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RESUMO
O presente trabalho mostra a história de surgimento do Karatê Shubu–Dô em
Curitiba (capital do Paraná), com maior ênfase no fundador do estilo Mestre
Edson Carlos de Oliveira e outros dois Mestres participantes dessa criação e
com o objetivo de apresentar os desdobramentos no processo de fundação do
referido estilo. Para que o objetivo alcançasse êxito, foi necessário utilizar de
meios como entrevistas com os referidos participantes do processo de
surgimento e também utilizou-se de pesquisas para que pudesse alcançar
maiores detalhes sobre esse fato. O trabalho mostra que no ano de 2008 foi
fundado o estilo Shubu–Dô de Karatê, por Edson Carlos de Oliveira, e que, antes
desse fato, havia um outro estilo de Karatê, com a denominação de “Kata Shubu
Dô Ryu”, ocorrendo então, uma divergência para que houvesse a fundação do
Shubu–Dô. E assim se dá o caminho para que haja então o desenvolvimento do
trabalho, que futuramente poderá também ser usado como base para possíveis
trabalhos sobre o tema em questão.
Palavras-chave: Karatê; Shubu-Dô; Kata Shubu Dô Ryu.

ABSTRACT
The present work shows the history of the emergence of the Shubu-Do Karate in
Curitiba (capital of Paraná), with more emphasis on the founder of the Master
style Edson Carlos de Oliveira and two other Masters participating in this creation
and with the purpose of presenting the developments in the process Foundation
of the aforementioned style. In order for the objective to be successful, it was
necessary to use means such as interviews with those participants in the process
of emergence and also used research to obtain more details about this. The work
shows that in 2008 the Shubu-Do Karate style was founded, by Edson Carlos de
Oliveira, and that, before that fact, there was another style of Karate, with the
name "Kata Shubu Dô Ryu", occurring Then, a divergence for the foundation of
Shubu-Do. And so the way is given so that there is then the development of the
work, which in the future may also be used as the basis for possible work on the
subject in question.
Keywords: Karate; Shubu-Dô; Kata Shubu Dô Ryu.
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1 Introdução
O karatê1, como luta, teve seu início por meio da imigração de monges e
rebeldes indianos, que dominavam essas técnicas. Essa imigração ocorreu em
consequência do distanciamento da espiritualidade das artes marciais, que
começaram a existir, apenas como combate, contrariando o ideal iniciado pelos
monges. Além dos conceitos de contemplação do budismo, Bodhidarma, monge
budista, levou uma técnica de luta sem armas, com objetivo de manutenção da
saúde e autodefesa, dando início as artes marciais (PORTAL DA EDUCAÇÃO,
2009; SOUZA, 2011).
No Japão, veio o enriquecimento das práticas gerando uma nova
disciplina marcial. Nesse sentido, há de se destacar o arquipélago de Okinawa
por ter fundamental importância no crescimento das artes marciais naquele país,
devido a sua localização geográfica. Foi em Okinawa, a maior da ilhas, que
originou-se uma arte marcial própria, conhecida como "Okinawa-te", com
deslocamentos em linhas retas, que pouco a pouco se mesclou com as formas
mais brandas e com movimentos circulares da arte marcial vinda da China (Kung
Fu). Em 1600 d.C., a ilha de Okinawa foi conquistada e uma restrição muito
severa ao uso de armas foi imposta. Isso provocou o aprimoramento das
técnicas de combates sem armas. Os golpes baseavam-se em empurrões,
técnicas de agarramento, batidas de ombro, punhos e pés, e utilizavam-se de
enxadas, batedores de arroz, varas, foices e outras ferramentas rurais (FROSI;
MAZO, 2011).
Como essa prática se dava na clandestinidade, cada cidade criou
características próprias em suas diferentes práticas. Esse foi o ponto em que
surgiram os diversos estilos da arte marcial das mãos vazias. Dessa forma,
percebesse que o Karatê é uma luta com origens diversas, e dentre essas
origens possíveis há uma muito conhecida, de que foi difundido pelo “Mestre
Gichin Funakoshi que antes de tornar essa luta pública, praticava-se no
anonimato” (MASSIMI; BARREIRA, 2003).
Com isso houve uma grande difusão do Karatê no Japão, mas essa tarefa
não era somente do mestre Funakoshi. Explica o pesquisador Nakayama (2012)
que na década de 30 (século XX) importantes figuras da história como Kenwa

1

Karatê tem seu significado como “mãos vazias” (SOUZA, 2011)
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Mabuni e Chojun Miyagi, ambos fundadores dos estilos Shito-Ryu e Goju-Ryu
respectivamente, ajudaram a divulgar esta arte marcial na região de Osaka.
Outro destaque na história durante a mesma década é o aparecimento do mestre
Hironori Otsuka, fundador do estilo Wado-Ryu. Ele fundamentou esse estilo a
partir dos ensinamentos do mestre Funakoshi com os conhecimentos que já
possuía sobre o Ju-Jutsu, uma técnica tradicional de defesa japonesa. (LOPES
FILHO, 2013).
Como podemos analisar nesse breve histórico, várias escolas de karatê
surgiram. Muitas bem sucedidas e que carregam vários adeptos ao longo dos
anos, mantendo os ensinamentos originais de seus fundadores. Cada escola
marcial, tinha suas próprias características tornando-se uma arte em si. Além
disso, a partir do estilo de treinar karatê criado em Okinawa, linhas também que
surgiram,

como

o Goju-Ryu, Shito-Ryu e Shotokan.

(ASSOCIAÇÃO

DE

KARATÊ JAGUARIBE, 2010).
A introdução da modalidade no Brasil é contada por meio de diversas
histórias. Alguns autores explicam que essa arte chegou ao país brasileiro em
1908 junto com os imigrantes no navio Kasato Maru. Outros contam que a
introdução do Karatê ocorreu após a Segunda Guerra Mundial na década de
1950. Dessa maneira, é necessário que as duas vertentes sobre a origem sejam
apresentadas, pois indicam registros históricos. As histórias que merecem uma
atenção maior são referentes ao período pós-guerra durante a década de 1950
e anos posteriores. Segundo Bartolo apud. Frosi e Mazo (2011) a primeira
academia de Karatê foi instalada em São Paulo no ano de 1955 pelo mestre
Mitsuke Harada do estilo Shotokan.
O primeiro dojo (nome dado à academia de karatê) do estilo Goju-Ryu foi
criado em 1959 por Seichi Shikan Akamine, sendo que no mesmo ano fundou
também a Associação Brasileira de Karatê, a atual Confederação Brasileira de
Karatê (órgão responsável pela administração do Karatê esportivo) (FROSI;
MAZO, 2011). Sensei Akamine foi o responsável pela fundação da Associação
Brasileira de Karatê (ABK), entidade que difundiu o Karatê por todo o Brasil e
América do Sul. No ano de 1961, o Karatê foi introduzido no estado da Bahia,
por Eisuke Oishi. Mesmo não sendo faixa preta, possuía muito conhecimento
sobre a luta e foi o responsável por ensinar Denilson Caribé, o primeiro faixa
preta do estado baiano.
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Após esse período introdutório do Karatê no Brasil, há uma grande difusão
da arte pelos quatro cantos do país. No dia 01 de maio de 1997 foi criado em
nosso país o Instituto Shotokan Japan Karate Association/JKA do Brasil, fruto de
uma longa conversa com o professor Masahiko Tanaka, 8º Dan e tricampeão
mundial pela JKA, tornando-se desde então na única organização representante
e legalmente credenciada pela matriz mundial (Kouraku - Tokyo - Japan) para
desenvolver essa linha no Brasil. (JAPAN KARATE ASSOCIATION, 2015)
Dentre os vários estilos de karatê que surgiram pelo mundo, no Brasil,
surgiu o Karatê Kata Shubu Dô Ryu no início da década de 1980, cujo fundador
foi Sergio Francisco de Sena e a direção técnica sob a responsabilidade de
Edson Carlos de Oliveira.
No ano de 2008, houve uma mudança no estilo que de Kata Shubu Dô Ryu,
passou a ser chamado de Karatê Shubu-Dô. A partir desse contexto, o problema
dessa pesquisa pode ser sintetizado a partir da seguinte questão: como se
desenvolveu o processo de surgimento e disseminação do estilo Shubu-Dô de
Karatê?
Partindo dessa problemática, o trabalho tem como objetivo geral descrever
como se desenvolveu o processo de surgimento e disseminação do Karatê
Shubu-Dô. Em continuidade, os objetivos específicos do trabalho são:
apresentar o processo histórico de desenvolvimento do Karatê Kata Shubu Dô
Ryu; resgatar o processo histórico do Karatê Shubu Ryu; expor detalhes sobre
a estrutura organizacional e funcionamento atual do Karatê Shubu-Dô.
Em relação a justificativa para o desenvolvimento desse trabalho,
destacamos três níveis de envolvimento: pessoal, acadêmico e social.
No contexto pessoal, o Karatê faz parte da minha vida há 14 anos, quem
me apresentou a arte marcial foi meu pai, que iniciou seus treinos em 1988 no
estilo Kata Shubu Dô Ryu. Atualmente continua treinando Shubu-Dô, mestre do
estilo. Outro fato que me faz estar envolvido nessa pesquisa, é que sou atleta do
estilo e atualmente ministro aulas de Karatê Shubu-Dô, e em meio a esses anos
todos, houve a mudança do estilo e como é algo que permeia minha vida, e me
agrada muito falar sobre o Karatê, resolvi então produzir esse trabalho para que
haja uma realização pessoal.
No âmbito acadêmico, o trabalho vai colaborar para que haja futuros
estudos sobre o assunto, pois até o momento não foi identificada pesquisa sobre
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o tema, na base de dados “SCIELO” e biblioteca da UFPR, haja vista, que o
estilo Shubu-Dô é relativamente novo, se comparado com os mais conhecidos
pelo mundo. Trata-se de um registro acadêmico pioneiro sobre a história do
Shubu-Dô.
E sobre a justificativa social, apresento como aspecto relevante o fato de
que esse trabalho irá contribuir para que as pessoas que praticam (e também as
que não praticam), conhecer melhor o estilo. O trabalho também irá contribuir
para o conhecimento dos professores da modalidade que por ventura, não
compreendam os detalhes da sua história, podendo assim, transmitir um
conhecimento significativo sobre esse estilo de Karatê aos seus alunos.
Em relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Nesse
caso há uma preocupação com o aprofundamento do entendimento de um nicho
social, de uma organização. Os pesquisadores que utilizam os métodos
qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, extraindo o que convém ser
feito, mas não quantificam os valores nem se submetem à prova de fatos, pois
os dados analisados são dados que qualificam características (GOLDENBERG,
1997, p. 35).
Desenvolveremos um processo de revisão de literatura, para realizar uma
análise dos conteúdos.
Entrevista Semi Estruturada: A entrevista permite o acesso a dados de
difícil obtenção por meio da observação direta. Preocupado com as pesquisas
desenvolvidas que utilizam a entrevista como forma para coletar informações,
apresentamos (MANZINI, 2003) várias considerações sobre a elaboração de
roteiros para entrevista semi estruturadas. Alguns cuidados que o pesquisador
deveria observar ao formular as questões para o entrevistado poderiam ser
resumidos em: cuidados quanto à linguagem; cuidados quanto à forma das
perguntas e cuidados quanto à sequência das perguntas nos roteiros, entre
outros. Partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a
formulação de perguntas básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é
possível fazer uma análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos
de linguagem, estrutura e sequência das perguntas no roteiro (MANZINI, 2003).
A Definição da amostra é dada pelo número de pessoas, que serão três,
sendo eles o senhor Edson Carlos de Oliveira (Grão Mestre de Karatê ShubuDô, atual presidente e fundador do estilo), o senhor Lauro Fernandes Júnior
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(mestre e primeiro praticante a ser graduado faixa preta com menos de 15 anos
no estilo Kata Shubu Dô Ryu de Karatê, participou desde o início do estilo Kata
Shubu Dô Ryu, e atualmente ministra aulas da modalidade) e, o senhor João
Henrique Sippel (Mestre que documentou em vídeo todos os “Katas” 3,
atualmente utilizados como recurso para aulas e treinamentos). A importância
em comum destes três é de que, eles, participaram de toda a evolução e
transformação do estilo até os presentes dias. O senhor Sergio Francisco de
Sena (Mestre Fundador do estilo Kata Shubu Dô Ryu de Karatê no estado do
Rio de Janeiro). O senhor Sergio Sena, teria uma boa contribuição para o
trabalho, porém não será incluído como entrevistado, devido à dificuldade de
acesso ao mesmo.
Em relação aos detalhes da entrevista, foi constituída por um termo de
consentimento de participação e por um roteiro contendo perguntas pontuais,
com

caráter

semiaberto.

Foram

desenvolvidos

roteiros

de

entrevista

diferenciados devido ao envolvimento igualmente diverso dos agentes no
processo. Todos esses documentos estão disponibilizado nos apêndices. Ainda
sobre o processo, cada um dos entrevistados (mencionados na amostra) foi
previamente consultado sobre a entrevista, para posteriormente agendá-la e
efetivá-la. Para realizar a mesma, foi efetuado o seguinte: a) Apresentação do
termo de consentimento, mencionando informações e objetivos da pesquisa,
bem como, os procedimentos da entrevista; b) Informação aos entrevistados
sobre os passos da entrevista (solicitação de autorização para gravação da
conversa e transcrição de partes da entrevista para a monografia, bem como, a
comunicação de que os mesmos têm total liberdade em não responder qualquer
pergunta); c) Um roteiro das questões norteadoras , comunicando que durante a
entrevista poderão ser excluídas algumas perguntas ou incluídas outras, de
acordo com a própria conversação.
O trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro o capitulo
introdutório, onde há uma breve descrição sobre a organização do trabalho,
destacando o problema, objetivos, justificativas e a metodologia.
No segundo capítulo “Karatê: de Okinawa para o mundo”, apresentamos
dados sobre a história do karatê em geral, destacando alguns fatos, os criadores
Sequência coreográfica que simula uma luta, item de grande importância dentro da arte marcial.
(MOLARI, 2004)
3
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e pioneiros do Karatê tradicional. Relatamos a história do karatê no Brasil, como
se desenvolveu em nosso país, e como se difundiu.
No terceiro capítulo “Do Shubu Ryu ao Shubu-Dô: surgimento e
disseminação” serão abordados inicialmente os estilos de Karatê, Shubu Ryu,
Kata Shubu Dô Ryu e o Shubu-Dô. Inicialmente será relatado o que houve com
o primeiro estilo da história (Shubu Ryu), na sequência será narrado o
envolvimento do Mestre Edson com a criação do Kata Shubu Dô Ryu na década
de 1980, juntamente com o Mestre Sergio Sena, os desdobramentos e histórias
do estilo e os motivos que levaram o Mestre Edson se desfiliar do Kata Shubu
Dô Ryu, e iniciar o processo de criação do Shubu-Dô.
No quarto capítulo, haverá também os detalhes sobre o que é o Karatê
Shubu-Dô, como se deu sua criação, os motivos que fizeram com que o estilo
fosse criado, as pessoas envolvidas nesse processo. Será apresentado também
de forma breve, as regras do estilo, suas técnicas, o processo de graduação dos
alunos, a proposta conceitual da graduação, a organização técnica e disciplinar
da modalidade e os locais em que o estilo já se difundiu pelo país.
E por fim, serão apresentadas as considerações finais, sendo abordadas
as questões levantadas durante a problematização, retomando os objetivos
propostos e colocando sugestões de trabalhos para o futuro.
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2 KARATÊ: DE OKINAWA PARA O MUNDO
O karatê, como arte marcial, teve seu início por meio da imigração de
monges e rebeldes, que dominavam essas técnicas. Essa imigração ocorreu em
consequência do distanciamento da espiritualidade das artes marciais, que
começaram a existir, apenas como combate, contrariando o ideal iniciado pelos
monges. Um desses monges indianos, Bodhidarma, caminha da Índia para
China querendo fundar um mosteiro budista. Além dos conceitos de
contemplação do budismo, Bodhidarma levou uma técnica de luta sem armas,
com objetivo de manutenção da saúde e autodefesa, dando início as artes
marciais. (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2009; SOUZA, 2011; CARDOSO
SOBRINHO, 1996; REID; CROUCHER, 2004).
O karatê é uma arte que foi desenvolvida por meio de técnicas de defesa,
onde buscava-se o aperfeiçoamento sem o uso das armas. Apropriando-se
principalmente de movimentos técnicos e coreografados das mãos e dos pés o
karatê busca, primeiramente, um equilíbrio entre o corpo e a mente, para que
haja um aperfeiçoamento técnico. (BANDEIRA, 2006)
Para entender o que é o Karatê, é necessário voltar os olhos para os
estudos que mostram relatos da sua criação. Para isso é preciso interpretar
historicamente o Karatê. Em 1921, numa viagem do Príncipe Hirohito com sua
comitiva imperial que vinha da China para o sul da ilha japonesa, e chegando
em Okinawa4, a comitiva imperial então, acabou fazendo uma breve parada.
Para receber o futuro Imperador, uma exposição de Educação Física promovida
pelo governo japonês, Gichin Funakoshi, foi escolhido como representante da
ilha de Okinawa para fazer a primeira demonstração pública do Karatê para a
família da capital japonesa. (GARCIA, 2003; ASKAJA, 2010).
A partir da década de 1930, Gichin Funakoshi inseriu várias mudanças e
fez com que o Karatê fosse aceito no Japão, e diversos praticantes mais
experientes foram de Okinawa à capital do Japão para auxiliar na disseminação
da prática. Neste período as ótimas demonstrações de Karatê organizadas por
Funakoshi tinham a participação de outros mestres importantes na disseminação
da arte como Chojun Miyagi, mestre criador do estilo GojuRyu de Karatê
(AGUIAR, 2008; GUIMARÃES M.; GUIMARÃES F., 2002; BREDA, 2010;

4

Ilha situada ao sul do Japão, onde ocorreu a criação do Karatê.
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GARCIA, 2003).
No período da década de 1945 houve uma grande “destruição” daqueles
que praticavam Karatê devido aos efeitos pós segunda guerra mundial. A partir
dessa época, a ilha de Okinawa foi tomada por americanos, e com isso, acabou
se imputando uma grande proibição da prática das artes marciais na ilha. Com
isso, pareceu então que o futuro das artes maciais era incerto, no entanto, pode
se notar que o Karatê não sofreu da mesma forma que o Judô e o Kempo, a sua
prática foi permitida, visto que para os americanos era algo como “uma forma de
dança cultural”, ou um “mero “exercício” (TAN, 2014).
Segundo Bartolo (2009), em meados de 1954, mestre Nakayama (que
fora discípulo de mestre Funakoshi), encontrou-se praticamente sozinho no
cargo chefe da JKA. Assim, Nakayama começou a desenvolver ideias no sentido
de fazer com que o Karatê tivesse a concepção mais próxima quando se fala de
um esporte de alto rendimento, porém, em decorrência do grande respeito que
tinha a seu mestre Funakoshi, que sempre foi contrário à ideia de que o Karatê
se tornasse competição, Nakayama só veio organizar campeonatos de Karatê,
após o falecimento de seu mestre em abril de 1957 no Japão. E então, em
outubro desse mesmo ano em Tóquio, realizou-se a primeira competição de
Karatê, que na época, foi considerada um sucesso.
No período pós Guerra Fria ocorreram grandes evoluções na organização
do Karatê mundial, havendo a fundação da Federação Europeia de Karatê em
1965, seguida por outras federações continentais, à própria World Union of
Karatê Organization (WUKO) e organizações que pretendiam liderar o Karatê
mundialmente, como a International Traditional Karatê Federation (ITKF). Com a
expansão das práticas e o ganho do mercado sucedeu-se um imenso espírito de
rivalidade entre escolas e estilos, que perduraria até os acontecimentos que
resultariam no reconhecimento da World Karatê Federation (WKF) pelo Comitê
Olímpico Internacional e na opção do Kyokushinkai de tornar-se esporte de
contato (JKF, 2008).
A partir da influência do COI sobre o Karatê, acarretou-se várias
mudanças nas regras das competições, que foram alterando o Karatê e o
fazendo menos violento e, assim ocorrendo uma diminuição no número de
lesões, e também de lesões mais graves, nas competições e treinamentos.
Desta forma, o Karatê no Brasil passou a se orientar por essas normas e também
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se

transformou,

como houve

nos

demais

países

(CONFEDERAÇÃO

BRASILEIRA DE KARATE, 2009).
A história da inserção do Karatê no Brasil está ligada aos imigrantes
japoneses, que vieram para o país após a segunda guerra e aqui se instalaram.
Com a formação da colônia japonesa em São Paulo a partir de 1955, foi
instaurada a primeira academia de Karatê, pelo então professor Mitsusuke
Harada, do estilo Shotokan (BARTOLO, 2009; CBK, 2009). Em 1959,
o professor Seiichi Akamine fundou a primeira academia do estilo Goju-ryu e em
1960 fundou a Associação Brasileira de Karatê, que anos depois deu origem à
Confederação

Brasileira

de

Karatê,

responsável

pela

administração

do esporte até então (OLIVEIRA; MILLEN NETO; JORDÃO, 2005).
Em 1961 o Karatê foi introduzido na Bahia pelo professor Eisuke Oishi.
Um ano se passou, e o estilo Shorin-ryu, um dos mais tradicionais na ilha de
Okinawa, foi trazido ao Brasil pelo professor Yoshihide Shinzato. Estes mestres
foram, portanto, os introdutores do Karatê no Brasil, (BARTOLO, 2009; PETTINI,
2005).
Três anos depois, sensei Akamine se retira da Associação Brasileira de
Karatê (ABK), que continuou a desenvolver o Karatê por meio dos ensinamentos
do sensei Akira Taniguchi, que era vinculado à modalidade Goju-Ryu de Karatê
(SALMON, 2010).
Taniguchi chega ao Rio Grande do Sul por volta de 1970, com o objetivo
de ensinar o Karatê. Foi ele o responsável por introduzir o estilo Goju-Ryu de
Karatê no estado do Rio Grande do Sul. Com o intuito de aprimorar o Karatê,
Taniguchi promoveu diversos intercâmbios esportivos entre o Brasil e o Japão,
por meio de competições e treinamentos. (LEDUR, 2012).
O crescimento do Karatê chega ao auge quando no ano de 2016
consegue a inclusão do esporte, nos jogos olímpicos. Segundo o site de notícias
esportivas Actual Esportes: “o Comitê Olímpico Internacional (COI) decide incluir
em seu quadro de esportes a modalidade, e terá sua estreia nos jogos de Tóquio
em 2020”.
O esporte foi aprovado por unanimidade em reunião realizada pelo COI,
na data de 03 de agosto de 2016. Outras modalidades também estavam em
disputa para poder galgar a inclusão nos Jogos Olímpicos eram o surf, beisebol,
softbol, skate e escalada, que também foram incluídas nos Jogos de Tóquio de
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2020.
A proposta de disputa encaminhada pela comissão organizadora dos
Jogos de 2020, conta com disputas de duas vertentes, sendo a primeira a
competição no Kata (simulação) e Kumitê (luta), sendo um atleta masculino e um
atleta feminino na disputa de Kata, não haverá competição em equipe, como
ocorre no Campeonato Mundial de Karatê (WKF).
O portal de notícias destaca também, a importância para o crescimento
do esporte através da visibilidade que a olímpiada irá trazer ao Karatê, como
também, um maior interesse da comunidade em conhecer o Karatê, e no
fomento de novos apoiadores e maior divulgação da modalidade.
Tendo em vista que o esporte terá o tempo de 4 anos, um ciclo olímpico,
para que as equipes de luta se preparem para os Jogos de Tóquio, o portal de
notícias destaca uma fala do treinador da Confederação Brasileira de Karatê
(CBK), “Será um trabalho de ciclo olímpico, com muito planejamento,
capacitação técnica e intercâmbios”, explica o técnico. “Atualmente, o Brasil
conta com uma equipe de qualidade em ambos as vertentes, com destaque para
Douglas Brose, bicampeão mundial e Valéria Kumizaki, campeã por dois anos
do Circuito Mundial”, conclui o técnico Vanderlei de Oliveira.
O país tem a expectativa aumentada quando se trata dos resultados do
Brasil nas competições, tendo a sexta colocação no ranking mundial da
modalidade e ter grande destaque na américa, tendo galgado o título dos Jogos
Pan-Americanos de Toronto, em 2015.
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3 DO SHUBU RYU AO SHUBU-DÔ: SURGIMENTO E DISSEMINAÇÃO
Em Curitiba, ocorreu a criação do estilo de Karatê Shubu Ryu, estilo esse
que não foi encontrado muitos dados e registros, pois não se tem mais notícias
daqueles que participaram da criação desse estilo, tanto o senhor Emerson
Martins e o primeiro professor do senhor Lauro Fernandes, como o senhor Luís
Silveira Brum. Em seguida houve a criação do estilo Kata Shubu Dô Ryu em
meados de 1982, que teve como principais agentes envolvidos nesse processo,
o senhor Edson Carlos de Oliveira juntamente com o senhor Sergio Sena. O
senhor Edson Carlos de Oliveira, foi o pioneiro no estado, trazendo o estilo e os
ensinamentos que obteve com o Sr. Sergio Sena, que vivia no estado do Rio de
janeiro.
Shubu-Dô que tem sua tradução como Shubu “caminho” e Dô “luta”, tendo
então a tradução literal ao português de “Caminho da luta”, é o terceiro nome, de
uma linhagem que passa pelo nome “Shubu Ryu”, depois sendo Kata Shubu Dô
Ryu” e agora o Shubu-Dô. Por meio da primeira “ramificação” do estilo (Shubu
Ryu), aquele que deu início a essa história, no ano de 1980, o então aluno Edson
Carlos de Oliveira, começou a treinar o então estilo Shubu Ryu, com seu
professor Emerson Martins. Isso se desenvolveu por aproximadamente 3 anos,
até Edson chegar na faixa verde, foi quando seu professor Emerson Martins se
desligou do estilo Shubu Ryu para seguir sua vida em outra carreira. Foi aí que
o aluno Edson conheceu o senhor Sergio Sena. Sergio Sena, que era graduado
faixa preta do estilo Shubu Ryu, assumiu o então estilo Shubu Ryu de Karatê e
mudou sua nomenclatura para Kata Shubu Dô Ryu, como cita Mestre Edson
falando desse momento da história:
Tudo começou com Emerson Martins que era 5º Dan/Grau, e o
nome era Shubu Ryu, aí quando eu era faixa verde, o Emerson
Martins, se desligou da modalidade e quem assumiu o estilo já
com a nomenclatura de Kata Shubu Dô Ryu, foi o Sergio Sena,
aí eu continuei treinando com o Sergio Sena.
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A seguir temos uma imagem do jornal da época que noticiava o
surgimento de uma nova modalidade marcial:
FIGURA 1: NOTA JORNALÍSTICA SOBRE O SURGIMENTO DA MODALIDADE.

FONTE: Arquivo da Associação de Karatê Shubu-Dô, 1986.
Em entrevista publicada no site “YouTube”, o senhor Gelson Santos que
é praticante e mestre da modalidade Karatê Kata Shubu Dô Ryu e tem sua
academia também na cidade de Curitiba, destaca o seguinte:
O Kata Shubu Dô Ryu, foi fundado por volta do ano de 1982,
pelo mestre Sergio Francisco de Sena, com o intuito de criar um
estilo, onde todos pudessem praticar, pois naquela época a arte
marcial era muito elitizada.
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Outro personagem que também esteve presente desde o princípio da
história do Shubu-Dô foi o Mestre Lauro Fernandes, que teve e tem grande
influência no crescimento e continuidade do estilo. Presenciou toda a sequência
de fatos que culminaram nessa mudança e relata alguns detalhes que apontam
a motivação do mestre Sergio Sena para a criação do estilo Kata Shubu Dô Ryu,
como por exemplo, ter treinado e se graduado em várias modalidades de artes
marciais:
Vamos desde o princípio. Meu início no Karatê Kata Shubu Dô
Ryu, foi antecipadamente treinando Shubu Ryu, logo após,
houveram alterações, eu ainda era faixa verde, o estilo mudou
de nome, de Shubu-Ryu passou para Kata Shubu Dô Ryu, sob
a direção do mestre Sergio Francisco de Sena, onde algumas
técnicas foram modificadas, e nós passamos então a praticar o
karatê Kata Shubu Dô Ryu. Meu conhecimento na questão da
criação Kata Shubu Dô Ryu, vem exatamente através do meu
primeiro professor, que era faixa preta de Shubu Ryu, também
aluno do mestre Sergio Sena, que também era do Shubu Ryu.
Esses dois eram discípulos do mestre Emerson Martins, do Rio
de Janeiro. A partir do momento que houve essa separação,
Mestre Sergio acabou fundando o estilo Kata Shubu Dô Ryu
também lá no Rio de Janeiro, e o professor Luís que trouxe para
Curitiba a modalidade, onde eu iniciei com 3 anos, primeiro no
Shubu Ryu, depois continuando no Kata Shubu Dô Ryu, essa
criação, foi me passada da seguinte forma: o Mestre Sergio
Sena, após treinar várias artes marciais como o Taekwondo, Jiu
Jitsu, o próprio Karatê Wado Ryu, resolveu então criar Kata
Shubu Dô Ryu com variadas técnicas, não tão tradicionais para
um Karatê, houve inclusão de várias técnicas que nos deram a
possibilidade de conhecer várias artes marciais num estilo só.
Então basicamente, a história de criação é exatamente essa.

Depois desse processo da primeira mudança de nome e de “presidente”
do estilo, as ideias começaram a se difundir melhor em relação à uma criação
de algo que se tornasse um estilo de Karatê peculiar a ponto de se tornar muito
atrativo. Porém, conforme o entendimento do Mestre Edson, tais alterações não
seguiam os princípios de uma arte marcial, assemelhava-se apenas a uma luta
sem fundamentos, sem didática, sem um programa técnico específico e com isso
não poderia ter um futuro longínquo, como ele mesmo relata:
Bom, não havia nenhuma forma de didática. A “didática”, quem
instituiu na modalidade fui eu, até pela minha formação em
magistério, aí nós tínhamos essa preocupação com a pedagogia
de ensino, e com isso eu acabei implantando um processo
didático e pedagógico dentro da modalidade. Infelizmente o
Sergio Sena, mesmo tendo sua formação como professor de
Educação Física, não tinha didática de ensino, ele pedia o que
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tinha em mente, no momento, havia muito a tal da ‘sugação’
desnecessária, um esforço físico desnecessário. Exercícios que
já eram ultrapassados dentro do segmento da prática física, até
porque na época eu já comecei a buscar o aperfeiçoamento
dentro da área da educação física, fazendo alguns cursos,
participando de palestras, buscando muita leitura em livros da
área. Na época não existia a facilidade que se tem hoje em dia
do “Google”, alguns livros específicos da arte marcial, para eu
melhorar essa parte da técnica e da didática. Agora, no Rio não
tinha esse processo, era bem superficial.

Na imagem a seguir, temos uma banca examinadora na época em que
apenas poderia se graduar ou ministrar aula, por meio da avaliação dessa banca.
Na imagem em questão, temos juntos o ainda faixa preta Edson (o segundo da
esquerda para a direita), ao lado do então Mestre Sergio Sena (ao centro da
foto), retrato datado em meados de 1985:
FIGURA 2: MESA DE AVALIADORES EM EXAME DE FAIXA.

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô.
Nesse contexto todo de treinamentos e técnicas ainda sem uma completa
definição, mestre Sergio Sena, percebe que Edson era um aluno dedicado,
atribuindo ao mesmo, o cargo de Diretor técnico do estilo, cargo esse que
proporcionou a possibilidade de intervenção técnica e um crescimento do estilo
por meio dessas novas intervenções.
Na foto a seguir, podemos observar um dos momentos de treinamentos
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onde o ainda aluno Edson, estava junto com o senhor Sergio Sena em um exame
de faixa, já com as novas regras e técnicas que o então novo diretor técnico do
estilo teria implementado na modalidade:
FIGURA 3: SERGIO SENA E EDSON EM SOLENIDADE DE EXAME DE FAIXA

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô. (1992)
Junto a esse crescimento, veio também o processo de organização do
estilo, por meio da criação de uma “Associação de artes marciais”, onde havia
todo um padrão de organização, e assim Mestre Edson cita:
[...] quando eu me formei faixa preta 1º Dan, como eu tinha muito
aluno em Curitiba, o pessoal do Rio de Janeiro (Sergio Sena),
ele acabou me nomeando como diretor técnico. Até então, não
existia um programa didático, pedagógico para ensinar o aluno,
como eu assumi o departamento técnico, nós criamos em
Curitiba uma associação, para amparar a modalidade, que no
Paraná era “clandestino”, nós acabamos montando a
associação. Junto à associação, nós criamos um livro de
registro, onde nós cadastramos todos os alunos matriculados no
antigo Kata Shubu Dô Ryu, dentro do estado do Paraná porque
a minha nomeação como diretor técnico, era do estado, e aí, nós
criamos esse livro de registro, do “001” até atualmente,
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mantemos esses registros para ninguém se perder, e já está por
volta do número 19.836 alunos até o início dessa semana.

A seguir, temos a imagem do livro de registro de alunos do Estilo Kata
Shubu Dô Ryu de Karatê, que vincula-se ao relato anterior do senhor Edson
Carlos de Oliveira:
FIGURA 4: LIVRO DE REGISTRO DE ALUNOS.

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô. (2008)
Ainda em fase de crescimento, a antiga associação Kata Shubu Dô Ryu
de Karatê, em meados de 1990, realiza o seu primeiro campeonato de lutas no
ginásio de esportes do Círculo Militar do Paraná, em um cenário bem diferente
do que se encontra nos dias atuais, pois os materiais de luta como tatame,
protetores e o local do mesmo, eram precárias:
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FIGURA 5: NOTA JORNALÍSTICA SOBRE EVENTO DE LUTA DA MODALIDADE.

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô. (1993)
Dentro de um cenário, onde apenas a associação aqui do Paraná tinha
controle do que era realizado, a organização de exames de faixa, campeonatos
e todo e qualquer evento era feito por meio da associação, e mais diretamente o
Mestre Edson propriamente dito, que encabeçava a continuidade, o crescimento
do estilo, o planejamento que partia aqui do Paraná, dessa forma mestre Edson
relata que o senhor Sergio Sena percebeu que se pensasse numa mudança,
talvez assumisse novamente o controle de tudo aquilo que tinha criado. Mudança
essa, que não foi bem aceita pelo Mestre Edson, que na verdade não passava
de uma fragmentação das faixas branca, e amarela, e se acrescentaria, as faixas
azul e vermelha, por sequência, e os exames de faixa teriam suas datas
alteradas, haveria então períodos de treinos menores, e exames mais
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frequentes. Isto posto, Mestre Edson viu que tal ideia era inviável e decidiu então
tomar uma decisão drástica que colocaria um novo caminho para o estilo.
Decidiu ele, não mais fazer parte da federação do Rio, e seguir com o Kata
Shubu Dô Ryu aqui no Paraná, e sobre essa “mudança” que haveria no estilo,
Mestre Edson nos dá seu relato da seguinte maneira:
Muito bem, em 1994, eu recebi uma carta do Rio, me convidando
a participar de uma reunião técnica, do qual ia se implantar mais
duas faixas no Kata Shubu Dô Ryu, a faixa azul e a faixa
vermelha, eu rapidamente me desloquei ao Rio de Janeiro com
a ideia de aprender o “suposto programa novo” que iria se
implementar. Quando chego na reunião, eu percebi que nada
mais foi feito além de se fragmentar o programa do faixa branca
e amarela que já existiam, e passariam a ser divididos nessas
duas novas faixas, e eu vi que isso era tecnicamente inviável, e
economicamente inviável. Por que tecnicamente? Porque o
aluno faixa branca ia treinar somente dois chutes, três socos e
uma coreografia (Kata), e com isso, após 45 dias o aluno estaria
apto a prestar exame para a próxima faixa que seria a faixa azul.
Nesse novo programa teria a continuação do que já era o
programa do faixa branca, agora programa da faixa azul, para
que depois de 45 dias novamente prestar exame para faixa
amarela, e na amarela também se dividiu dessa mesma forma,
entre faixa amarela e vermelha. E isso o exame aconteceria a
cada 45 dias, ao meu ver, aquilo era inviável tecnicamente e
economicamente, até porque, eu era o gestor aqui no Paraná.

Depois dessa reunião, Mestre Edson volta à Curitiba com um pensamento
descontente em relação ao que tinha sido lhe informado no Rio, partindo daí, a
ideia de propor a separação entre Rio e Paraná, até porque, ele tinha por meio
de documentos, o direito de difundir e divulgar o nome “Kata Shubu Dô Ryu” sem
que houvesse nenhum tipo de problema judicial sobre as decisões tomadas
sobre a modalidade, porém, houve ao menos um comunicado oficial entre os
professores da modalidade, afinal, eram eles que faziam com que houvesse esse
crescimento do estilo, por meio de suas academias, e isso foi relatado pelo
Mestre Edson:
Quando eu voltei do Rio, um tanto quanto desanimado com essa
nova ideia de formatação do Kata Shubu Dô Ryu, eu juntei todos
os professores que eram donos de escolas aqui no Paraná, no
total de 18 academias só em Curitiba, e comuniquei a eles, o
meu desligamento da Federação lá no Rio de Janeiro. E
continuaria nos moldes da associação aqui do Paraná,
mantendo o nome, e divulgando a nossa modalidade, e também
sabendo que o maior número de alunos do estilo no Brasil era
aqui no Paraná. Nesse desânimo em relação as mudanças que
estavam acontecendo, nesse problema todo, eu continuei
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mantendo a linha Kata Shubu Dô Ryu, nos programas que nós
desenvolvemos, eu e o Sergio Sena.

Depois desse fato, no ano de 1994, as atividades continuaram se
desenvolvendo: aulas, treinamentos, exames de faixa, e campeonatos se
sucederam por mais de uma década sem que houvesse maiores problemas e
interferência na continuidade do trabalho realizado aqui no Paraná.
Na foto a seguir, o antigo tatame da associação e na foto em questão
podemos observar mestre Edson executando um dos chutes do programa de
faixa laranja:
FIGURA 6: RETRATO DE DEMONSTRAÇÃO DE GOLPE.

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô.
Após alguns anos nesse mesmo formato de gestão, houve o momento em
que Edson decide reunir seus professores e mestres que estão em sua gestão,
e propõe a eles a ideia da criação do Shubu-Dô. Trecho que será tratado a seguir
no próximo capítulo.
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4 O SHUBU-DÔ
No ano de 2007, a ideia que outrora fora apenas uma cogitação torna-se
realidade: a mudança de nome do estilo. Tal fato, consolidou o processo de
dissociação, que estava ocorrendo já há alguns anos, do vínculo entre os
Mestres Edson e Sérgio. Antes desse fato, mesmo considerando o período de
afastamento inicial, Mestre Edson acompanhou à distância as atividades que
ocorriam na Federação que tinha sede no Rio de Janeiro.
Com o passar do tempo, Mestre Edson reforçou a sua constatação inicial
de que a forma pela qual as atividades da Federação estavam sendo conduzidas
no Rio, não estavam de acordo com o que ele entendia ser adequado para a
instituição. Tal fato o motivou a tomar uma decisão quanto ao futuro da instituição
no estado paranaense, como ele mesmo relata:
[...]como eu estava descontente e vinha a anos fazendo um
estudo técnico de uma possível reformulação total do Kata
Shubu Dô Ryu, nós fizemos um congresso técnico, chegamos
num consenso com vários faixas preta e todos os professores, a
mudança para o nome “Shubu-Dô”, que leva o nome fantasia de
“caminho da luta”, que tem como essa frase, sua tradução, que
não é exata, por não ter uma tradução exata da palavra “Shubu”,
mas é essa a tradução oficial. E nós acabamos criando uma
nova modalidade de arte marcial, não só de Karatê, porque no
seu contexto, Karatê traz a ideia de “mão vazia”, e o Shubu-Dô
contém várias técnicas que se utiliza como “armas” (bastão,
nunchako, etc.), mas chamamos de Karatê, pelo nome estar
ligado a arte marcial, e com o Shubu-Dô, se implantou um nova
formatação dos programas de branca até a faixa marrom, e
também um novo conteúdo programático na faixa preta do 1º
Dan até o 12º Dan, mantivemos o exame dos alunos faixa
colorida de 4 em 4 meses e o exame de Dan de ano em ano, e
o exame de mestre, somente com o meu convite, como Grão
mestre, ou de uma banca examinadora.

No relato anterior, Mestre Edson fala sobre o exame de faixa dos alunos,
e a foto a seguir mostra um desses exames. Na foto em questão os alunos estão
em formação para a execução do hino nacional, antes da realização do exame
de faixa ocorrido em dezembro de 2012, no Ginásio Max Rosemann (São José
dos Pinhais - Paraná).
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FIGURA 7: ALUNOS EM QUADRA EM SOLENIDADE ANTES DO EXAME DE FAIXA.

FONTE: Associação de Karatê Shubu-Dô. (2012)
No ano de fundação do Karatê Shubu-Dô, foram produzidas algumas
fotos para que houvesse divulgação, uma das fotos é essa em que atletas do
Shubu-Dô fazem uma apresentação de técnicas no Jardim Botânico em Curitiba.
FIGURA 8: DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICA PARA DIVULGAÇÃO DA MODALIDADE.

FONTE: Associação de Karatê Shubu-Dô. (2008)
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Apesar da mudança de nome, a “logo” da associação se manteve a
mesma, por se tratar de uma marca registrada, a mudança se deu no nome da
modalidade, e assim temos na próxima imagem, o símbolo da “Associação de
Artes Marciais Karatê Shubu-Dô”:
FIGURA 9: LOGO MARCA DA ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS KARATÊ SHUBUDÔ.

FONTE: Associação de Karatê Shubu-Dô. (2008)
E como foi citado no relato anterior, Mestre Edson consultou várias
pessoas ligadas a ele e ao estilo, para antes tomar essa decisão, e uma delas,
foi Mestre João Henrique Sippel, pessoa de fundamental importância para a nova
progressão pedagógica que foi dada ao estilo que agora se chamava Shubu-Dô.
Ele implementou formas de um novo processo de aprendizagem, não apenas
pela técnica, mas também pela pedagogia utilizada por meio de vídeos, e
também “apostilas”, onde se contém todo o programa técnico. Mestre João relata
sua visão sobre essa mudança didática e sua influência exercida nessa
mudança:
Bom, eu já era graduado mestre do estilo, em 2008, eu já 6º pra
7º Dan, se não me engano, e fui nomeado Diretor Técnico, assim
como sou até hoje, Diretor Técnico do estilo Shubu-Dô. Então
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houve uma mudança significativa na parte técnica, e eu fiz parte
dessa mudança, alterando movimentos, Katas, para não ficar o
mesmo, e por ser o Shubu-Dô e não o mais Kata Shubu Dô Ryu.
Acrescentamos mais técnicas de defesa pessoal, pelo fato de
que o Shubu-Dô trabalha bastante na área de segurança pública
e privada, ministrando os treinamentos dessas áreas, e também
mudanças para dentro do tatame na parte técnica. Alteramos
vários Katas e outros movimentos que não cabiam mais dentro
do nosso estilo, e acrescentamos muitas coisas, no âmbito
técnico, que não tinham no antigo estilo, acrescentamos e
agregamos ao Shubu-Dô.

No relato anterior, Mestre João conta sobre as mudanças nos Katas e
outras técnicas. Na foto a seguir temos a imagem do Mestre Edson executando
um movimento de um dos Katas do programa de Faixa Preta.
FIGURA 10: MESTRE EDSON EM DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICA DO
PROGRAMA DE FAIXA PRETA.

FONTE: Associação de Karatê Shubu-Dô. (2010)
Sobre as mudanças que sucederam no decorrer desse processo, Mestre
João discorre sobre o tema.
- Leon: Mestre, na sua opinião, quais as principais mudanças
que ocorreram nesse processo?
- Mestre João: O estilo só cresceu, ficou muito mais rico
tecnicamente, houveram a criação de novos Katas, a logística,
as aulas, o modo de ser, “tipo assim”, os professores ficaram
mais unidos. Na sua grande maioria, são filiados ao Conselho
Regional de Educação Física, pois na arte marcial não é
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obrigatório o registro no conselho, mas mesmo assim, a maioria
busca sempre o melhor para o estilo. Isso enriquece o estilo, os
professores sempre buscando um melhor aperfeiçoamento, por
saber que lidam com seres humanos, e isso faz com que a
didática da aula melhore. Existem conteúdos programáticos em
forma de “banner” para auxiliar nos treinamentos, e existem
aulas no “youtube”, eu mesmo que criei os conteúdos
programáticos através de “banner”, as vídeos aulas, os vídeos
de Katas, todos eles estão no “youtube”, para que o aluno possa
buscar sempre o Kata, e isso acaba se tornando uma fonte de
conhecimento para o aluno. Assim o aluno pode treinar, não só
no tatame, mas também em casa, através da internet, e isso se
torna uma grande ajuda, acaba facilitando bastante na hora do
treinamento dentro da academia, que uma vez ou outra pode
acabar faltando aula e mesmo assim pode dar continuidade no
treinamento através da internet.

Na fala anterior, Mestre João relata sobre o “banner” didático que é muito
utilizado pelos professores no auxílio às suas aulas. A imagem a seguir, mostra
um modelo de banner que os professores utilizam em suas aulas, o programa
didático também pode ser encontrado no site da Associação:
FIGURA 11: BANNER COM O PROGRAMA DIDÁTICO.

Fonte: Associação de Karatê Shubu-Dô.
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Sobre as mudanças que o Mestre João cita, uma delas surgi quando se
tem a internet como uma ferramenta didática, e através dessa ferramenta ele
comenta no próximo trecho da entrevista.
- Leon: Como surgiu essa ideia de documentar os Katas através
do recurso do vídeo, já que o Kata é um conteúdo muito
importante do Karatê?
- Mestre João: Durante o tempo, as aulas, eu fui percebendo
que alguns alunos tinham uma certa dificuldade de assimilar e
gravar o conteúdo todo, e eu percebi que seria necessário anotar
todas essas técnicas. O estilo cresceu muito, e não ficou só entre
ataque, defesa, chutes e o Kata, por ter essa parte de defesa
pessoal, técnicas de chão também, técnicas de saídas de
estrangulamento, técnicas com “armas”, o bastão, nunchako,
defesa de arma, defesa de faca. Então foi necessário
colocarmos isso no papel e também em vídeo, para poder ter
mais uma fonte de consulta que não apenas o professor. Para
isso não acabar se perdendo, porque o conteúdo começou a
ficar muito grande, e ficou interessante porque o pessoal,
começou a gostar, e como eu disse na questão anterior, eles
usam bastante desse recurso. Então, quando me surgiu essa
ideia, é porque eu já tinha sempre anotado num caderninho para
não esquecer, e daí que falei que tínhamos que começar a
documentar, e já estamos concluindo um livro didático com todas
as técnicas detalhadas do programa.”

Além dessa ideia do Mestre João, agregou-se também o entendimento do
Mestre Edson. Ele também acrescenta em seu relato, mais alguns elementos
que foram agregados ao estilo:
Na verdade essa reformulação, nós dividimos corretamente,
didaticamente todos os programas, vou dar um exemplo: o faixa
preta nosso, ele desenvolve técnicas de luta de chão, mas ele
só aprendia rolamento no antigo Kata Shubu Dô Ryu, quando
chegava ao 8º Dan, já com o título de mestre. Então era uma
“coisa” incoerente, como eu vou ensinar técnicas de luta de
chão, sem antes ensinar ao aluno as técnicas de queda e
rolamentos. Então nessa reformulação, veio as técnicas de
rolamento e quedas para o faixa marrom, tendo em vista que a
próxima faixa dele é a preta, e daí sim ele irá progredir luta no
solo. Já na faixa roxa, tinha apenas um pequeno programa, com
dois chutes e um Kata, e na marrom era a mesma coisa, e hoje
não, o conteúdo dessas duas faixas, são coerentes com a
progressão pedagógica das outras faixas, tendo um conteúdo
progressivo até a faixa preta. Sendo assim, houve uma grande
melhora da didática de todo o estilo, dentro do aperfeiçoamento,
físico/técnico de cada faixa, um trabalho evolutivo e progressivo.

Em dezembro de 2008, vendo a expansão do estilo, foi fundada a
Federação de Artes Marciais Shubu-Dô (FAMSD), para que fossem amparados
eventos no âmbito nacional, dando todo suporte, apoio e credibilidade que o
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estilo merece, abrindo a oportunidade para que inclusive outros estilos de Artes
Marciais tivessem o respaldo de uma Federação para atuarem no ramo. (AKSD,
2008). A imagem a seguir, mostra o símbolo da Federação de Artes Marciais
Shubu-Dô:
FIGURA 12: SÍMBOLO DA FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS SHUBU-DÔ.

FONTE: Associação de Karatê Shubu-Dô. (2008)
Por meio dos relatos, é notável que tentar descrever o que é o Karatê
Shubu-Dô, se torna uma tarefa difícil, pois é uma arte marcial complexa,
recheada de elementos que que vão além das técnicas do Karatê tradicional.
Mestre Edson Carlos de Oliveira, será lembrado sempre pelo seu esforço para o
crescimento do Shubu-Dô. Existem academias espalhadas por vários locais no
Brasil, mas não se encontra o Karatê Shubu-Dô apenas no Paraná, existem
academias em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraguai. Percebe-se a
importância dessa arte marcial na vida das pessoas, por meio dos relatos dos
praticantes, como por exemplo, o Mestre Lauro Fernandes, um dos mais antigos,
envolvido com a atividade:
Foi uma das grandes lições que o meu pai na época me deixou.
Eu vou resumir, depois posso explicar esse meu resumo. O
resumo e as palavras do meu pai, falam exatamente assim
“nunca deixe de estar ao lado do Mestre Edson, porque ele tem
o que é necessário para que qualquer criança possa aprender a
ter um caráter reto, que seja uma boa pessoa, e que possa ter o
ensinamento de artes marciais correto, afinado, lapidado”.
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Então, falando sobre esse resumo, sobre essas frases do meu
pai, essas palavras também, eu pude repassar aos meus vários
alunos [...] Mestre Edson está preparado, não apenas
tecnicamente,
está
preparado
espiritualmente
e
burocraticamente para dar apoio e suporte para as pessoas.
Então assim, para que você possa desenvolver técnicas e
treinamentos, você tem que estar embasado no conhecimento,
é muito difícil que alguém possa te ensinar sem ter aprendido da
forma correta, e o Mestre Edson pelo seu perfeccionismo, pela
sua busca, pelo amor que ele tem pelo estilo. Na realidade eu
posso dizer que o estilo Karatê Kata Shubu Dô Ryu e hoje
Shubu-Dô, é um filho dele que ele trata com tanto carinho, com
tanto respeito e exige que as pessoas que fazem o uso do nome
e utilizam o símbolo da federação e da associação, tenham esse
mesmo respeito que ele tem pela arte marcial que ele criou, é
isso que é muito importante. Ele sempre foi um grande
impulsionador de professores, ele presa pela qualidade dos
professores, é um grande incentivador para que os professores
tenham uma formação acadêmica continuada, principalmente na
área da Educação Física, nessa área do esporte, para que o
conhecimento do professor ultrapasse, e não tenha somente a
técnica marcial, mas que chegue também a orientação física [...].
Os professores estão sempre tendo simpósios e treinamentos
específicos para cada área com o Mestre Edson. E isso
diferencia o Mestre Edson de qualquer outro formador ou de
qualquer outro fundador né? Até mesmo porque ele está sempre
buscando o novo, a evolução, o melhor para cada professor e
para cada aluno/atleta.

É interessante também, apresentar a opinião do fundador do estilo. Além
disso, as pessoas acabam tendo a ideia de que a arte marcial é apenas um
esporte visado somente ao combate, sem antes ver que por trás da luta, há toda
uma ideia de socialização, uma proposta de bem estar físico. Mestre Edson fala
sobre ideias em relação ao Shubu-Dô:
Na verdade, quando se fala em filosofia mexe se um pouco no
conceito cultural. Se nós pegarmos as filosofias orientais, é
muito diferente do que se tem no Brasil, é outra cultura, é outra
filosofia de vida. O Shubu-Dô trabalha com a filosofia de
“qualidade de vida”, e “socialização”, o que nós focamos no
praticante, quando ele entra no Shubu-Dô, que ele seja uma
pessoa do bem, que ele estude, que ele não tenha nenhum tipo
de envolvimento com drogas, nenhum meio ilícito, que ele se
torne um bom pai, um bom professor, um bom aluno, um bom
amigo, essa é nossa filosofia, uma filosofia de conduta ética e
moral. Quanto ao desenvolvimento técnico, as pessoas que
entram no Karatê Shubu-Dô, elas são voltadas ao programa
didático para aprender, onde ela começa dos fundamentos da
arte marcial, que é aprender a socar, a fechar a mão, aprender
a defesa, qual parte do corpo se utiliza, membros inferiores, que
parte do pé usa, como usa as pernas, flexão e extensão de
perna, como usar o corpo para o contato, essa evolução, a
pessoa vai a cada aula, percebendo a sua melhora e sua
evolução.
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O sucesso está em inúmeras atividades elaboradas pela Associação e
pelos praticantes do Shubu-Dô, tais como apresentações ao público,
campeonatos, gincanas, trabalho voluntário em vários meios da sociedade.
(AKSD, 2008)
Sobre a graduação do Shubu-Dô, o aluno que inicia seus treinamentos
junto a uma academia do estilo, ele aprende primeiramente o programa da faixa
branca, após realizar exame de faixa (exame realizado a cada quatro meses),
ele se torna faixa amarela, na sequência a faixa laranja, verde, roxa e faixa
marrom, isso antes da faixa preta (o programa didático/técnico encontra se em
anexo). Quando o aluno conquista a faixa preta, através de exame de faixa, o
aluno aprende o conteúdo específico do seu “Dan”. Na faixa preta, o aluno vai
do primeiro ao quarto Dan, realizando exames de ano em ano, sempre que
convidado pelo Mestre Edson, posteriormente a isso, chega a faixa vermelha e
branca, do quinto a nono Dan, com o título de Mestre do Karatê Shubu-Dô. Na
sequência, há a possibilidade de conquistar a faixa “coral”, que tem as cores
vermelha, preta, e branca, e o título de Grão Mestre do Karatê Shubu-Dô. A maior
graduação do Karatê Shubu-Dô, é a de décimo segundo Dan, e no estilo, apenas
o Mestre Edson Carlos de Oliveira detém tal graduação.
Sobre a vestimenta que é utilizada no Shubu-Dô, tem como padrão o
kimono, que vem do japonês “coisa para vestir” (FUNAKOSHI, 1999). Para os
eventos oficiais da associação, deve ser sempre na cor branca, para todos os
alunos, professores e mestres. Em caso de treinamento, apenas o faixa preta ou
mestre, pode utilizar kimono de outra cor (preto, azul ou vermelho), enquanto os
alunos de faixa inferior a preta, sempre devem utilizar o kimono branco.
A vestimenta chamada hakama6, pode ser utilizada apenas pelos mestres
que conquistam o décimo Dan, ou graduação maior.
Na imagem a seguir, temos mestre Edson vestindo o hakama:

Hakama: Vestimenta dos membros inferiores (calça) utilizada pelos guerreiros orientais que
andavam a cavalo na época de 1600, seu uso se dava para proteger suas pernas, pois andavam
em meio ao mato. (FUNAKOSHI, 1999)
6
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FIGURA 13: MESTRE EDSON COM A VESTIMENTA “HAKAMA”.

FONTE: Arquivos da Associação de Karatê Shubu-Dô. (2016)
Na cidade de Curitiba, existem atualmente 32 academias de Karatê
Shubu-Dô, todos os alunos que passam por qualquer uma dessas academias,
recebem um número de registro, e esse número fica armazenado num banco de
dados, pois caso o aluno pare de treinar e num futuro ele retorne, não necessita
refazer os exames, pois nesse banco de dados individual, contém todas as
informações desse aluno, como por exemplo, se ele parou na faixa verde, caso
ele volte num futuro, o aluno terá as informações pertinentes ao seu tempo de
treino, todo seu histórico de notas de exames, eventos que tenha participado,
cursos de aperfeiçoamento, resumindo, todo seu histórico enquanto aluno/atleta
do Shubu-Dô estará armazenado num arquivo, e essa organização é resultado
do trabalho que o Mestre Edson teve durante todos esses anos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa sobre a disseminação
e o desenvolvimento do estilo Shubu-Dô de Karatê. Primeiramente, o trabalho
tem como início uma breve revisão sobre a história do Karatê pelo mundo, onde
foram encontrados estudos, registros históricos e artigos que relatavam essa
fase de surgimento da arte marcial. Na sequência, para que o trabalho não se
limitasse à teoria, buscou, junto aos Mestres que tiveram influência nesse
processo, informações que agregassem ao desenvolvimento deste trabalho.
Para isso, foi realizado um processo de entrevistas com os personagens que
presenciaram e vivenciaram a disseminação do Shubu-Dô.
Com base nas informações coletadas na presente pesquisa, podemos
realizar uma análise sobre as possíveis causas que trouxeram a criação do estilo
Shubu-Dô de Karatê, podendo ser observadas da seguinte perspectiva:
primeiramente é notável que houve uma discordância de ideias entre o então
presidente do Kata Shubu Dô Ryu (Sergio Sena), e o diretor técnico Edson
Carlos de Oliveira, colocando em confronto seus ideais, e também suas opiniões
sobre qual o rumo deveria tomar o estilo Kata Shubu Dô Ryu de Karatê, dando
então margem e embasamento para que houvesse discordância e o surgimento
da proposta de se criar um novo estilo de Karatê.
As informações apresentadas foram fruto de um processo de leitura,
coleta de dados, registros em livros, registros fotográficos e entrevistas com os
participantes do processo, onde os mesmos se dispuseram para o
desenvolvimento da pesquisa.
Em relação ao capítulo sobre o estilo Shubu-Dô de Karatê, pode se
observar todo o sistema que envolve o estilo atualmente, trazendo informações
relevantes como, conteúdo didático e programático, sistema de graduação,
regras de vestimentas para os praticantes, informações sobre as técnicas do
estilo, tanto para os menos graduados, até os maiores níveis de treinamento. O
Shubu-Dô oferece também aos seus professores e mestres, cursos de
aperfeiçoamento didático/técnico para que os mesmos possam se aprimorar e
qualificar suas aulas. E com isso, e outros vários fatores citados no trabalho,
mostram que o estilo se mantém em constante crescimento.
Este trabalho então, segue agora como fonte de pesquisa para futuros
interessados na história do referido estilo de Karatê, ou como referencial para
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futuros trabalhos que citem o Karatê em geral.
Nesse processo de realização do trabalho para o Curso de Educação
Física, encontramos alguns obstáculos, como por exemplo, não conseguir
entrevistar uma das principais peças que poderiam encabeçar essa pesquisa, o
senhor Sergio Sena criador do Estilo Kata Shubu Dô Ryu.
Os resultados obtidos na pesquisa são significativos, pois além de
verificarmos como ocorreu o processo de disseminação e desenvolvimento do
estilo Shubu-Do de Karate sob a perspectiva de alguns dos agentes envolvidos
no processo, é possível considerar outras possibilidades de estudo relacionados
ao tema como por exemplo a relação entre esse e outros estilos de Karate
praticados no Brasil.
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