
PROJETO “KARATÊ SHOTOKAN: JESUS É MAIOR” 
  
 

 
 
 
Da Criação 

 
  O projeto Karatê Shotokan: Jesus é Maior é uma iniciativa do 
professor Adriano Lélis de Medeiros, faixa preta do 4º Dan, graduado pela 
Federação Mineira de Karatê, que desde 2007 oferece aulas gratuitas na sede 
da Igreja Evangélica Luterana em Teófilo Otoni, bem como organiza a 
participação de atletas locais em eventos e competições da modalidade. 
   As aulas acontecem aos sábados, a partir das 16 horas, para 
qualquer interessado, e 2 vezes na semana, à noite, para os competidores. O 
projeto não possui fins lucrativos, sendo uma ação social. Qualquer pessoa pode 
se matricular, exigindo-se dos participantes apenas assiduidade, obediência aos 
preceitos cristãos e respeito ao código de conduta do karatê-Dô (Dojo Kun).  
 
 



Da Justificativa 
 
  Vivemos numa sociedade onde a violência tem atemorizado a 
muitos, onde os valores estão distorcidos e os jovens têm sido vítimas de todo 
tipo de assédio e influências negativas. Acreditamos que uma mente sã e 
ocupada beneficia o jovem no que diz  respeito a pensamentos e atitudes 
nobres. Nesse contexto, mais importante do que saber se defender é saber como 
reagir equilibradamente em todas as situações da vida.  

           Karatê é uma palavra japonesa que significa "mãos vazias". O 
maior objetivo do karatê é ao aprefeiçoamento do caráter, através de árduo 
treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo. O karatê age como 
instrumento de socialização, contribuindo positivamente para a formação de 
valores e o desenvolvimento de habilidades sociais. O karatê contribui para a 
socialização de crianças e adolescentes porque visa principalmente a formação 
do caráter do aprendiz. Entende-se ainda que a prática do karatê na infância e 
adolescência favorece o desenvolvimento da autoconfiança, bem como de 
habilidades necessárias ao processo de socialização. O uso pedagógico da 
prática do karatê como meio de socialização pode contribuir significativamente 
para encaminhar os educandos ao domínio do ímpeto agressivo, exatamente 
porque direciona suas energias de forma saudável à cooperação e à 
socialização, criando um bem-estar para todos. O karatê se apresenta para o 
aluno como um meio canalizador dos sentimentos hostis para fins úteis, 
evidenciando uma filosofia de vida na qual o aprendiz se livra dos impulsos 
agressivos, atuando no ambiente em que vive de forma construtiva e 
valorizada, adquirindo maturidade e auto-conhecimento, agindo de forma 
responsável na tomada de decisões, e reafirmando valores de natureza moral. 
“ O objetivo fundamental da arte do Karatê não consiste na vitória ou na 
derrota, mas no aperfeiçoamento do caráter de seus praticantes” (GICHIN 
FUNAKOSHI, reconhecido mundialmente como o pai do Karatê-Dô moderno).  
 

Do Esporte 
 

                   As Artes Marciais têm suas origens nos séculos V e IV antes de 
Cristo, em países como Índia, China e Japão. Infelizmente, não há 
documentação que elucide com clareza os fatos, nem datas exatas do 
aparecimento de suas origens, porém é certo que o karatê existe em Okinawa, 
ilha situada a sudoeste do Japão, desde tempos muito remotos.  Há cerca de 500 
anos, depois que o famoso rei-herói Shao-Hashi uniu os territórios de Okinawa, 
foi proibido o uso de qualquer tipo de arma em seus domínios e, há cerca de 
200 anos, foram confiscadas todas as armas, enquanto as ilhas Ryukyu 
voltavam às mãos do clã japonês Satsuma. Supõe-se que o desenvolvimento do 
karatê nas ilhas, com o intuito da auto defesa, tenha recebido um grande 
impulso como resultado dessa dupla proibição: o não uso das armas, e seu 



confisco, e que assim tenha se desenvolvido como arte marcial em território 
Okinawano.  

           Não há dúvidas de que as muitas viagens de grandes mestres entre 
a China e Okinawa contribuíram para elevar o karate ao presente nível. Vários 
mestres foram da China para aquela ilha e levaram seus conhecimentos de 
artes marciais e cultura. A ilha de Okinawa, por ser um porto movimentado 
onde vários navios, vindos das mais diversas regiões, atracavam diariamente, 
favorecia uma grande troca de informações, um verdadeiro intercâmbio de 
conhecimentos sobre a arte de combate, devido à grande variedade de povos 
que passavam pela ilha. O Karatê desenvolveu-se na ilha de Okinawa nas três 
principais cidades: Shuri, Naha e Tomari. 
                      O desenvolvimento do Karatê moderno se deve ao grande mestre 
Gichin Funakoshi, que estudou e modernizou a arte de combate da ilha de 
Okinawa. Com suas brilhantes demonstrações, conseguiu levar o karatê para 
fora da ilha, e assim divulgar sua arte para o mundo, através dos seus alunos. 
No final do ano de 1921, numa exposição de Educação Física promovida pelo 
governo japonês em Tóquio, Mestre Gichin Funakoshi foi escolhido como 
representante da ilha para fazer a primeira demonstração pública do Okinawa-
tê na capital japonesa. 
           Atualmente, recentemente aprovado como modalidade olímpica, 
com estréia marcada para os Jogos de Tóquio em 2020, o karatê tem 
conquistado cada dia mais adeptos, contando, segundo dados da Embaixada do 
Japão no Brasil, com mais de 50 milhões de praticantes em todo o mundo. 

 
                  Estilo Shotokan 
 

         O estilo Shotokan caracteriza-se por bases fortes e golpes no corpo 
inteiro. Os giros sobre o calcanhar em posição baixa dão fluidez ao 
deslocamento e todo kata, ou forma, começa com uma defesa. Este é um estilo 
em que as posições têm o centro de gravidade muito baixo e em que técnicas 
como um "simples" soco direto são difíceis de se dominar porém, quando a 
técnica é dominada, o seu poder é incrível e quase sobre-humano. 

           Neste estilo são levados a sério fatores como a concentração e o 
estado de espírito, pois sem concentração e um estado de espírito leve, porém 
determinado, a técnica de pouco servirá, devendo estes dois atributos 
expandirem-se com a prática e determinação. 
                       
                        
 
 
 
 
 



                      O Código de Conduta ou Dojo Kun  

 
  
                        O DOJO KUN é o código de conduta do praticante de Karatê-Dô, 
composto por 5 mandamentos, que devem ser observados em todos os 
momentos da vida, dentro ou fora do Dojô: 
 
HITOTSU   JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO:    Esfo rçar-se para  
a formação do caráter 
  
 HITOTSU   MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO:   Fidelid ade para 
com o verdadeiro caminho da razão 
  
 HITOTSU   DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO:   Cri ar o 
intuito de esforço 
  
 HITOTSU  REIGI O OMONZURU KOTO:      Respeitar acima de tudo 
  
 HITOTSU KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO:      Reprimi r o espírito 
de agressão 
  
                      Mestre Gichin Funakoshi percebeu que nenhum item do Kun era 
mais importante do que o outro, por isso, cada item foi numerado como 
primeiro (HITOTSU). O karateca deve ler e estudar o Kun diariamente, para 
entendê-lo cada vez melhor. 
                      
                       Da Metodologia 
               

            Duas aulas aos sábados, com duração de uma hora e meia cada, 
iniciando-se às 16 horas. As aulas são ministradas nas salas 4 e 5 da 
Comunidade Evangélica Luterana de Teófilo Otoni, e na quadra da igreja, 
localizada na Rua Pastor Hollerbach,  48, Bairro Grão Pará, na cidade de 
Teófilo Otoni/MG.  

             Para os atletas competidores são disponibilizados outros horários 
durante a semana, visando a preparação específica para a participação em 



eventos esportivos da modalidade, tanto locais, quanto estaduais, regionais, 
nacionais e internacionais, caso obtenham classificação para  tanto. 
                       As aulas são voluntárias, sem fins lucrativos. O responsável 
técnico é o professor Adriano Lélis de Medeiros, que conta com o auxílio de 
outros professores, que também são faixas pretas graduados, devidamente 
registrados junto à Federação Mineira de Karatê.  
                       Os alunos devem se apresentar para as aulas pontualmente, 
estando isentos de mensalidades, exigindo-se deles assiduidade e 
comportamento condizente com os preceitos cristãos e com a disciplina do 
karatê-Dô, tanto dentro quanto fora do Dojô. É indispensável que o aluno 
entregue um atestado médico de aptidão para a prática esportiva. 
                       A aula se divide em três partes: condicionamento físico, 
treinamento técnico e fundamentos filosóficos, quais sejam, respeito, domínio 
próprio, inteligência emocional, responsabilidade, ética, obediência aos limites 
impostos, dedicação, amor ao próximo, auto–estima, saber ouvir, honestidade, 
coragem, sinceridade, humildade, amizade, determinação, fé. 
 
                        Das Parcerias/Apoio 
 

    
                       
 
                       O projeto funciona em parceria com a Academia Campos e com a 
Comunidade Evangélica Luterana de Teófilo Otoni.  A Academia Campos 
submete os alunos aos exames de graduação, emitindo os certificados, que são 
homologados pela Federação Mineira de Karatê, entidade responsável pela 
modalidade no estado de Minas Gerais. Além disto, os atletas revelados pelo 
projeto têm a oportunidade de integrar a equipe de competição da academia 
em eventos locais, regionais e nacionais. A Igreja Evangélica Luterana, 
localizada na Rua Pastor Hollerbach, 48, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, 
disponibiliza o espaço, constituído por 2 salas, banheiros, quadra e bebedouro, 
para que os professores possam desenvolver suas atividades com os alunos. 

 
Teófilo Otoni, 26 de setembro de 2016 
 
              Adriano Lélis de Medeiros 
Faixa Preta 4º Dan – FMK – registro nº3430 


