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Origens O Karatê é uma arte marcial originada a partir das técnicas
de defesa pessoal sem armas de Okinawa – Japão, e tem como
base a filosofia do Budo japonês. O Karatê de torneio é um jogo de
reflexos que exige timing, velocidade, técnica, estratégia,
camaradagem e controle, em que prevalecem honra, lealdade e
senso de compromisso. Em 1970, o Karatê esportivo começou a
crescer no Rio Grande do Sul. Ele chegou ao estado por intermédio
de Luís Watanabe (Shotokan), Takeo Suzuki (Wado-Ryu) e sensei
Akira (Goju-Ryu). No mesmo ano foi criado o departamento de
Karatê junto a Federação Gaúcha de Pugilismo - FRGP. A FGK, ou
seja: a Federação Gaúcha de Karatê, foi criada quase vinte anos
depois, com o intuito de dirigir, organizar campeonatos e promoverr
o Karatê no RS. O projeto “Karatê além do esporte” começou no
final de 2003 e até 2004 já existia 1100 crianças pobres aderindo
ao programa em todo o estado. De 2004 em diante, o Karatê no RS,
tendo contato com o sistema de treinamento Francês, começou a
vencer competições nacionais e internacionais seguindo assim
sempre conquistando um lugar na equipe brasileira. Em tempos
recentes, com a expansão de competições ao longo do ano, o Karatê
passou de competições intermunicipais a um tipo de Olimpíadas
estaduais.

Definição O Karatê é uma arte marcial originada a partir das
técnicas de defesa pessoal sem armas de Okinawa - Japão, e tem
como base a filosofia do Budo japonês (filosofia que busca, através
das artes marciais, promover o desenvolvimento do bom caráter no
praticante). O Karatê de torneio é um jogo de reflexos que exige
“timing”, velocidade, técnica, estratégia, camaradagem e controle,
onde prevalecem honra, lealdade e senso de compromisso. Não
existindo registros exatos do início das artes marciais, sabe-se que
a origem da maioria das técnicas é chinesa, datando de
aproximadamente 10 mil anos atrás. Houve, também, grandes
influências de artes japonesas. Isso se deveu a Okinawa localizar-
se num ponto estratégico entre os países do extremo oriente, sendo,
assim, grande centro comercial. O Karatê Esportivo foi disseminado
pelos esforços dos mestres Gichin Funakoshi (Shotokan), Kenwa
Mabuni (Shito-ryu), Chojun Myiagi (Goju-ryu) e Hironori Ohtsuka
(Wado-ryu). Estes levaram o Karatê para o Japão e posteriormente
seus alunos o difundiram pelo mundo.

Década de 1970  Chegou ao estado do Rio Grande do Sul, o
Sensei Luís Tazuke Watanabe. Na época, foi designado pelo Sensei
Juichi Sagara, na pessoa da Federação Paulista de Karatê. Veio, na
oportunidade, para atender a um pedido do prof. Obata, que
ensinava Judô no Clube Tókio, na av. Osvaldo Aranha n°138, em
Porto Alegre (hoje o clube não existe). Obata queria incluir a
modalidade ao seu estabelecimento. Os treinamentos iniciaram no
dia 03 de março do ano citado com os seguintes alunos: Elpídio
Martins Jr., Luis Biazus e Flaubert da Silveira. Com o Karatê na
Tókio, outras associações se interessaram pela modalidade, entre
elas o Clube Rui Barbosa, Instituto Porto-Alegrense de Judô, e
como estávamos no auge do militarismo, o 18° Regimento de
Infantaria. Em 1970 foi realizado o primeiro Campeonato Oficial
de Karatê, nas dependências do Círculo Social Israelita. A inédita
competição apresentou a vitória final da equipe do Tókio Esporte
Clube, constituída dos karatecas Luis Biazus, Gilberto Pinos Alves,
Flaubert da Silveira, Carlos Alberto Marques e João Marcelo
Braggio. O Clube Rui Barbosa ficou com a segunda colocação,
contando em seu grupo com Gastão Prujer, Jorge Emílio Schimidt,
Taceli Araújo Gomes Filho, Ricardo Gomes da Silveira e José Santos.
O Instituto Porto-Alegrense de Judô foi o terceiro colocado, com
Luis Antônio Fonseca, Volnei Branco, Ataliba Azambuja e Rugard
Franke. Na mesa diretora, estavam presentes, o professor Aluísio
de Melo (presidente da FRGP), Ricardo Rodrigues Gastón (1°
presidente da FGJ), Guilherme Moojen, prof. Teruo Obata, prof.
Antônio Russo, João Graff Vassaux, Eduardo Salgado Clausen e
Derli Guimarães. O quadro de arbitragem foi composto por Tazuke
Watanabe, Mario Moura, Frontino Vieira, Áureo Becker e Mitsuyo
Doya. O torneio seria realizado no auditório Araújo Viana, mas na
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última hora aconteceu o convite da Sociedade Israelita para sediar
o evento. Sensei Watanabe treinou com Sagara e Okuda (SP) e
com Sensei Tanaka (RJ).

1972  Luís Watanabe sagrou-se o primeiro brasileiro Campeão do
Mundo de Karatê, no Mundial de Paris. Watanabe tinha 18 anos
quando veio ensinar Karatê no Rio Grande do Sul. Em virtude do
título conquistado, abriu sua própria academia, o “Shotokan Karatê
Clube”, na Rua dos Andradas. Mais tarde mudou-se para a Av.
João Pessoa 1048, onde permaneceu até 1980, ano em que deixou
o estado. No ano da chegada de Watanabe, foi fundado um
departamento de Karatê junto a Federação Gaúcha de Pugilismo-
FRGP. Watanabe era, então, o diretor técnico do departamento,
tendo como presidente da FRGP o professor e esportista Aloísio
Bandeira de Melo. Mais tarde o Karatê se desvincularia e formaria
sua própria federação. Na mesma década chegaram ao estado os
professores Takeo Suzuki e Sensei Akira, trazendo o Wado-Ryu e o
Goju-ryu, respectivamente, sendo que, Watanabe foi o introdutor
do estilo Shotokan. Na década de 1970 o Rio Grande do Sul era
uma das maiores forças do Karatê do Brasil, junto a São Paulo e
Bahia. Na época do aparecimento do Karatê no estado, uma grande
ajuda foi dada pela coluna sobre lutas do Jornal do Comércio,
redigida pelo professor e jornalista Jorge Aveline.

Década de 1980  Conforme a Ata nº. 01, aos 26 dias do mês de
Dezembro do ano de 1988, na cidade de Porto Alegre, reuniram-se
os senhores Euclides de Araújo, representante da Associação Cristã
de Moços - ACM, Ademar Pires Brandolff, representante da ASKAB
Associação de Karatê Brandolff - ASKAB e Cilon Trindade Goulart
da Associação Cultural de Artes Marciais Clássicas, além dos
presentes Nelson D’Ávila Guimarães, Fernando Antonio Freitas
Malheiros Filho, José Eduardo Fauque de Mattei e Arthur Xavier
de Oliveira Filho em Assembléia Geral e por votação unânime
decidiram fundar a “Federação Gaúcha de Karatê”, nascendo assim
a FGK. No estado do Rio Grande do Sul, a única entidade oficial de
administração do esporte Karatê é a Federação Gaúcha de Karatê,
filiada à Confederação Brasileira de Karatê - CBK. Os atletas
gaúchos que se destacaram na década de 1980 foram Scheila
Bortagaray, com o bronze no campeonato mundial, além de Anselmo
Cara e De Mattei, campeões brasileiros.

1988  Neste ano foi criada a Seleção Gaúcha de Karatê, ou
resumidamente SGK, que até o ano de 2001 não realizava treino
unificado, com o grupo inteiro presente numa sede específica.  Os
primeiros atletas, que representaram o Rio Grande do Sul em
competições em nível nacional, foram alunos do professor Luis
Watanabe. A Seleção Gaúcha só veio a ter uma organização maior
no início de 2001, tendo como primeiros técnicos Rogério dos Santos
e Roberto Gimenez. O primeiro atleta que representou a SGK em
torneios interestaduais, pouco tempo após a fundação da mesma,
foi o atleta Nestor Paim Riambau. No Rio Grande do Sul, alguns
dos clubes que incluíram o Karatê em seu quadro de esportes,
nesta época, foram a ACM (Goju-ryu), o Grêmio de Football
Portoalegrense (Goju-ryu) e o Sport Club Internacional (Shotokan).

Década de 1990 Neste período, os clubes que mais se destacaram
no estado foram o Grêmio Náutico Gaúcho (Shotokan), a Acecovale
(Shotokan), o Grêmio de Football Portoalegrense (Goju-ryu) e a
ASKAB (Shotokan) e Recreio Cruzeiro (Wado-ryu). Um atleta que
se destacou nesta época foi Bruno Paizeanello, terceiro colocado
no Campeonato Brasileiro de Karatê.

2003 Tem início no RS o programa social “Karatê, Além do Esporte”
atendendo a crianças carentes de locais de alto risco. Um dos
primeiros núcleos foi instalado junto a Igrejas do bairro Restinga,
um dos mais perigosos de Porto Alegre. Nele, o professor Charles
Milkzarek ministrou Karatê a cerca de 500 crianças, tirando-as das
drogas e do crime. O projeto contou com a participação dos
professores Rogério Pereira dos Santos, Júlio Cunha, Marcus Cruz,
Maurício Fastofski, Roberto Gimenez, Taiana Borba, José Maria

Rodrigues e muitos outros, tendo como coordenador pedagógico o
Sensei Guy Mehdi Sahri, integrante da Federação Francesa de
Karatê e Artes Marciais - FFKAMA, e como grande idealizador o
Sensei Celso Piaseski, presidente da FGK na ocasião. No segundo
ano de fundação, o “Além do Esporte” já atendia cerca de 10.000
crianças e adolescentes em todo estado.

Situação Atual A FGK representa atualmente 70 associações e
clubes, com mais de 5.000 karatecas filiados em todo o estado. A
FGK organiza os eventos oficiais de competição no Estado, registra
os exames de praticantes filiados, promove exames de graduação
de Faixas Pretas, cursos de arbitragem e atualização para os
professores e participa de campeonatos da CBK com suas Seleções
e Clubes, bem como representa e defende os direitos de seus
filiados. Em âmbito internacional, de acordo com as estatísticas do
último Campeonato Mundial (2004), participaram 79 países com
582 atletas (385 no masculino e 197 no feminino). Nestas
condições, tornou-se viável a possibilidade de incluir o karatê como
esporte demonstrativo nos Jogos Olímpicos. Os estilos reconhecidos
pela World Karate Federation - WKF são o Goju-ryu, Shito-ryu,
Shotokan e Wado-ryu. Em 2004, o Sensei Guy Mehdi Sahri, com o
auxílio do professor Roberto Gimenez, assumiu a direção da SGK.
A partir desse intercâmbio com o karatê francês começou uma
transformação no cenário do Karatê esportivo do RS, com a conquista
do campeonato nacional com a atleta Vatsi Meneguel e o atleta
Maurício Hinterholz. Este, por sua vez, conquistou o vice-campeonato
nesse ano e representou a seleção brasileira em 2005, tendo como
resultado expressivo a conquista da terceira colocação no
Campeonato Sul Americano de Karatê, realizado em Recife, no
mês de junho do mesmo ano.

O projeto “Karatê, Além do Esporte” continua atuando no estado,
agora com patrocínio de instituições governamentais e outras. Além
disso, a sede do projeto está finalizada e foi inaugurada pelo atual
governador do estado do RS, Germano Rigotto. Esta sede localiza-
se no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, local que reúne
infra-estrutura para diversas modalidades esportivas e que abriga
diversas federações desportivas estaduais. O Karatê vem sendo
incluído nos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, uma das
maiores competições do estado, em todas as edições dos últimos
anos. Os Campeonatos Estaduais são disputados por atletas de
mais de 40 academias distribuídas pelo estado, que se dedicam às
competições. Diversos clubes e academias vêm se interessando em
incluir o Karatê em seu quadro esportivo, entre eles podemos citar
o Clube do Comércio e o Teresópolis Tênis Clube.

Fontes  Confederação Brasileira de Karatê, disponível em :
www.karatedobrasil.org.br, acesso em 12 de abril de 2005; Federação
Gaúcha de Karatê, disponível em: www.fgk.com.br, acesso em 25
de maio de 2005; FUNAKOSHI, Gichin. Karatê-Do Nyumon. São
Paulo: Editora Cultrix,1975; FUNAKOSHI, Gichin. Karatê-Do: O
Meu Modo de Vida. São Paulo: Editora Cultrix, 1975; Histórico do
desenvolvimento do Karatê na década de 70. Cedido pelo professor
Flaubert da Silveira; Karatê Barretos. Disponível em:
www.karatebarretos.com.br. Acesso em 25 de maio de 2005;
NAKAYAMA, Masatoshi. O Melhor do Karatê 1. São Paulo: Editora
Cultrix, 1977; Relatórios da Federação Gaúcha de Karatê sobre
associações filiadas e competições realizadas de 1995 a 2005;
World Karate Federation. Disponível em: www.wkf.net. Acesso em
15 de abril de 2005.

Entrevistas: Presidente da FGK: PIASESKI, Celso. O Karatê no Rio
Grande do Sul [12 de abril de 2005]. Entrevistadores: Tiago Oviedo
Frozi e Gabriel Bezerra de Oliveira. Porto Alegre: PUCRS; Diretor
Técnico do Departamento de Karatê da ACM: FILHO, Artur. O
Karatê no Rio Grande do Sul [20 de Abril de 2005]. Entrevistadores:
Tiago Oviedo Frozi e Gabriel Bezerra de Oliveira. Porto Alegre:
PUCRS.
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Karatê no RS – Principais centros de praticantes por município, 2005
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