Servidor de UEM lança livro em Seminário Internacional
Na última semana (6 e 7/09), no
Centro Pan Americano de Judô, em Lauro
de Freitas, região Metropolitana de
Salvador - BA, aconteceu o ITKF Masters
Course, promovido pela International
Traditional Karate Federation (ITKF) em
conjunto com a Confederação Brasileira de
Karatê-Dô Tradicional (CBKT). A UEM,
através de seu Projeto de Karatê, enviou
três pessoas para participar do curso, o
servidor Marcelo Alessandro Pereira,
Coordenador do Projeto de Karatê da UEM
e dois alunos do Projeto, Benedilson
Maycon Ogawa e Rachel Cardoso Faxina.
No evento foi feito o lançamento
oficial do Livro “O Caminho para a Faixa
Preta”, de autoria de três professores
Paranaenses, entre eles o servidor da
Coordenadoria de Desporto e Recreação da
UEM, Marcelo Alessandro Pereira (3º Dan)
que é Vice Presidente da FKTPR e
presidente do Instituto Hagakure. Os
coautores do livro são o Shihan Antonio
Carlos Silva Walger (7º Dan), presidente
da Federação de Karatê-Dô Tradicional do
Estado Paraná e o Sensei João Cruz Erbano
Filho (4º Dan), ex-diretor Secretário da
CBKT.

O Evento
O ITKF Masters Course contou com a presença de importantes nomes do Karatê Mundial. O
Canadense Richard Jorgensen, Presidente da ITKF, junto com o Italiano Eligio Contarelli, Diretor de
Arbitragem da ITKF, abriram o evento que contou ainda com as atuações de professores ilustres do Brasil,
como os Shihan’s Yasutaka Tanaka, presidente de honra da CBKT, Tasuke Watanabe, primeiro Campeão
Mundial de Karatê, Yoshizo Machida, presidente da JKA Brasil e Gilberto Gaertner, presidente da CBKT.
O Seminário Internacional, apresentou além da tradicional clínica na área de arbitragem, clínicas nas
áreas técnicas e clínicas científicas. O evento contou com a presença de mais de 200 karatecas (professores e
alunos) de todo o Brasil, além de países como Uruguai, Canadá, Egito, Itália e Japão.

O Livro
A obra apresenta uma proposta de programa e planos de ensino com conteúdos básicos, em conjunto
com avaliação integrada destes conteúdos, voltados para o ensino do Karatê-Dô Tradicional. É um livro
voltado para professores de Karatê, um apoio como referência básica visando estabelecer um padrão de
qualidade no ensino desta arte marcial.
Segundo o Professor João Cruz Erbano Filho “a proposta do livro, visa estabelecer uma referência
de conteúdo, para preservar o ensino do Karatê Tradicional, uma vez que, na maioria dos casos, este é
ensinado apenas através da transmissão oral dos conhecimentos de cada mestre, com pouca documentação”.
Os autores da obra vêm utilizando as aulas do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan, para
autenticar os planos de ensino e principalmente os exames de graduação. “Em 2014 fundamos o Instituto
Hagakure, que têm exatamente esta proposta, ser um instrumento de estudos do Karatê-Dô Tradicional,
incentivando e promovendo pesquisas científicas para o desenvolvimento desta nobre arte”, destacou
Marcelo Alessandro Pereira, coordenador do Projeto de Karatê da UEM. O Projeto de Karatê de UEM que
está prestes a completar 10 anos de existência e possui hoje cerca de 130 alunos, já formou neste período 11
faixas preta e 6 Campeões Brasileiros.

