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Não permita que seu espírito seja influenciado 
por  seu  corpo,  e  nem  que  seu  corpo  seja 
influenciado por seu espírito.  Não deixe que 
seu espírito se eleve demais; não deixe que ele 
se  abata  demais.  Um espírito  elevado  é  um 
espírito  fraco;  um  espírito  abatido  é  um 
espírito fraco (MUSASHI, 1645).

Os mestres e santos podem parecer simplórios. 
Os pretensiosos declaram ao mundo que são 
eruditos  ou  artistas  marciais  (FUNAKOSHI, 
1973).



RESUMO

O propósito  deste  trabalho  é  investigar  de  que  maneiras  a  prática  do  Karate-Do 

Tradicional produz um conjunto de moralidades e  valores,  o que estou chamando de um 

ethos karateka. A ideia de ethos, trazida à sociologia por Pierre Bourdieu, entre muitos outros 

autores, deriva da palavra homônima grega e, ao lado dos conceitos de  héxis  e  eidos, vem 

compor a ideia de  habitus, ou “constitui a nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o 

mundo e conforma a nossa forma de agir, corporal e materialmente” (THIRY-CHERQUES, 

2006).  Ou,  em  uma  definição  do  próprio  Bourdieu,  “o  habitus,  sistema  de  disposições 

duráveis  e  transponíveis  que  exprime,  sob  a  forma  de  preferências  sistemáticas,  as 

necessidades objetivas das quais ele é o produto” (BOURDIEU, 1983). Nas relações entre 

esses termos, o  ethos  designa “os valores em estado prático, não-consciente, que regem a 

moral cotidiana” (THIRY-CHERQUES, 2006). A vida cotidiana, portanto, tanto dá forma a 

este  ethos  como sua  percepção é  influenciada  por  ele.  E  neste  sentido,  práticas  como o 

Karate-Do acessam a construção desse ethos através (também) de vias não-conscientes. Esta 

monografia se debruça justamente aí, sobre vias não-conscientes de acesso à construção de 

um ethos, através de um estudo que leva em consideração as relações dos os praticantes de 

Karate-Do Tradicional entre si, com seu seu lugar de prática (o dojo) e com sua história.

A pesquisa foi realizada em uma academia de artes marciais localizada em Niterói, no 

bairro Ingá,  onde participo dos treinos  desde o final do ano de 2014, tendo começado a 

observá-la, de fato, em meados de 2015, quando decidi estudar o Karate-Do Tradicional para 

meu trabalho de conclusão de curso em ciências sociais.



Para aqueles que estudam o corpo como objeto antropológico, e também o adotam 

como meio de investigação, as artes marciais orientais são particularmente interessantes de 

serem observadas; além de se tratarem de práticas onde o corpo se encontra em evidência, 

existe aí uma própria noção de corporalidade, bem particular: uma corporalidade holística, 

totalizante,  que não polariza mente e corpo, como é costume fazê-lo, em diversos outros 

contextos da modernidade.  Essas práticas de luta  são consideradas pelos japoneses como 

formas de  Budo, ou  caminhos marciais, revelando o cuidado que têm não somente com o 

aspecto técnico das artes marciais, mas também com o desenvolvimento do caráter de seus 

praticantes.  No  Karate-Do  Tradicional,  o  aspecto  moral,  no  sentido  de  um 

autoaperfeiçoamento, vem em primeiro lugar.

Palavras-chave: artes marciais, moralidade, corporalidade.
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Introdução/A história,

Uma breve história do Karate-Do Tradicional em Niterói

As origens  históricas  do  Karate-Do remetem a  um processo  multicultural  que  demorou 

séculos  para  se  estabelecer  como  o  complexo  sistema  de  escolas  e  associações  que  hoje 

conhecemos. Dessas escolas, a Shotokan foi a primeira a ter uma academia em solo brasileiro, em 

1955, a partir da imigração japonesa pós Segunda Guerra Mundial (FROSI e MAZO, 2011). Em 

1988 fundou-se a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional (CBKF). A escola aqui estudada 

tem como referência técnica o professor Hiroyasu Inoki, membro da comissão técnica da CBKF.

Professor do nosso  sensei¹,  Paulo Santanna,  sensei  Inoki,  como o chamamos, também é 

responsável pelos nossos exames de graduação (exames de troca de faixa), que acontecem em sua 

academia, no bairro Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro.

Contar a história do Karate-Do Tradicional em Niterói é contar a trajetória dessa linhagem 

de mestres, que começa em Gichin Funakoshi, grão-mestre da escola Shotokan, até a academia que 

frequentamos. Tentar contar a história do Karate no Brasil seria pretensão para um outro trabalho. 

De qualquer forma, dificilmente o faria de forma tão assertiva quanto Tiago Oviedo Frosi e Janice 

Zarpellon Mazo, em seu artigo “Repensando a história do karate contada no Brasil” (2011), visto o 

rigor  metodológico  por  eles  aplicado  no  sentido  de  reparar  os  mitos  comumente  associados  à 

natureza do Karate-Do. Falar, portanto, da história desta linhagem específica é tanto mais tangível 

quanto proveitoso quando foco minha atenção nas relações que formam o nosso dojo, na tentativa 

de desvendar as formas através das quais uma prática como o Karate-Do Tradicional transmite 

moralidades a seus praticantes.
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A expansão do  karate  pelo mundo ocorreu rápida e entusiasticamente século XX afora. Os gérmens 
dessa expansão são devidos a Gichin Funakoshi que após levá-lo da ilha de Okinawa ao Japão foi, por 
todo o trabalho realizado em vida e continuado por seus discípulos, tido como o fundador do karate 
moderno (BARREIRA e MASSIMI, 2003).

Como visto em “As ideias psicopedagógicas e a espiritualidade no Karate-Do segundo a 

obra de Gichin Funakoshi”, é destacada a importância de Funakoshi na divulgação do Karate-Do, 

principalmente pelo Japão, mas também por mundo afora. Não tirando o mérito de tantos outros que 

contribuíram fortemente para isso, como Kenwa Mabuni (escola Shitō-ryū), Chōjun Miyagi (escola 

Goju-ryū), Kawasoe, Enoeda, Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Tomita, Hirokazu Kanazawa, Masatoshi 

Nakayama e Hidetaka Nishiyama, aluno de Funakoshi, ao lado de Nakayama.

Na história de nossa linhagem karateka, o mestre Nishiyama é o próximo elo. Co-fundador 

da NKK/JKA (Nihon Karate Kiokai/Japan Karate Association), foi um dos maiores divulgadores do 

Karate-Do nas Américas.

Em 1961, ao mudar-se para os Estados Unidos, Sensei Nishiyama formou a American Amateur Karate 
Federation (AAKF). Mais tarde fundou a JKA-EUA que definiria as normas para a prática do estilo de 
Karatê JKA neste país.  Em 1973, ele fundou a International Amateur Karate Federation (que mais 
tarde  se  tornou  a  International  Traditional  Karate  Federation)  e  em 1976  apresentou  a  primeira 
candidatura ao Comitê Olímpico Internacional para o reconhecimento de Karatê Tradicional em nome 
de seus atletas representando diferentes estilos de Karatê Tradicional (Site da FPKT)

Foi também um dos professores do mestre Hiroyasu Inoki, que faz diversas referências a ele, 

Nishiyama, em uma entrevista à revista Budô (Maio de 2014). Seguem abaixo, trechos comentados 

da entrevista.

Vocês seguiram o sensei Nishiyama por afinidade ou pelo karatê diferenciado?

No início o karatê dele era igual ao das outras linhas da shotokan, mas posteriormente ele mudou  
bastante,  no sentido de usar a força interna e a biomecânica.  Não podemos ter  o karatê  só como 
esporte, e sim como verdadeiro caminho, como budô. Quando o judô foi reconhecido como esporte 
olímpico, o professor Jigoro Kano previu que o aspecto budô da modalidade seria afetado. O karatê  
estava seguindo este mesmo caminho, mas não critico e nem condeno a opção pelo esporte, pois cada 
um escolhe aquilo que lhe é mais interessante. Felizmente o professor Nishiyama optou por preservar  
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o espírito do budô, e a sua intenção era maner este espírito também na competição. Infelizmente, após 
a sua morte, muitos professores equivocadamente passaram a seguir somente o caminho do esporte. 
Mas aqui no Brasil isso não prevaleceu, porque temos o professor Tanaka, que mantém a tradição e o  
budô, e a Confederação Brasileira de Karatê-dô Tradicional (CBKT), que caminha firme nesta mesma 
direção.

(...)

O que o professor Nishiyama deixou de mais importante?

Sua obra no karatê, que une a tradição do início desta arte, os princípios do budô e as ciências do 
esporte. Vou dar um exemplo: cada homem tem um físico diferente, no meu caso específico tenho uma 
idade avançada e o corpo pequeno. Como posso afirmar que me sinto muito bem fazendo karatê? Que 
sinto cada vez maior prazer em treinar, e que com isso surgem cada vez mais dúvidas e desafios. Isso é  
porque eu faço o karatê do sensei Nishiyama, no qual a prática leva a descobertas cada vez mais  
profundas e prazerosas. Não treino por obrigação, e sim porque vou aprender mais, e isso é muito  
gostoso. Viver em harmonia consigo mesmo, e sempre aprendendo (Revista Budô, 2014).

Neste trecho,  sensei  Inoki demonstra sua preocupação em manter os valores do karate de 
Gichin Funakoshi, da mesma maneira que seu antecessor, Nishiyama demonstrava. É comum entre 
os karatekas desta linhagem criticarem o karate esportivo pois acredita-se que a competitividade 
afasta a prática dos seus objetivos primeiros, de formação de caráter.

Soube que , antes de falecer, o sensei Nishiyama o chamou aos Estados Unidos. Qual foi o objetivo?

Ele já estava doente. Fiquei com ele por mais de dez dias no mesmo quarto, em Los Angeles. Passou-
me todos os princípios e fundamentos do karatê tradicional, e nosso treinamento era feito lá mesmo no 
quarto dele. Depois que terminava o treino ele me explicava detalhadamente as descobertas que havia 
feito mais recentemente. Foi uma experiência muito marcante. Na verdade, ele foi um grande cientista  
e pesquisador. Como nós falávamos a mesma língua (japonês), era mais fácil para ele transmitir aquilo 
que achava imprescindível.

Ele já sabia que ia morrer?

Não sei, mas acho que desconfiava. Sei que queria muito passar o máximo de seu conhecimento, para 
que seu legado tivesse continuidade (Revista Budô, 2014).

Hoje em dia,  sensei  Inoki é, no Brasil, um dos poucos karatekas desta linhagem, que se 
diferencia  bastante  das  outras  escolas  shotokan em  aspectos  técnicos.  Como  por  exemplo  as 
posturas de combate,  que se caracterizam por ser mais curtas quando comparadas às de outros 
estilos de karate. Acredita-se que, desta forma, os golpes sejam mais contundentes.

Como avalia toda a obra dele?

Para mim é tudo. Não posso falar em nível da organização, mas tudo que sabemos e aprendemos na 
área técnica devemos à pesquisa dele. O fundador do karatê shotokan foi o professor Funakoshi, e os 
professores Nishiyama, Nakayama e Okazaki foram alunos dele, porém foi o professor Nishiyama que 
desenvolveu a  pesquisa  científica  em torno do trabalho  do  sensei  Funakoshi.  Ele  revolucionou o 
ensino do karatê-dô. O tradicional é uma clara evolução do estilo shotokan (Revista Budô, 2014).
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A partir da fala no sensei Inoki, e pela comparação entre as escolas tradicionais e esportivas 

de  Karate-Do,  vemos a  preocupação da  Shotokan Tradicional  em manter  o  foco da  prática  no 

aperfeiçoamento moral dos praticantes, antes de formar lutadores rapidamente, em contraposição às 

escolas esportivas, que, para os praticantes da Tradicional, desviaram-se do objetivo primeiro ao 

persistir  no caminho competitivo.  O que me interessa,  agora,  é descobrir  de que maneiras isso 

acontece,  procurando observar  por  diferentes  ângulos,  afim de captar  como este  espírito,  ethos  

karateka, se reproduz em nossos corpos e mentes. Uma primeira abordagem se deu em nosso dojo.

___________________

¹. O significado das palavras de origem japonesa estarão reunidos ao final do trabalho, no glossário.
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O dojo,

O lugar da prática

O lugar da prática do karate, assim como qualquer lugar de prática, necessita de uma série 

de relações e significações que o destacam de um simples espaço. Quero dizer que a identidade do 

lugar depende de uma mínima coesão nas relações que aí  acontecem para se mostrar enquanto 

acontecimento, com propósitos e temporalidade próprios, como um agente distante da passividade. 

Para o historiador inglês Asa Briggs, aí está a diferença entre lugar e espaço; o espaço se transforma 

em lugar na medida em que adquire significados (BRIGGS, 1985), o que não quer dizer que exista  

este espaço neutro ideal, mas sim que apropriações podem ser feitas sobre diferentes espaços e 

assim transformar suas dinâmicas e propósitos, atribuindo a eles o papel de agente nas relações, 

enquanto houver coesão para que isto se mantenha. Quando não houver, este passa a desempenhar 

outras funções e passa a estar aberto a novas apropriações. Desta maneira, o primeiro passo é tratar 

o espaço em questão como um agente, um personagem em relação aos demais, distanciando-o da 

ideia de um espaço onde eventos e relações acontecem de forma independente.

O estudo do dojo é, portanto, uma chave para entender o Karate-Do pois, através dele e de 

sua construção enquanto lugar, podemos observar alguns dos valores aqui em jogo, os valores que o 

compõem enquanto ideia e materialidade. Anotei em meu diário de campo:

Nosso treinamento acontece em um salão que recebe diversas atividades, e é através dos corpos em  
seus rituais que esse espaço se transforma. Em uma comparação simples, é necessária a presença de  
jogadores,  juízes  e  treinadores,  com  suas  normas  e  rituais,  para  transformar  uma  quadra  
poliesportiva em uma quadra de basquete. Neste caso, uma quadra poliesportiva já não seria um  
espaço destituído de razão, mas um lugar com propósitos pré-definidos, inclusive o de se propôr a  
múltiplas atividades. Entretanto a comparação é válida, pois os treinos de Karate-Do Tradicional  
aqui estudados também acontecem em um espaço que se pretende aberto a apropriações. (Agosto de 
2016)
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No caso do Karate-Do Tradicional, bem como no de outras artes marciais orientais, a prática 

afeta a subjetividade do praticante de forma consciente e também de forma não-consciente, fazendo 

com que qualquer  lugar  e  situação  se  tornem lugar  de  prática,  quando os  valores  em questão 

estiverem internalizados o suficiente no espírito de seus praticantes. Tudo isso, no entanto,  tem 

início no dojo. Um ethos se constrói e se mantém através desse espaço. Como já ouvimos inúmeras 

vezes do nosso sensei, nas mais diversas formulações, "não adianta desenvolver o karate aqui no  

dojo se não praticar lá fora", referindo-se a esta atenção constante aos valores associados à prática. 

É importante notar que, sendo o dojo  o lugar primeiro e principal do aprendizado desses valores, 

com o tempo, esse comportamento, já encarnado em forma de ethos, ganha uma certa autonomia, 

suficientemente forte para se relacionar com os praticantes de uma forma particular, passando a 

afetar outras esferas de suas vidas.

Durante esses anos, alguns acasos se mostraram de fato curiosos. Pude experienciar, por 

exemplo,  essa  transformação do espaço em um episódio  que  nos  fez  vivenciar  de  forma mais 

intensa os princípios do Karate-Do, transformando a nossa interação em sala de aula:

No mesmo salão onde treinamos (imagens 1 e 2), acontecem outras atividades em diferentes  
horários, como danças e outras artes marciais. No início do ano de 2016, começaram a ser  
ministradas aulas de aikido logo após os treinos noturnos de karate, e o novo professor tinha o  
hábito de pendurar o retrato de seu grão mestre, Morihei Ueshiba, na coluna central do salão.  
Aquilo chamou a nossa atenção e nos motivou a fazer o mesmo. Uma das colegas,  artista  
plástica, presenteou a academia com um belíssimo retrato em aquarela (Imagem 3) do nosso 
grão mestre, Gichin Funakoshi. O que não sabíamos naquele momento era que, na presença da  
imagem do grão mestre, é tradicional nas academias de karate shotokan realizar um breve  
ritual de reverência à imagem do mestre antes de iniciar cada treino.

Neste  ritual,  o  aluno mais  graduado deve  recitar  o  conjunto  de  regras  que  determinam o  
comportamento esperado dos praticantes no espaço de treino, o dojo kun  (imagem 4), que  
literalmente  significa "regras do salão de treinos".  Nele  estão condensados os  valores  que  
esperam ser desenvolvidos dentro do salão e refletidos na vida cotidiana. Um simples ato de  
capricho, portanto, nos deu outra dimensão do espaço de treino, e após o início dessa prática,  
pude notar um sentimento comum e crescente de empenho e dedicação às aulas. Bem como uma  
mudança na  postura de  cada um de nós,  como se  o retrato  de  Funakoshi  estivesse  a  nos  
observar. Vimos o espaço ser continuamente transformado através desses pequenos rituais e se  
tornando cada vez mais um dojo de fato. (Agosto de 2016)
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Algum tempo após esse episódio, percebi o quanto é significativo o sentimento de se  

sentir  observado  por  um  retrato,  e  assim  encontrar  confiança  para  me  empenhar  mais  

durante os treinos (outubro de 2016), o que ilustra a influência direta dos valores, embutidos 

no espaço (aqui, através de um retrato), sobre o nosso ethos karateka em construção. Em toda 

a simbologia presente na materialidade dos salões, estão presentes esses valores, fazendo com 

que estejamos imersos em um ideal de comportamento enquanto estivermos no salão, onde 

também estabelecemos relações amistosas e fraternas, claramente influenciadas pelo interesse 

mútuo na autodescoberta através do Karate e, portanto, influenciadas por tudo aquilo que a 

prática representa e pela forma como ela se apresenta a nós.



19

Imagem 1
Nosso dojo, na academia Paulo Menezes. Pendurados na parede estão os retratos dos grão-
mestres Morihei Ueshiba (Aikido), à esquerda e Gichin Funakoshi (Karate-Do Shotokan), à 
direita (Janeiro de 2017).

Imagem 2
Nosso dojo, na academia Paulo Menezes, fotografado por outro ângulo (Janeiro de 2017).
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Imagem 3
Retrato  de  Gichin  Funakoshi,  grão-
mestre da escola Shotokan de Karate-
Do,  presente  em  nosso  dojo,  na 
academia  Paulo  Menezes.  Feito  por 
uma das colegas de treino, Stephanie 
Boechat.

 

Imagem 4
O dojo kun, com caligrafia do mestre 
Masatoshi Nakayama, uma referência 
ao  Karate-Do  Shotokan.  Encontrado 
na  página  da  International  Shotokan 
Karate Federation (ISKF). 
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 As cinco regras presentes no dojo kun são comumente traduzidas da seguinte maneira:

Primeiro, esforçar-se para a formação do caráter.
Primeiro, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão.¹
Primeiro, criar o intuito do esforço.
Primeiro, respeito acima de tudo.
Primeiro, conter o espírito de agressão.

É interessante observar que antes de cada regra se escreve a palavra  primeiro, sugerindo a 

mesma importância para todas as cinco regras.

O lugar nos apresenta acordos de conduta, formas de se comportar, a quem, quando e 

de  que  maneira  devemos  nos  dirigir.  Há  papéis  previamente  estabelecidos  a  serem 

desempenhados no dojo. Entre os que frequentam os treinos há pouco tempo, o estranhamento 

é a reação mais esperada. Geralmente os novatos se mostram calados e observadores, ou, em 

alguns  casos,  avessos  às  normas  por  simples  despreocupação  (estes,  geralmente,  não  se 

adaptam). Com o passar o tempo, entretanto, o reconhecimento e a familiaridade começam a 

se apresentar, e o dojo passa a fazer parte dos karatekas, transbordando suas regras de conduta 

ao dia a dia fora da academia, como é esperado acontecer.

No que se espera dos agentes formadores desse  ethos, seus papéis desempenham-se 

sempre em relação um ao outro. A história, o lugar, o mestre e os alunos estão engajados em 

uma  teia  de  relações  e  expectativas  que  dão  movimento  e  continuidade  a  este  pequeno 

universo.  Assim  como  no  dojo  kun,  todos  esses  aspectos  desempenham  a  mesma  e 

fundamental importância na construção de um modo de ser e reagir ao mundo.

Uma dessas relações, no entanto, está em constante evidência no dia a dia dos treinos, 

nas conversas e reflexões dos praticantes, como também na imagem que se faz do karate entre 

os  que  não  o  praticam,  presente  também  no  imaginário  acerca  dos  esportes  de  luta 
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contemporâneos,  contribuindo  fortemente  para  a  construção  de  uma  imagem  da  própria 

academia e sustentando sua reputação entre outras academias: a relação entre o sensei e seus 

alunos.

__________________

². Em referência ao budo, o caminho marcial ou caminho da guerra ou ainda caminho do guerreiro.
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O mestre e o discípulo,

Uma relação baseada em confiança

Um dos aspectos mais interessantes a respeito da relação entre mestre e discípulo no Karate-Do  
Tradicional é a confiança no aprendizado. Quanto mais nós, alunos, passamos tempo estudando o  
karate,  mais  subjetivas  se  tornam  nossas  questões  e  reflexões  e,  ao  mesmo  tempo,  menos  
desconfiadas. Passamos, com o tempo, a aceitar o que nos é dito, quando percebemos a eficácia de  
cada detalhe aprendido, e passamos a encarar o que não conseguimos entender como um desafio de  
autopercepção.  Tudo  está  posto  para  ser  questionado.  Entretanto,  cada  pensamento  está  tão  
intrinsecamente  conectado  ao  ethos  que  se  constrói,  que  a  aceitação  automática  se  mostra,  em  
primeiro momento, uma decisão sensata, e é rapidamente naturalizada. (Novembro de 2016)

Entre  os  praticantes  mais  antigos,  é  possível  perceber  uma  rápida  aceitação  dos 

ensinamentos e  técnicas,  em uma espécie  de exercício de culto  à humildade.  Percebemos após 

algum tempo que o entendimento racional e corporal dos exercícios faz parte de um longo processo 

de automatização dos corpos, que pode levar décadas até se mostrar de uma maneira fluida. De 

forma semelhante, isto pode ser observado em “Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de 

boxe”, de Loïc Wacquant (2002), onde ele relata, entre outras coisas, o aprendizado do boxe através 

de uma “pedagogia do corpo”. O karate, assim como o boxe, é aprendido de maneira mimética. Não 

se  pode  prescindir  do  próprio  corpo,  tanto  para  dominar  o  conjunto  de  técnicas  corporais 

envolvidas,  quanto  para,  no  papel  de  pesquisador,  acessar  um ponto  de  vista  privilegiado  no 

entendimento dos diversos aspectos que compõem o lutador.

Esta reflexão é um momento importante em um trabalho que envolve o pesquisador de duas 

maneiras diferentes: como observador e como praticante. É preciso ter consciência das impressões 

particulares que se tem acerca do que se vivencia em campo e destacar isto do objeto estudado, 

evitando generalizar opiniões pessoais. No caso deste campo, foi necessário um cuidado especial, 

uma vez  que  a  relação do pesquisador  com os  lugares,  com as  pessoas,  enfim,  com tudo que 

envolve  a  prática do karate,  já  se  dava de  maneira  corrente antes  da pesquisa ser  iniciada.  Se 

mostrou necessária portanto uma mudança no olhar sobre as coisas que faziam parte do dia a dia do 
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pesquisador enquanto karateka, para que este não incorra no erro de escrever um elogio à prática do 

karate.

A prática do Tradicional  é  idealmente feita  em uma forma de ascese coletiva.  Há tanto 

aspectos  subjetivos,  individuais,  quanto  compartilhados,  como  em  qualquer  prática  de  ensino. 

Assimilação e reflexão. Desta forma, o papel dos mestres em artes marciais poderia lembrar o de 

outros mestres em outras áreas, guiando seus alunos e os instigando a caminhar com os próprios pés 

em direção a um objetivo comum, mas através de caminhos que só podem ser descobertos através 

da prática constante e da autorreflexão. A palavra do, por exemplo, é traduzido comumente como 

caminho e a palavra sensei, como aquele que veio primeiro. É comum escutarmos do nosso sensei  

coisas  como  “É  preciso  encarar  o  Karate  como  uma  ciência”  como  fez  o  mestre  Nishiyama, 

revelando o cuidado em relação aos métodos de aprendizagem, ou “É preciso encarar o karate como 

uma  religião”,  revelando  a  necessidade  de  entregar-se  aberto  aos  ensinamentos  da  prática  do 

Karate-Do, ou ainda “Não há adversários externos no karate”. São alguns exemplos de propostas de 

reflexão  que  nos  são  apresentadas  cotidianamente  como  uma  forma  de  exercício  a  uma 

compreensão  própria  do  que  é  o  Karate-Do,  em estímulo  à  compreensão e  insistência  em um 

processo  que  se  mostra  bastante  longo.  Essencialmente,  para  toda  a  vida,  passado  através  de 

gerações. 

Ouvimos bastante sobre as diferentes didáticas de ensino nos dojos. Por exemplo, entre os 

mestres japoneses, não apenas de Karate-Do, nos é dito ser comum que apresentem as técnicas 

apenas uma ou poucas vezes, esperando um esforço do praticante em compreender os mecanismos 

por conta própria, a partir de suas próprias experiências, em uma demonstração de interesse pela 

prática, em um desenvolvimento do intuito do esforço, uma das máximas do dojo kun. Aos que se 

aplicam com mais afinco, o aprendizado de novas técnicas se dá de maneira mais fluida e intuitiva, 
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visto  a  natureza  comum de seus  princípios  técnicos.  Este  empenho pessoal  também resulta  na 

conquista  da  confiança  dos  mestres.  E  eles   tendem a  ser  rigorosos  na  escolha  daqueles  que 

consideram próximos  e  competentes  o  suficiente  para  dar  continuidade  ao  desenvolvimento  e 

pesquisa das técnicas. Este lugar se conquista apenas através do esforço contínuo. Se não houver 

este empenho, o praticante tende a ser menos cobrado pelo  sensei, pois este acredita não haver 

interesse real no aprendizado por parte daquele. Não há atalhos na prática do karate.

Ouvimos  relatos,  por  exemplo,  sobre  alunos  do  sensei  Inoki  que  sugeriram  a  ele  a 

implementação de cursos abertos em seu dojo, para aumentar a renda da academia. Quinzenalmente 

ou mensalmente, seriam abertas as portas para que outros alunos frequentassem as suas aulas. A 

ideia rapidamente foi recusada; aparentemente, a ideia de transmitir seus conhecimentos técnicos a 

pessoas que não pertencem à sua  família  (como é comum nos referirmos ao núcleo próximo de 

alunos e mestres) o incomodava muito, mesmo que isso significasse uma relativa diminuição da 

renda mensal de sua academia. Somado a isso, é preciso levar em consideração que estamos falando 

de técnicas marciais, com potencial destrutivo; a responsabilidade em conhecer a quem se ensina é 

primordial à manutenção dos valores de autoaperfeiçoamento e não-agressão presentes no Karate-

Do Tradicional.

Nossos professores são, antes de tudo, testemunhas de suas próprias transformações, tendo 

assim um lugar privilegiado em suas orientações por um caminho que não lhes é somente familiar, 

como também compartilhado no que diz respeito ao seu rigoroso comprometimento com as regras 

da prática. Nossa tendência é, portanto, nos tornar abertos aos ensinamentos de quem percorreu o 

mesmo percurso, ao confiarmos neste rigor técnico e neste comprometimento com os métodos de 

ensino.
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Desta maneira, ocupam-se os papéis também de forma rigorosa, e mantém-se os papéis de 

forma rigorosa, permitindo o compromisso para com a transmissão dos valores do budo através dos 

anos. É visível o quão pouco se fragilizaram ou deixaram-se transformar as relações formadoras do 

dojo  em um país  estrangeiro,  entre  estrangeiros,  quando  observamos  esta  linhagem específica. 

Como Archetti (2003) nos diz a respeito da la nuestra, tradição futebolística argentina, talvez isto 

ocorra nesta prática marcial pela importancia de mantener una tradición a fin de evitar la confusión  

intelectual y moral. Em tradução livre: pela importância de manter uma tradição a fim de evitar a  

confusão intelectual e moral.

Enquanto Archetti se referia às virtudes nacionais masculinas através do futebol argentino, 

entre  argentinos,  o  que  se  pretende  manter  no  Karate-Do se  aproxima  de  um ideal  moral  que 

extrapola suas raízes nipônicas. Há uma pretensão agregadora na prática que não poderia cercar-se 

de um sentimento nacionalista. A identificação entre os karatekas se mostra, antes de tudo, de uma 

forma ética e familiar, baseada em confiança.

Tendo esta breve compreensão a respeito de nossa linhagem e nossa relação com o espaço e 

as  personagens  que  o  compõem,  é  possível  começar  a  refletir  sobre  o  próprio  momento  de 

treinamento, analisando uma a uma suas etapas e o que elas constituem ao serem analisadas de 

maneira conjunta.



27

O treino,

A diligência da prática

O treino se divide basicamente em quatro momentos, cada um com suas dinâmicas próprias 

que podem variar a partir dos objetivos de uma aula específica, como um seminário, ou de um 

calendário de treinos, por exemplo, de preparação para um exame de troca de faixas. O foco em um 

ou outro momento também varia de acordo com o turno do treino (diurno ou noturno). São eles o 

aquecimento/alongamento e as práticas de kihon, kata e kumite. Também, em cada um deles, estão 

presentes os valores do  dojo kun.  Desta forma, este é o momento,  por excelência,  ideal para a 

observação do ethos karateka em seu processo diário de reafirmação.

Em nosso  dojo,  durante  os  treinos,  são  constantes  as  referências  aos  mestres  e  atletas 

japoneses,  principalmente  aos  de  gerações  anteriores,  como o  sensei  Masao  Kagawa,  campeão 

mundial nas décadas de 1980 e 1990 tanto em kata  quanto em kumite, a quem prestamos grande 

admiração. Compartilhamos entre nós, com bastante frequência, vídeos desses karatekas, através de 

grupos  em  redes  de  relacionamento  virtuais.  Sonhamos  em  alcançar  um  domínio  técnico 

comparável ao desses atletas e, para isso, tentamos praticar dos modos que imaginamos ser a prática 

do karate entre os japoneses, através do material que compartilhamos em nossas conversas (filmes, 

estórias e mitos, por exemplo). Mesmo conscientes de nossa distância cultural, e talvez mesmo por 

conta disso,  imitamos aqueles  que por excelência  dominam e desenvolvem as técnicas de uma 

prática  que  não  permite  atalhos.  Como escutamos  do  nosso  sensei,  em diversas  ocasiões,  pra 

aprender Karate, tem que ser japonês, se referindo ao aprendizado técnico do karate.

No treinamento, os praticantes são estimulados, a todo momento, a procurar nos colegas as 

técnicas  bem  e  mal  executadas,  para  podermos  melhorar  as  nossas  próprias.  E  isso  acontece 
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independentemente  da  graduação  (faixa)  dos  alunos;  aqueles  que  executam bem uma  série  de 

movimentos são colocados em evidência para a turma, em um exercício de humildade aos demais. 

Esses  o  fazem  quase  sempre  certos  de  que  existem  melhores  exemplos  entre  os  colegas, 

demonstrando a atenção e apreço aos demais. Vocês tem que “roubar” o que os outros tem de bom, 

diz o sensei. Quanto aos defeitos técnicos, cabe a cada um reparar o que se deve evitar e assim se 

corrigir durante a própria prática. 

De uma forma geral, não se trata diferenciadamente os alunos mais ou menos graduados, 

mas algumas coisas se mostram diferentes, como durante a prática em duplas, principalmente nos 

treinos de kumite. Toma-se cuidado, por exemplo, com os recém-chegados pois é um tanto comum 

eles entenderem a luta como uma prática competitiva ou um desafio pessoal, forçando os alunos 

mais antigos a se defenderem e assim acabam se machucando. Com os mais antigos, o treinamento 

de luta tende a acontecer de forma mais fluida, uma vez que as habilidades e perícias estão em foco, 

e não a necessidade de subjugar um oponente, o que faz com que o aprendizado se torne mais 

eficiente e duradouro, demonstrando também a atenção às virtudes presentes no dojo kun.

Esta é uma escola que prioriza o aprendizado técnico e moral,  mais do que a formação 

rápida  de  um lutador  eficiente,  como  se  pode  observar  em academias  competitivas.  Estas  são 

geralmente compostas em maioria por jovens que, começando suas carreiras como competidores, 

encontram um caminho curto ao apostarem tudo em seu vigor e não tanto em suas técnicas de luta, 

que  demorariam  bastante  tempo  para  serem  dominadas.  No  Tradicional,  a  agressividade  é 

estimulada  e  controlada  ao  mesmo  tempo,  para  que  se  tenha  consciência  no  comando  de 

movimentos  eficientes.  O desenvolvimento se dá de forma cuidadosa e  demorada,  para que os 

fundamentos estejam bem assentados em um karateka que terá condições de praticar durante toda a 

vida, evitando situações de confronto ao se prepararem para situações de confronto.
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Como exemplo disso podemos falar do sensei Inoki, com 76 anos de idade ou do sensei Uriu 

(também atuando no Rio de Janeiro), com mais de oitenta anos de idade, entre outros que, apesar da 

idade  avançada,  impressionam  em  demonstrações  de  agilidade,  força  e  precisão.  Para  esses 

karatekas,  a  perda  do  vigor  da  juventude  é  compensada  por  décadas  de  treinamento  técnico 

intensivo.

Pratica-se todos entre todos, tomando turnos entre os parceiros, o que amplia e estimula a 

nossa capacidade de adaptação. No karate competitivo,  não há divisões por peso, por exemplo, 

como na maior parte dos esportes de luta. Isto também não ocorre no Tradicional, preparando os 

karatekas  para  combater  oponentes  de  biotipos  distintos,  cada  um  com  suas  vantagens  e 

desvantagens.

Não se está sozinho mesmo quando se pratica sozinho. Na verdade, esses momentos são 

cruciais, pois nele coloca-se em prática o que é chamado de visualização. Trata-se do esforço em 

imaginar um oponente à sua frente a todo tempo, trazendo a sensação de alerta e perigo. Os efeitos 

dessa técnica refletem diretamente quando se pratica com alguém, pois já não é necessário realizar o 

esforço de criar a imagem de um oponente, e então conseguimos nos concentrar com ainda mais  

acerto no companheiro de prática. Os treinos do sensei Santanna, como o de outros professores de 

nossa linhagem, estão sempre impondo dificuldades exaustivas para que se acostume ao constante 

esforço  nos  momentos  de  prática  e  na  hipótese  de  um confronto  real.  Como  ele  diz,  se  está  

confortável, está errado, nos lembrando do intuito do esforço que devemos desenvolver.

Poderíamos elaborar uma divisão entre os karatekas que preferem a prática do kata e os que 

preferem a prática do kumite a partir de uma visão sobre o gosto e a aptidão a expor-se ao perigo em 
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contraposição ao apreço da técnica pura. Entre os praticantes do Tradicional, as duas práticas são 

idealmente e virtualmente continuidades uma da outra, partindo dos mesmos princípios através de 

aplicações diferentes, mas ainda assim é fácil enxergar uma preferência em boa parte dos alunos por 

uma ou outra.  Ao falarmos da prática dos  katas,  por exemplo,  a acuidade técnica é geralmente 

associada ao feminino enquanto a agressividade presente no  kumite  é rapidamente associada ao 

ideário masculino. Entretanto, em ambas as práticas, esses valores facilmente se confundem e se 

mesclam em direção  a  um único  objetivo,  a  um ideal  técnico  que  mescla  precisão  técnica  e 

agressividade. O equilíbrio entre essas duas aptidões nos é constantemente lembrado pelo sensei e 

resolvido quando ele nos diz que a raça vence a técnica e a humildade vence a raça e a técnica, 

pois somente um espírito humilde poderia estar aberto a novos aprendizados. Assim como apenas 

um espírito aberto a novos conhecimentos pode conquistar a confiança de seu professor.
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A convivência,

Longe do dojo, ainda karatekas

A partir  da  argumentação  dos  capítulos  anteriores,  é  possível  perceber  uma  intenção 

existente na prática do Tradicional em passar, através de gerações de mestres e alunos, os valores 

que se julgam essenciais na formação do caráter dos karatekas. Também é possível enxergar sua 

eficiência, através de práticas e caminhos diversos que acessam e modificam as formas como nos 

comportamos. Desta forma, através do tempo e da convivência, nossas vidas fora do dojo passam a 

ser afetadas por este ethos em construção.

Abaixo seguem trechos de depoimentos coletados com dois colegas de academia,  Luana 

Costa (30), e Márcio Vianna (46) que, acredito, podem demonstrar a importância e peso do Karate-

Do em suas vidas. Luana Costa pratica karate desde 2012 e Márcio Viana, há 10 anos. Ele também é 

instrutor de karate, em outra academia de Niterói.

Luana Costa, em 21 de janeiro de 2017:

O Karate-Do foi muito importante para mim em todas as esferas da minha vida. Primeiramente, dentro  
da esfera pessoal. O treinamento corpóreo e marcial realizado dentro do dojo, de modo muito subjetivo 
e singular, pouco a pouco transformou a forma com que me relacionava comigo mesma, a forma como 
me relacionava com o outro e a forma com que me relacionava com o mundo.
(…)
Também espiritualmente, posso dizer que o karate me transformou. A prática do karate não é apenas a 
arte marcial  das mãos vazias – transformou a minha vida em uma existência dotada de sentido e  
propósito. Por muitas vezes tive vontade de me dedicar somente à prática e o estudo da arte. Mas as  
intempéries, mudanças e exigências da vida acabaram fazendo-me mudar de região. Mesmo um pouco 
distante  atualmente  da  prática  karateka,  não  há  um  dia  em  que  eu  não  pense,  mesmo  que  
minimamente, no sentido em que o karate deu à minha existência.

Luana  também  estudou  o  Karate-Do  em  sua  pesquisa  de  mestrado  em  Artes  pela 

Universidade Federal Fluminense, chamada “A poetisa vai à guerra: heterotopias para uma estética 

da (r)existência” (2014).
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Durante a minha prática de karate, durante minha pesquisa de mestrado em Artes da UFF, também 
incorporei  a  prática  desta  arte  marcial  dentro  da  minha  pesquisa  acadêmica,  já  que  tematizava  a 
possibilidade de transformação da vida do artista em uma obra de arte,  trabalhando o conceito de  
Michel Foucault denominado “estética da existência”. Considerei, em minha pesquisa, o Karate-Do 
como uma das “práticas de si” gregas clássicas, que tem como objetivo a transformação ética de si  
mesmo, transformando também a relação que temos com o outro e o mundo.

Márcio Vianna, em 21 de janeiro de 2017:

Estou buscando me aprofundar nas artes marciais. O karate, ele começou a me mostrar, a se revelar pra 
mim com coisas  magníficas.  A arte,  a  essência.  Eu comecei  a me aprofundar então,  e comecei  a  
descobrir coisas que não descobri antes nas outras artes... na época eu não buscava, a gente lutava lá,  
treinava e acabou.  No karate  eu comecei  então a  ver  disciplina.  No karate,  a filosofia  da arte,  a 
profundidade.  Comecei  a  buscar esse conhecimento treinando com o  sensei  e em fontes também. 
Comecei a buscar fontes, a buscar em livros, buscar a veracidade do karate, a origem do karate, enfim,  
descobrindo como a arte é rica em vários aspectos, vários sentidos.
(...)
O treino  do  sensei  é  um treino,  assim,  que não muda.  Em termos  de contundência,  treino  forte, 
desgastante, continuar após a exaustão, isso aí não muda, esse é o início... O treino nunca é o mesmo 
mas essas características não mudam. É sempre muito forte... Tem que ser forte, tem que superar, tem 
que buscar mais, tem que crescer mais e isso aí é um ponto fundamental, pois ele faz com que você 
cresça na vida. Você traz isso pra – é a filosofia da arte – você traz essa situação pra vida real. É você 
não desistir aqui fora, você não “deixar a peteca cair”, você não medir esforço pra ser uma pessoa  
melhor, enfim, então os treinos com o sensei sempre foram assim, é a filosofia que ele sempre passou 
pra gente foi essa, a visão que ele passou foi essa, são esses conhecimentos. É isso que a gente adquire 
nos treinamentos com ele.
(...)
O karate faz de você um melhor ser humano. Se o karate não fizer de você uma pessoa que some na 
sociedade, isso não é karate. O karate faz de você uma pessoa que vai somar na sociedade.
(...)
Essa determinação que a gente adquire no karate, essa agressividade, ela não é direcionada a uma  
pessoa, a um ser humano, uma briga na rua, por exemplo. Ela é direcionada pra vida.

Márcio também é instrutor de karate, hoje, em Niterói.

O essencial no karateka é a parte filosófica, os princípios do karate, até mesmo o perfil de um samurai.  
O samurai é uma pessoa honesta... a realidade de um samurai é de um cara que é honesto, justo. Então 
por isso eu sempre digo pros meus alunos que tem que treinar forte. É o que o sensei sempre me disse 
e eu repasso pros meus alunos. Tem que treinar forte, muito forte... você não pode treinar como se 
estivesse no lazer, não. Você tem que treinar como se tivesse uma realidade.
(...)
Pra mim não é importante o ego, não é importante o meu nome, a política, isso não é importante. O 
mais importante pra mim são os princípios, é o karate. Eu quero karate, eu quero realidade. Então eu 
abri mão de tudo isso pra continuar na escola porque sei que aqui eu vou crescer, entendeu? Então eu 
acho que o fundamental no karateka é exatamente isso, manter esses princípios e a parte filosófica.  
Honestidade, você transmite isso pra vida... Você tem que somar e refletir de alguma forma positiva na  
sociedade. Se você refletir de uma forma negativa na sociedade, seu karate está todo errado. Se você  
não tem postura, você não está sendo karateka.

A partir desses depoimentos, é possível formar uma imagem mais nítida a respeito do que é, 
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para  estas  pessoas,  ser  um  karateka  e  agir  como  um.  Os  valores  de  retidão  e  honestidade,  

compartilhados  entre  os  praticantes  dentro  de  aula,  vão  refletir  em  suas  vidas  cotidianas,  na 

construção de um habitus (BOURDIEU, 1983) karateka.
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O exame,

O contato com as gerações anteriores

Sempre um momento de tensão entre os alunos, os exames de graduação, ou exames de 

troca de faixa, acontecem todos os anos na academia do sensei Inoki, no bairro Ipanema, no Rio de 

Janeiro. Os alunos vão sob responsabilidade do sensei Santanna, aluno nessa academia e que, por 

isso,  compartilha  o  sentimento  de  ansiedade  somado  à  responsabilidade  de  nos  levar  em  um 

momento adequado para os exames. A reação de negação é algo comum os alunos são convidados 

pelo  sensei Santanna a participar do evento pois sabem o quão rigorosa é a banca avaliadora e 

dificilmente  se  sentem  preparados  para  demonstrar  suas  técnicas  diante  de  karatekas  tão 

experientes.

É sempre uma ótima oportunidade para observar as dinâmicas de ensino,  principalmente 

para os que chegam cedo e assistem ao treinamento dos alunos do sensei Inoki, que acontecem logo 

antes do exame. São em boa parte karatekas antigos, de alta graduação e qualidade técnica, entre 

eles  o  nosso  professor.  Estes  se  posicionam à  frente  dos  menos  graduados  para  servir-lhes  de 

exemplo.

Todo o comportamento que se observa em nosso dojo, previstos no nosso código de conduta, 

tem mais força e presença nesse lugar, que traz consigo uma carga de energia que impressiona 

mesmo aos convidados e familiares que comumente vão assistir aos que prestam o exame. É quase 

estranho perceber que lutadores e lutadoras tão hábeis podem ser tão gentis, sabendo das provações 

e intenso treinamento aos quais estão acostumados.

Estar no mesmo  dojo,  ao lado de karatekas de nível tão alto,  faz sentir  uma mistura de 
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apreensão  e  admiração.  Não  queremos  atravessar,  de  qualquer  forma,  as  normas  de  boa 

convivência, e nos colocamos assim em postura de recato se compararmos este momento com o 

nosso dia a dia no dojo  de Niterói, ao qual sentimos maior pertencimento e onde ficamos mais à 

vontade para conversar, inclusive com nosso sensei. O exame significa para os karatekas mais do 

que um possível objeto de ostentação de capital cultural, mas uma prova de confiança dos mais 

antigos de que somos capazes de dar continuidade ao nosso treinamento de maneira a preservar o 

que nos foi ensinado.

É provavelmente o momento se pode experienciar com mais amplitude as relações entre os 

que praticam, entre si,  para com seu espaço e sua história, pois mesmo desempenhando ali  um 

papel, esta é a casa dos outros. Somos estranhos aos que frequentam aquela academia em seu dia a 

dia e assim nos tornamos os de fora. Viver as relações de um dojo como o nosso é bastante diferente 

de poder observar um dojo como o do sensei Inoki, onde a estrutura das relações e o próprio espaço 

são mais sólidos.

Segue uma nota sobre o último exame do qual participamos, em dezembro de 2016:

Após um breve aquecimento, somos chamados em grupos, divididos por faixa, para prestar o exame. 
Começam dos menos graduados aos mais graduados, e a dificuldade das provas aumenta de acordo  
com isso. São todas provas técnicas de execução de kihon, kata e, para os mais graduados, de kumite. 
Meu nervosismo é calado pela necessidade de se demonstrar confiança em um lugar onde a atmosfera 
parece densa e leve ao mesmo tempo. É lembrado pelo sensei Inoki, que sempre se comunica a nós em 
poucas palavras, para demonstrarmos força, mesmo que esqueçamos algum detalhe técnico. Talvez  
entre nós, de menor graduação, o espírito de esforço seja mais cobrado do que o refinamento técnico. 
Não há como saber. Ele dá os comandos de forma direta e apenas explica com mais detalhes quando se 
vê necessário.

O exame chega ao fim, recebemos as faixas dos alunos mais graduados e passamos as nossas para os 
menos graduados. Há também uma caixinha no canto do salão com diversas faixas que sobraram ao 
longo dos exames. São poucos os colegas que as colecionam, geralmente passamos as faixas adiante.  
Uma das colegas recebe elogios da banca, uma coisa rara de se ver. Para mim, a segunda vez. E um 
outro recebe advertências técnicas mas também é aprovado. Eu acompanho meus colegas e sensei de 
volta a Niterói, saindo do dojo com a costumeira sensação de não me lembrar de nada do que acabei 
de fazer, tendo em mente apenas os erros técnicos cometidos e me perguntando se a nova faixa é  
mesmo merecida. (Janeiro de 2017)
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Após participar de alguns exames, percebi a importância desse momento como um ponto de 

recomeço no aprendizado do karate, como um momento de recompensa pelo trabalho realizado e 

renovação  dos  compromissos,  que  também  nos  alerta  para  a  crescente  responsabilidade  que 

devemos  ter  para  com o que  significa  ir  se  tornando  um karateka.  As  datas  dos  exames,  por 

exemplo, só nos são dadas em cima da hora, geralmente faltando menos de um mês para o evento.  

Talvez para darmos mais importância ao treinamento contínuo do que para a preparação para um 

exame, o que nos faz nos importar menos com a cor de nossas faixas, mas com o esforço em nossa 

rotina, que é de fato o que realmente nos lapida enquanto karatekas.



37

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando diferentes práticas que estabelecem relações entre os esportes modernos e a 

marcialidade, podemos dizer que são práticas que estimulam a formação de um ideal moral em seus 

praticantes. São práticas carregadas de sentido e que acessam outras esferas da convivência. No 

caso do Karate-Do Shotokan, de linhagem Tradicional, podemos ver essa transmissão de valores em 

uma forma particular, com dinâmicas próprias desenvolvidas ao longo de muitos anos. E talvez o 

estudo destas formas de desenvolver e transmitir valores e técnicas possa dar mais nitidez a forma 

como enxergamos a prática de uma arte marcial tão mistificada, como tantas outras.

O estudo do Tradicional,  em seus variados aspectos,  revela uma prática que,  através do 

treinamento marcial, embute moralidades em seus praticantes, de maneiras diretas (como através do 

dojo kun)  e  indiretas,  através  da  simbologia  que se vê por  trás  de tudo aquilo que a  constitui 

idealmente e materialmente. Esta escola, através do seu rigor metodológico, mantém-se bastante 

próxima ao que se acredita ser a essência do karate de seu grão-mestre, o sensei Gichin Funakoshi, 

e  dá  continuidade  ao  seu  papel  formador  através  das  novas  gerações.  Antes,  portanto,  de 

enxergarmos o karate como uma prática de luta, é preciso notar que o combate é, antes de tudo, uma 

forma  de  desenvolver  o  aspecto  moral  dos  seus  praticantes  que,  embora  em  alguns  casos  a 

pratiquem com outras intenções, a autodescoberta e a ascese pessoal se mostram como o maior 

objetivo entre os que praticam, e também o que os estimula a sempre estar praticando.

Em um trecho do depoimento do karateka Márcio Vianna, em 21 de janeiro de 2017:

A arte marcial, ela te faz buscar o seu caminho, ela te convida a crescer por você mesmo. Então o 
karate é exatamente isso, é você encontrar o seu caminho. Você tem que buscar, dentro do karate, um 
caminho. Eu posso não ser igual a você. Posso ser diferente. Mas eu to no caminho certo e você 
também, desde que eu não fuja dos princípios.
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GLOSSÁRIO

1. Karate-Do é uma arte marcial originada em Okinawa (hoje, parte do arquipélago japonês). 

Traduz-se como o caminho (Do) das mãos (te) vazias (kara).

2. Shotokan é uma escola de Karate-Do atribuída ao sensei Gichin Funakoshi.

3. Shotokan Tradicional é uma linhagem da escola Shotokan, atribuída ao sensei Hidetaka 

Nishiyama.

4. Shitō-ryū é uma escola de Karate-Do atribuída ao sensei Kenwa Mabuni.

5. Goju-ryū é uma escola de Karate-Do atribuída ao sensei Chojun Miyagi.

6. Dojo é o nome dado ao salão de treinos nas artes marciais japonesas. Sua tradução literal é local 

do caminho. 

7. Budo é o nome dado à escolha de vida entre os japoneses em se dedicar ao caminho marcial ou  

caminho da guerra.  Sua conduta é baseada no  bushido,  o código de conduta dos samurais.  Sua 

tradução literal é caminho marcial.

8.  Kihon é o momento da prática onde as técnicas são trabalhadas de maneira individual, com ou 

sem pares.

9. Kata são sequências distintas de técnicas, com particularidades e objetivos em cada uma delas. 

Os katas  mais praticados em nossa academia são os da série  Heian, ou mente em paz,  Bassai, ou 

penetrar na fortaleza,  Tekki, ou  montado a cavalo. Em nosso dojo, são raras as ocasiões onde se 

praticam outros katas.

10. Kumite é o momento da prática onde as técnicas são aplicadas em luta.


