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Jiu-Jitsu e Karate na Wado Ryu 

(por Hironori Ohtsuka I) 

 

«O Karate é uma arte marcial criada em Okinawa e era chamada Tode. O clã SATSUMA fez 

de Okinawa a sua província vassala e proibiu os nativos de usar qualquer arma mesmo para 

treino pessoal. Então criaram o sistema de Karate faça você mesmo através do KATA. 

Em Junho de 1922,aproximadamente,os nativos de Okinawa vivendo em Tóquio e Osaka 

tornaram o Karate mais popular. 

Eu tinha uma saúde precária durante a idade pré-escolar, mas desde os 6 anos eu já 

treinava artes marciais até que cheguei aos 88 anos, no presente. Eu iniciei o treino de jiu-

jitsu na escola de Chojiru EHASHI, o instrutor de artes marciais do clã TSUCHIURA, que era 

o tio da minha mãe. Eu sinceramente agradeço o estilo SAMURAI de educação que é ao 

mesmo tempo gentil e estrito. Eu também agradeço a orientação próxima da minha mãe. 

Sem ela, eu não seria o que sou agora. 
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Em 1910, quando eu tinha 18 anos de idade, eu vim para Tóquio e morei no dormitório da 

Universidade de WASEDA, e continuei a treinar no dojo de Tóquio. No meu 29º. Aniversário, 

o mestre Tatsusaburo - Yukiyoshi NAKAYAMA permitiu que eu conhecesse a mais alta e 

mais profunda técnica doutrinária do SHINTO-YOSHIN-RYU JUJITSU, a quem eu sucedi na 

posição de quarto grande mestre até hoje. 

 

Como TODE (Karate) se tornou 

incrivelmente popular depois de 

1921, eu comecei a estudar esta 

arte. Concentrei-me em fazer dela 

uma genuína arte marcial 

japonesa adoptando os méritos 

dentro do JUJITSU-KENPO e 

eliminando os seus deméritos. 

KUMITE GYAKU NAGE, IDORI, 

TACHIAI, TANTO-DORI e SHINKEN SHIRAHA-DORI foram criados durante esse processo. 

Em 1929 ou 1930, a sociedade japonesa de antigas artes marciais foi estabelecida. A nossa 

escola participou desse estabelecimento como WADO RYU KARATE-DO. Este foi o 

primeiro caso de uma escola de Karate tendo seu próprio nome - HIRONORI OTSUKA I. 

 

O festival de artes marciais foi festejado no BUTOKUDEN em Kyoto todos os anos com o 

propósito de promover as artes marciais japonesas. O festival de 1938 focalizou-se no 

criador de cada escola. Entretanto, o criador do Karate ainda não havia sido identificado. 

Então eu identifiquei Shiro-Yoshitoki AKIYAMA, o criador da SHINTO-YOSHIN RYU, com o 
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estilo de Karate que havia sido organizado por mim. Assim nasceu o nome SHINSHU 

WADO-RYU KARATE-JUTSU. 

Naqueles dias, eu usei minha casa em Kashiwagi, Shinjuku como o local de treino que tinha 

no Dojo em Tóquio. Eu treinei os alunos do ETO (Universidade MEIJI), KAWAKIMI 

(Universidade MEIJI), KIHARA (Universidade de Agronomia de Tóquio), HIRAKAWA 

(Universidade RYIKYO), LEE (Universidade CHUOU) e SHIMIZU (Faculdade de odontologia 

do Japão). Quando eu falei da denominação do primeiro nome original de uma escola de 

Karate do Japão com meus alunos, foi de KIHARA quedei o nome para os organizadores do 

festival. Após o festival, o 

mestre Gihachiro KUBO 

(o sucessor de Yagyu 

Shinkage Ryu) no clã 

Tosa esclareceu-me que 

tanto "SHINSHU" ou 

"WA" significavam Japão 

assim para simplificá-lo 

eles o denominaram 

"WADO-RYU")» 

 

A Origem do Nome WADO RYU 

A ideia de Wado Ryu Jujitsu Kenpo é "paz e harmonia". Hironori Ohtsuka ensinou-nos em 

sua poesia "TEN, CHI, JI NO RI-DO WASURU" que o caminho das artes marciais não deve 

ser meramente técnica de luta mas o caminho da paz e harmonia. A meta da prática desse 
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estilo é trazer paz e harmonia, o que é mais difícil de ser atingido do que a vitória pela 

violência. Devemos engrandecer uma força de vontade inabalável e um corpo saudável, 

bem como uma grande inteligência para realizar o nosso ideal de paz e harmonia, o que é 

necessário no mundo presente.  

A poesia "TEN, CHI, JI NO RI-DO NI WASARU " escrita em Kanji é assim:  

 

O primeiro e o último Kanji juntos formam a 

letra WADO. 

O Kanji TEN significa o céu, o paraíso e o 

ar. 

CHI está para a terra, o solo e o chão. 

JIN representa os homens, a humanidade e 

os seres humanos. 

RI-DO significa a razão e a verdade.  

WA significa a soma do todo, a paz e 

harmonia.  

Essas definições são os sentidos literais do kanji, mas envolvem muitos outros conceitos e 

símbolos que compreendem o mundo existente como a luz, o sol, a chuva, a colheita dos 

grãos, desejo e amor. 
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 A frase TEN, CHI, JI NO RI-DO WASARU conecta todos esses símbolos e conceitos 

juntamente com TEN (céu) CHI (chão) e JIN (seres humanos) representados com três 

círculos significando os princípios básicos. Esses três círculos são envolvidos por um círculo 

maior chamado RI-DO (razão). RI-DO pode ser usado em combinação com qualquer um 

dos três princípios básicos e essas combinações são naturalmente executadas quando WA 

(paz e harmonia) é criada e é representada por um círculo maior que envolve todos os 

outros princípios. 

Criar a harmonia (WA) é a condição mais difícil em artes 

marciais. Para se fazer deve se desenvolver o seu intelecto 

não apenas através do treino físico, mas também do treino 

mental. As artes marciais não são um desporto, bem como o 

desporto nunca será uma arte marcial. Enquanto os desportos 

estão relacionados com o conceito de vencer, as artes 

marciais se preocupam com a ideia de crescer. A filosofia da 

Wado Ryu pode ajudar a pessoa a crescer em qualquer área 

da vida. 

 

 Shinto Yoshin Ryu Jujitsu – Uma das origens da Wado-Ryu 

Os sucessores de Shinto Yoshin Ryu:  

 O criador: Shiro-Yoshitoki AKIYAMA ( por volta de 1600).  

 O primeiro: Katsunosuki ISHIJIMA (MATSUOKA).  

 O segundo: Motokichi INOSE.  

 O terceiro: Shinzaburu-Yukiyoshi NAKAYAMA.  
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 O quarto: Hironori Otsuka.  

ISHIJIMA, o primeiro, foi o segundo filho de Dorin Matsuoka, o médico oficial do clã 

HOSOKAWA, na província de KUMAMOTO. Quando ISHIJIMA tinha 17 anos de idade, o 

seu pai tornou-se responsável pela residência do clã em Tóquio. Após ter se mudado com 

seu pai para EDO, estabeleceu o seu Dojo (academia) em ASAKUSA para iniciar a 

instrução de jiu-jitsu e kenjitsu. Depois disso, ele recebeu uma alta avaliação pela posse do 

conhecimento em SHIMONOTZUKE e HITACHI. No período Meiji ele residiu na vila de 

UENO, HITACHI, e viveu da prática de actividades médicas, bem como da instrução de jiu-

jitsu e kenjutsu. Sucedeu o nome de seu pai MATSUOKA em 1885.  

As Circunstâncias da Federação Internacional da Organização Wado-Ryu Karate-Do 

 

Em 8 de Novembro de 1980 o fundador da Wado-Ryu, grande mestre Hironori Ohtsuka I, 

convocou todos os oficiais da federação e os melhores dos Dojos de todo o país para o Dojo 

principal em 3-21-3 Miharadai, Nerima, Tóquio. 

Estava presente o presidente honorário Osamu Kato Sensei, com outros 76 e 29 

procuradores. 

As declarações e resoluções do fundador foram as seguintes:  

1. Eu aceito as pessoas que concordarem e seguirem as minhas técnicas e teorias da 

Wado-Ryu Karate-Do (Wado Ryu Jujitsu Kempo) como meus solenes alunos a partir 

de agora.  

2. Eu declaro que futuramente, as pessoas que não me seguirem e não concordarem 

comigo como alunos, não terão mais nada a ver com a "Wado Ryu Karate-Do" 

(Wado Ryu Jujitsu Kenpo).  
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3. Qualquer pessoa que não seja um aluno formal da Wado Ryu Karate-Do deverá ser 

privado de usar a palavra "Wado Ryu", como símbolo, qualificações, títulos e graus.  

4. No futuro, o andamento da federação, tal como as mudanças, deverá ser cumprido 

de acordo com as intenções do fundador, e não dos dirigentes anteriores. Novos 

dirigentes serão eleitos após serem aprovados tanto pelo fundador Hironori Ohtsuka 

Sensei como pelo presidente honorário Osamu Kato Sensei. 

5. Os três dirigentes anteriores não devem ser renomeados.  

As resoluções acima foram transmitidas de forma unânime. 

Desde então, existiram várias oportunidades para se discutir o assunto com os dirigentes da 

Wado Kai sem se chegar a nenhum acordo. Os três dirigentes foram expulsos como alunos 

da Wado Ryu em nome do fundador Hironori Ohtsuka no dia 7 de Março de 1981. 

Não concordando com essa decisão, a Wado Kai trouxe novamente o assunto para ser 

julgado pelo fundador Hironori Ohtsuka Sensei e Jiro Ohtsuka (introduzindo o grande mestre 

Hironori Ohtsuka II) em nome do presidente Hideo Boh. 

Finalmente os dois lados se reconciliaram de acordo com o documento de reconciliação dos 

julgadores após treze deliberações e interrogatórios. 

Como resultado, em 1 de Abril de 1981, a federação deu origem ao nome "Wado-Ryu 

Karate-Do Renmei" - Federação Internacional da Organização Wado Ryu Karate Do ou 

I.F.W.K.O. (sigla em inglês para International Federation Wado-Ryu Karate-Do 

Organization).  

Hoje a IFWKO reconhece os títulos e qualificações como Hanshi Shihan, Kyoshi Shihan, 

Renshi Junshihan, Gijutsu Shihan e graus de 1º a 10º DAN. Os actuais proprietários do título 

"Hanshi Shihan" no Japão e nos demais países são:  
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1. Hanshi Shihan 9º Dan Masafumi Shiomitsu  

(Vice-Chairman in charge of Overseas (All Europe), Technical Councillor)  

2. Hanshi Shihan 9º Dan Mamoru Furuhashi 

(Vice-President, Technical Councillor)  

3. Hanshi Shihan 9º Dan Hideo Taki 

(Technical Councillor)  

4. Hanshi Shihan 9º Dan Kazuo Sakai 

(Chairman of the Board, Technical Councillor)  

5. Hanshi Shihan 9º Dan Koji Takamatsu 

(Vice-Chairman in charge of Overseas (Brazil), Technical Councillor)  

6. Hanshi Shihan 9º Dan Jiro Takahashi  

(Vice-President, Technical Councillor)  

Os instrutores Federação Internacional da Organização Wado Ryu Karate Do (IFWKO) 

reconhecidos oficialmente de outros países são:  

1) Masafumi Shiomitsu Hanshi Shihan  9º Dan (Grã-Bretanha) 

2) Late Toru Takamizawa  Kyoshi Shihan 7º Dan (Grã-Bretanha) 

3) Yoshihiko Iwasaki Kyoshi Shihan 7º Dan (Irlanda) 

4) Fumio Sugasawa  Renshijun Shihan 6º Dan (Grã-Bretanha) 

5) Late Takashi Ogata    7º Dan (Finlândia) 

6) Kan Shibamori   6º Dan (Austrália) 

7) Hidetaka Abe Kyoshi Shihan 7º Dan (EUA) 

8) Norino Osaka Kyoshi Shihan 7º Dan (EUA) 
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9) Shoji Nishimura  Kyoshi Shihan 6º Dan (EUA) 

10) Gunji Yamashita   6º Dan (EUA) 

11) Koji Takamatsu Hanshi Shihan 9º Dan (Brasil) 

Estes são os onze únicos instrutores japoneses reconhecidos enviados do Japão. Qualquer 

outro japonês que alegar ser um instrutor do Wado Ryu Karate-Do não tem nada a ver com 

a Wado Ryu Karate-Do. 

 
 


