo e descendo, como se enrolasse uma longa fita em um cilindro); 4 – Alternando 

arcos dos braços com halteres e torcendo pernas e braços; 5 – Palmas, socos, cotoveladas, 

bastões e facas (Folha de Descartes); 6 – Chutes e joelhadas (deslizando a pélvis na 

parábola descendente). 

 

4ª SEMANA: ANTERIORES + SÉRIE DO GIROSCÓPIO 

1 – Girar o eixo vertical no sentido horário enquanto gira no horizontal anti-horário (e vice-

versa): abraçar bola suíça e segurar pneus com esferas de aço; 2 – Girar pedais, bastões, 

bolas medicinais e argolas nos dois sentidos e nas seis direções; 3 – Sequência das oito 

posturas e movimentos no chão: ponte, tesoura / helicóptero, tartaruga, agrupamento, 

passagem, borboleta, iogue e levantada; 4 – Oito padrões naturais do movimento: rastejar, 

caminhar, correr, saltar, escalar, agachar e dobrar, arremessar e bater com objetos, 

carregar e arrastar objetos; 5 – Golpes livres de braços e pernas em pé e no chão; 6 – 

Golpes e movimentos com armas longas, médias e curtas. 

 

Faça cada exercício durante 1 minuto em ritmo fluído, seguindo mentalmente as 

articulações envolvidas na devida ordem de recrutamento de cada seguimento, primeiro 

movimentando-se a partir da cabeça para o ponto focal e para os dedos dos pés e das 

mãos, e então na direção reversa. Em seguida, “explodir” e acelerar intensivamente os 

movimentos em pulsações rápidas durante 30 segundos. Na sequência, reduza 

gradualmente os movimentos anteriores até parar e restar somente a intenção do 

movimento (ação ideomotora). Mantenha uma respiração intercostal ritmada. Imóvel na 

posição, dilua mentalmente a compressão sobre as articulações e a rigidez muscular 

durante 30 segundos. Saia da posição e balance os braços e as pernas, saltitando com 
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leveza e girando o tronco na cintura e nas virilhas durante mais 30 segundos. Passe para 

o exercício seguinte. 

Três minutos em cada exercício são suficientes para se concluir uma série em vinte 

minutos. Completado o primeiro ciclo (28 dias), repita-o mais três vezes, executando os 

exercícios com os ajustes individuais recomendados por um treinador especializado na 

aplicação do efeito Sinomotor. 

 
O “corpo fechado” representado por um icosaedro se multiplicando até formar uma esfera: o maior volume dentro da menor área. 

 

VI. A CIÊNCIA DO CORPO FECHADO E DA APLICAÇÃO MARCIAL DO EFEITO 
SINOMOTOR 

As quatro séries de exercícios do Método Imoto ajudam a resgatar e ancorar o ponto 

focal em sua posição anatômica original, onde convergem e passam forças binárias ao 

longo das linhas de menor resistência, facilitando o “fechamento” da integridade tensional 

do corpo. Será a alta frequência dos sinais neurais gerados pelo SNC do corpo fechado, 

canalizada e orientada através da interconexão, do alinhamento e das rotações entre os 

seus segmentos, que neutralizará a força normal e a da gravidade no seu ponto focal. 

Quando o corpo fechado toca um corpo normal, sua extrema sensibilidade tátil 

decorrente do aumento da frequência de seus impulsos neurais estabelece uma “ponte” 

formando uma nova estrutura física cujo peso é a soma de ambos os corpos durante o 

contato. A cadeia cinética se estende e se fecha e o movimento se completa a partir dessa 

adesão. O reflexo postural do corpo fechado sequestra o Centro de Gravidade (CG) do 

corpo normal, assume o controle da sua Força de Reação ao Solo e a redireciona, 

colocando-o dentro de seu raio de alcance e se sobrepondo aos comandos motores dele. 

Por um segundo o corpo normal perde a referência espacial ao se tornar um prolongamento 

do corpo fechado. Aplicar um simples toque no ângulo e na direção do CG do corpo normal 

é suficiente para ocorrer o efeito Sinomotor e provocar uma reação reflexa no corpo normal 

roubando-lhe a base. Uma vez que o corpo normal perde momentaneamente seu CG ele 
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se desestabiliza e fica vulnerável às manobras de alavanca, de queda e aos golpes 

traumáticos. 

Isso é possível porque um corpo fechado interfere na comunicação pulsada entre os 

nervos do corpo normal. Com micro oscilações e torques inesperados, o corpo fechado 

confunde o tráfego de sinais do SNC do corpo normal, causando-lhe um espasmo similar à 

mioclonia e impedindo movimentos básicos como manter-se firme em uma postura ou 

erguer um braço ou perna. O sistema nervoso do corpo normal é afetado no contato com o 

corpo fechado e a reação mais comum é uma súbita contração seguida de um relaxamento 

muscular, total ou parcial (reflexo miotático tônico). Uma vez “congelado” em determinada 

postura, durante o intervalo de um piscar de olhos o corpo normal estará estruturalmente 

rígido como um manequim e terá seu CG muito mais deslocado. Porém, ao contrário das 

estátuas fixadas em um largo e pesado pedestal, o corpo normal desprovido de um ponto 

focal perde a sua base de suporte e fica vulnerável à investida do corpo fechado com um 

mínimo de movimento e transferência de momentum. Isso ocorre em virtude da 

manipulação sequenciada dos seus segmentos, gerando uma reação em cadeia 

semelhante ao chicotear de uma longa corrente ou corda. 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As quatro séries de exercícios do Método Imoto são a matéria-prima dos Três 

Formatos do Poder que garantem vantagem marcial e segurança na prevenção de lesões. 

A sua prática diária cultiva o corpo fechado com o qual se executa o efeito Sinomotor. 

Com o aumento de dados coletados das experiências dos seus praticantes, esta 

metodologia aberta continuará evoluindo e, consequentemente, reduzindo o tempo e a 

quantidade de exercícios no processo. 

Após completarem os ciclos iniciais, os praticantes do Método Imoto estarão aptos a 

migrar para a fase dos experimentos em duplas e grupos. Em seguida estarão prontos para 

os testes dissimilares em condições controladas de sparring e de contato livre de qualquer 

luta ou sistema de defesa pessoal. Desta forma, as manobras e golpes das modalidades 

de combate funcionarão de modo mais efetivo e os insights despertados pelo efeito 

Sinomotor nessa geração pioneira de praticantes irão auxiliá-los a superar platôs em 

treinamentos prévios, a corrigir disfunções, a elevar o nível técnico e a prolongar a carreira 

profissional nas artes marciais. 
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