PRINCIPAIS MESTRES PARA A LINHAGEM SHINSHUKAN

CHATAN YARA CHIKUDUN PEICHIN (1740 - 1812)
A árvore genealógica da família mostra um recorde de seis gerações, com Li Dao como a quinta
geração. Por muitas gerações, a família Yara foi encarregada de administrar o haras da família
Sho, no distrito de Chatan. No entanto, o herdeiro da quinta geração não teve filhos, e o seu
sucessor foi escolhido entre seus parentes e familiares.
Li Dao, que era conhecido como Chatan, em especial se destacou nas artes marciais. Ele criou a
técnica Ckatanyara no sai, que se tornou uma obra imortal do Kobudo. Há também Chatanyara no
kun para bo e Chatanyara no Kusanku, também popular, para o karate. O filho adotivo de Chatan
também se destacou nas artes marciais e desenvolveu a técnica de tonfa chamada Yaragwa no
tonfa.
SAKUGAWA KANGA (1786 – 1867)
Nascido na Vila Tunjumui, hoje Torihori, Shuri, Kanga (9ª geração do clã Ii) estudou na China e
mais tarde tornou-se professor de literatura clássica de Ryukyu. Ele recebeu a famosa ilha de
Sakugawa, no distrito de Nakagusuku, por seus atos de bravura, e mudou seu nome de família de
Teruya para Sakugawa. Ele foi homenageado como fundador do atual karate de Okinawa.
Também é conhecido como Tode Sakugawa.
O espírito destemido do bojutsu desenvolvido por Kanga tem sido sua característica distintiva, e
foi transmitido como Sakugawa no kun.
Os descendentes mais velhos estimaram que a morte de Kanga foi em 1867, tomando como
referência os anos a partir da data da morte de seu terceiro filho.
A família Sakugawa e a família Nakamoto são parentes de sangue. Nahe, sexta filha de Sakugawa
Kanhon (11ª geração da família Sakugawa) era casada com Nakamoto Seijun. Ela é a mãe de
Nakamoto Seiko, pai de Nakamoto Masahiro.

MATSUMURA SOKON (1809 - 1899)
Matsumura Sokon nasceu na Vila Yamakawa, em Shuri. Destacou-se nas artes marciais desde a
infância, e como resultado da dedicação à unificação da espada e da pena, ganhou popularidade
naquela época como um bujin ilustre pela sabedoria e valentia. Ele serviu no governo real para o
17º Rei Sho Ko, 18º Rei Sho Iku e 19º Rei Sho Tai da linhagem do Rei Sho En.
Matsumura era descendente da família Kayo, do clã Ba, parentes do rei Sho Tai Kyu. Seu nome
foi mudado para Matsumura devido à proibição de utilização do caractere "Yo". Ele é lembrado
como Matsumura Sokon Chikudun Peichin e também como Bushi Matsumura.
Pelo motivo de Matsumura ter servido para três gerações de Reis, teve a oportunidade de treinar
com Ijuin Yashichiro, espadachim especialista da Jigen-ryu, quando foi para Satsuma. Ele
também foi duas vezes para Pequim, China, e lá recebeu treinamento em caligrafia e artes
marciais.
Chiru, esposa de Sokon, era filha de um rico produtor de saquê de Akata na Vila Sanka, em Shuri,
cujo nome de família era Yonahara Yonamine. Chiru, ela própria, era bastante famosa em Shuri
participando de muitos episódios que Sokon deixou para a posteridade.
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Sokon teve muitos alunos que se tornaram excelentes bujin. Entre estes, ele conferiu o status de
mestre para sete discípulos superiores e lhes deu o seu manuscrito sobre o âmago e a essência das
artes marciais.
Aqui estão seus principais discípulos:
Ishimine Chinshi (senhor de Sanka, em Shuri) (1812 - 1892);
Tawata Shinboku, também chamado Meigantu (1814 - 1884);
Itosu Anko (1832 - 1916);
Chinen Mahsanra Chikudun Peichin, também chamado Yamanni (1842 - 1925);
Yabu Kentsu ( 1866 – 1937);
Funakoshi Gichin (1868 - 1957);
Hanashiro Chomo (1869 - 1945);
Kyan Chotoku (1870 - 1945);
Asato Peichin ( Asato Anko);

ITOSU ANKO (1831 - 1915)
Nascido na Vila Gibo, em Shuri, em 1831, Itosu Anko morreu em março de 1915 em Yamakawa
com a idade de 85 anos. Ele esforçou-se para difundir o karatedo, especialmente ensinando e
difundindo os ensinamentos originais e secretos como parte da educação escolar, e obteve sucesso
em torná-lo próspero e respeitado como é atualmente.
No 50º aniversário de sua morte, seus discípulos e seguidores se reuniram e ergueram um
monumento para elogiar suas grandes realizações. O presidente da Shorin-ryu Karatedo
Association, Choshin Chibana, e todos os seus membros foram elogiados por colocar este
admirável monumento ao lado do túmulo dos antepassados da família Itosu, do clã Hyo, no
cemitério de Makabi em Julho de 1964.
Itosu Anko recebeu treinamento em Shuri-te, desde criança, por Matsumura Sokon que ficou
conhecido como “o santo das artes marciais”. Itosu também se destacou em escrita Japonêsa e
Chinêsa, e mais tarde se tornou o escrivão (secretário) do governo real de Shuri. Quando o karate
foi incluído no curso de educação física da Escola de Ensino Fundamental Jinjo de Shuri
(atualmente Escola Fundamental Jonan) em abril de 1901, Itosu já estava com 70 anos, mas
tornou-se seu instrutor. Este foi o primeiro passo na divulgação do karate moderno.
Itosu tinha cerca de 80 anos quando se tornou instrutor de artes marciais da Escola de Ensino
Fundamental e da Escola de Ensino Médio da Província.
Na qualidade de pessoa prestes a publicar um livro sobre karate, Itosu Anko estabeleceu as
seguintes condições que ele sempre enfatizava:
Em primeiro lugar, a pessoa deve ser um especialista que não pare de aprender, seja severo na
prática e na disciplina, e domine os segredos através de treinamento incessante no dojo.
Em segundo lugar ele tem que ser um bushi, que estuda as artes irmãs inseparáveis do karatedo,
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as artes do bo, sai, nunchaku, tonfa e tinbe por muitos anos e esteja confiante para revelar essas
habilidades.
Em terceiro lugar, ele tem que ter uma quantidade considerável de conhecimento de outras artes
marciais, e deve ser capaz de demonstrar essas habilidades.
Itosu dedicou a vida inteira em restabelecer o karate da linhagem Shuri-te herdada de Matsumura
Sokon e o fez florescer maravilhosamente por transmiti-lo às gerações posteriores.

CHIBANA CHOSHIN (1885-1969)
Chibana Choshin nasceu na Vila Tunjumui em Shuri, segundo filho do senhor Chohaku e da
senhora Nabi. Esta linhagem da família foi chamada de família Sho Ko Toku, que iniciou com o
quinto filho do rei Sho Shitsu, que nasceu em 15 de Dezembro de 1652 e morreu em 10 de
Novembro de 1701. Ele foi um dos descendentes enterrado no túmulo de Shimabukuro do Feudo
Nakagusuku (o original Katsuren Aji).
Quando tinha 15 anos de idade, Choshin visitou Itosu Anko, que vivia na Vila Yamakawa, em
Shuri, para pedir instrução em te, mas a permissão não foi concedida. Somente após a terceira
tentativa ele foi autorizado a entrar na escola. Ele recebeu treinamento de Itosu por 13 anos até
que seu mestre morreu em 1916 na idade de 85 anos. Ele, então, continuou a pesquisa do te e, na
idade de 34 anos, abriu seu primeiro dojo na Vila Tunjumui, em Shuri.
Em 1933, Shorin-ryu foi o nome dado por Chibana Choshin ao Shuri-te (ou Suide) que foi
transmitido a ele por ltosu Anko, tornando-o, assim, o fundador da Shorin-ryu. Isto foi feito para
distingui-lo de outras escolas e para proteger a sua tradição.
Embora o kata básico da Okinawa Shorin-ryu seja o Naifanchi, Itosu melhorou o antigo kata e
criou três katas a partir dele, e ainda criou cinco katas Pinan como katas básicos.
Após a guerra Choshin começou a ensinar em Gibo, Shuri, e mais tarde continuou sua dedicação
ao ensino, mudando seu dojo para Yamakawa, em Shuri, e depois para Jikku e Asato, em Naha.
Ele trabalhou como instrutor de karate da Polícia de Shuri, de fevereiro de 1954 a dezembro de
1959. Chibana Choshin era de natureza gentil. Sua voz moderada era muito baixa e difícil de
ouvir, tanto que era necessário chegar bem perto dele para ouvir suas palavras.
Em maio de 1956, na fundação da Okinawa Karatedo Federation, Chibana Choshin se tornou o
seu primeiro presidente. Em 1960, ele recebeu o primeiro prêmio do Okinawa Times Award por
Serviços Expressivos em Educação Física. Em 1968 ele recebeu a “Ordem de Quarto Grau do
Tesouro Sagrado”.
Ele faleceu às 06h40min em 26 de Fevereiro de 1969 no Hospital Ohama, na cidade de Naha.
Chibana dedicou sua vida às artes marciais até a idade de 84 anos. O túmulo de Choshin,
localizado em Shikina, é uma tumba admirável no estilo de uma carapaça de tartaruga.
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TOKUDA ANBUN (1885-1945)
Tokuda Anbun nasceu na Vila Tonokura, Shuri, em 02 de Julho de 1885, como o segundo filho
do senhor Anchin e da senhora Kame.
A primeira geração foi Anki Oyakata. A filha mais velha de Anki tornou-se a segunda concubina
do rei Sho Gen e deu à luz Sho Kyu. O quarto filho de Sho Kyu, Sho Ho, subiu ao trono.
Anbun também recebeu educação avançada e treinamento em artes marciais, e mais tarde tornouse secretário e instrutor de karate da Escola de Ensino Fundamental Daiichi da Província em maio
de 1930 e prestou serviços até 1945. A propósito, seu antigo professor, Itosu Anko, também
serviu no mesmo posto de instrutor de karate, de janeiro de 1875 a março de 1915.
Quando Anbun chegava do trabalho, ele dava início aos seus treinamentos de makiwara, limpava
o quintal e a horta e sempre comia os legumes da estação. Ele também amava os animais e
possuía porcos, cabras, coelhos e patos para repelir as cobras habu.
Todos os seus filhos também receberam educação avançada. Seu filho mais velho, Anjin, foi para
a Universidade Takushoku e seu segundo filho, Anjun, foi para a Universidade Koshi e
Universidade Bunri de Tóquio, e depois prestou serviços como professor de psicologia na
Universidade de Fukushima. Sua segunda filha, Fumiko, se tornou esposa do chefe da Clínica
Dental Nishihira, e todos os seus descendentes ainda estão indo bem.
Lamentavelmente, Anbun foi morto na batalha de Arakaki, Makabe em Shimajiri-gun em 20 de
Junho de 1945. Ele tinha 59 anos. O túmulo de Anbun está localizado na Província de Chiba.

SHINKEN TAIRA (1897- 1970)
Taira Shinken nasceu em Maja, na Vila Nakazato, Ilha Kumejima, Okinawa, em 12 de Junho de
1897. Certa vez, quando trabalhava na mineração de fósforo, uma coluna de apoio ao poço da
mina quebrou e fraturou sua perna direita. Taira Shinken decidiu começar a treinar artes marciais
para recuperar sua perna com deficiência. Ele foi admitido no dojo de Funakoshi Gichin, em
Tóquio, em Setembro de 1922. Em maio de 1929, embora ensinasse karate, ele recebeu
treinamento em Kobudo de Yabiku Moden, o principal mestre de kobudo da época. Em Agosto
de 1933, Taira recebeu mestrado em Ryukyu Kobudo de Yabiku Moden. Em 1934 ele aprendeu
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kobudo com Mestre Mabuni Kenwa. Taira Shinken voltou para casa em outubro de 1940 e
começou a dar aulas individuais de karate e kobudo.
Em 1 de Julho de 1964 ele recebeu o grau de Hanshi do Príncipe Kayo Koken, presidente da “All
Japan Kobudo Federation”. Taira Shinken faleceu às 6h00min em 03 de Setembro de 1970 em
sua casa, em Kanzatobaru, Cidade de Naha.

MASAHIRO NAKAMOTO (15 de Janeiro de 1938 – atual)
Hanshi, faixa preta 10º grau em Kobudo.
Presidente da Sociedade de Preservação do Kobudo Tradicional de Okinawa - Bunbukan.
Nakamoto Masahiro nasceu em Torihori-cho, Cidade de Shuri, Okinawa, em 15 de Janeiro de
1938. Em 11 de Novembro de 1962 iniciou aprendizagem de kobudo com Taira Shinken. Em
Outubro de 1972, iniciou aprendizagem com Maeshiro Chotoku.
Em 10 de Junho de 2006 foi condecorado como primeiro 10º dan, hanshi, em kobudo pela
Federação de Kobudo da Província de Okinawa, designado por Yshikawa Seitoku, conselheiro da
federação e Miyahira Katsuya, detentores de bens culturais no campo do karate e kobudo de
Okinawa;

SHINKO MATAYOSHI (1888 – 1947)
Matayoshi Shinko nasceu na cidade de Naha, em Okinawa, em 1888, como terceiro filho de
Matayoshi Shinchin, um rico empresário. Durante sua adolescência, Matayoshi começou seu
treinamento em Kobujutsu sob a instrução do Sensei Agena Chokuho, da Vila Gushikawa, e
aprendeu com ele: Bojutsu, Kamajutsu, Saijutsu, Ekujutsu e formou as bases para o sistema de
Kobudo Matayoshi. Matayoshi Shinko, em seguida, se tornou aluno do Sensei Irei de Nozato, na
Vila Chatan, com quem aprendeu as artes do Tonkua-jutsu e Nunchaku-jutsu. Matayoshi viajou
mais de uma vez para a China e gastou tempo considerável e esforço estudando várias disciplinas
de combate Chinesas. Com vinte e três anos de idade, ele aventurou-se ao norte, para Hokkaido e
passou para o Reino Central por via da Ilha Sacalina em 1911. Na Manchuria, ele uniu-se a uma
tribo de bandidos das montanhas e aprendeu muitos de seus métodos. Em Xangai, Matayoshi
ampliou seus estudos treinando brevemente na lendária Associação Atlética Jing Wu (também
conhecida como Qing Mo), a mesma escola onde Miyagi Chojun estudou por vários meses em
1936. Matayoshi Shinko também aventurou-se a Fuchou, onde continuou sua diligente
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perseguição às tradições de combate e assuntos relacionados. Com Funakoshi, Matayoshi
participou da demonstração no Butokuden em 1917 e estava entre aqueles que tiveram o
privilégio de fazer uma apresentação ao Príncipe Hirohito em 1921 no castelo de Shuri. Quando
Matayoshi Shinko retornou a Okinawa em 1935, estabeleceu-se na cidade de Naha, e juntou suas
experiências ao ponto de desenvolver o sistema Matayoshi de Kobudo. Ele é lembrado por sua
habilidade no Estilo da Garça Branca, acupuntura, ervas medicinais e uma grande quantidade de
armas Chinesas. Matayoshi Shinko faleceu em 1947 na idade de 59 anos.

SHINPO MATAYOSHI (1921 – 1997)
Matayoshi Shinpo, filho de Matayoshi Shinko, nasceu em Okinawa, na Vila Yomitan, localizada
no Distrito de Kina, em 27 de dezembro de 1921. Shinpo foi introduzido nas artes marciais por
seu pai, na idade de 6 anos. Aos 8 anos, recebeu treinamento de Chotoku Kyan. Matayoshi
Shinpo permaneceu em Okinawa até 1938, quando se mudou para Kawasaki-shi, em KanagawaKen. O ano de 1957 trouxe Shinpo de volta a Okinawa, onde ensinou kobudo,
predominantemente em dojos da Goju Ryu, designado por Sensei Seiko Higa. Em 1960,
Matayoshi Shinpo fundou seu dojo de Kobudo na cidade de Naha, e ele o chamou de "Kodokan".
Matayoshi Shinpo faleceu em Okinawa, em 07 de setembro de 1997, com a idade de 76 anos.

SHIKAN AKAMINE (1920 – 1995).
Também conhecido como Seiichi Akamine ou Yoshitaka Akamine, nasceu em 14 de Maio de
1920 em Izumizaki, Naha, Okinawa. Ele começou a treinar artes marciais quando criança com o
avô paterno e depois, mais formalmente, com Chomo Hanashiro, Yabu Kentsu e Kyan Chotoku,
todos da linha Shurite. Akamine praticou Shurite até que conheceu Chojun Miyagi e dedicou-se
ao estilo Goju Ryu. Akamine também aprendeu kobudo, principalmente com Matayoshi Shinko.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Akamine foi telegrafista da Marinha Imperial Japonesa,
servindo nas Filipinas. Em 1957, Akamine foi promovido a 8º dan pela Dai Nippon Butoku Kai.
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Em 12 de Agosto de 1958, ele se mudou para o Brasil e criou a Associação Brasileira de KarateDo em 1959, em São Paulo. Em 1962 ele fundou sua escola, a Ken-Shin-Kan.
Akamine faleceu em 18 de Julho de 1995 em São Paulo.

KATSUYOSHI KANEI (1942 – 1993)
O Mestre Katsuyoshi Kanei nasceu em 1942 e iniciou a prática de Karate Do Goju Ryu em
meados de 1950. Em 1955 passa a receber instrução dos seguidores de Chojun Miyagi, os
Mestre Seikichi Toguchi e Seiko Higa, e posteriormente receberia instrução de Meitoku Yagi,
também aluno de Chojun Miyagi.
Na arte do Kobudo de Okinawa estudou com os mestres Shinpo Matayoshi e Taira Shinken. Não
sendo apenas aluno, mas também amigo de Shinpo Matayoshi, Katsuyoshi Kanei contribuiu
amplamente para a formação e criação da escola de Shinpo Matayoshi. Kanei foi um dos
membros fundadores do Ryukyu Kobudo Renmey, vice-presidente e Shodan examinador de
dezembro de 1970 a maio de 1976. O mestre Matayoshi Shinpo foi presidente da associação
durante este tempo.
Fundou, em maio de 1967, a Okinawa Goju Ryu Karate Do Jinbukan.
Mestre Kanei esteve no Brasil em 1991 e 1993 ministrando semináros juntamente com Mestre
Shinzato.
Katsuyoshi Kanei, faleceu prematuramente na cidade de Lima, Perú, em 15 de Novembro de
1993.

YOSHIHIDE SHINZATO (1927 - 2008)
O Grão Mestre Yoshihide Shinzato (Shinzato Zenchu) nasceu em Haebaru, Shuri, em 15 de
março de 1927.
Começou a praticar karate no instituto escolar, aos doze anos de idade com Anbun Tokuda,
contemporâneo de Choshin Chibana e, como este, discípulo de Anko Itosu. Após completar os
estudos, Shinzato começou a estudar com o mestre Choshin Chibana. Durante a Segunda Guerra
Mundial, Shinzato serviu no exército japonês como rádio-telegrafista, em Tóquio, retornando ao
fim da guerra a Okinawa, onde retomou os treinamentos com Chibana.
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Devido às grandes dificuldades decorrentes do período pós-guerra, a família Shinzato resolveu
aceitar o convite de um parente que havia emigrado para o Brasil e tomou um navio,
desembarcando em Santos em 15 de janeiro de 1954. Fixou residência no município de Praia
Grande. O Mestre Shinzato começou a dar aulas em sua casa na Praia Grande algum tempo após
sua chegada ao Brasil, e em 3 de junho de 1962 Yoshihide Shinzato fundou a sua primeira
escola, a Academia Santista de Karate-do, na rua Brás Cubas, em Santos. Em 15 de dezembro de
1962 a academia foi transferida para a Rua 15 de Novembro, nº 198. Três anos mais tarde, em 10
de Junho, passou a se chamar Associação Okinawa Shorin-ryu Karate-Do do Brasil, sendo
transferida para a rua General Câmara e depois para Avenida Senador Feijó, 219, 2º andar em 15
de Maio de 1976 . Hoje, sua academia (também conhecida como Shinshukan - nome derivado
dos ideogramas que compõem o seu próprio nome, Shin de Shinzato, Shu de Yoshihide, e Kan
que significa associação) fica situada na avenida Senador Feijó, 616, Santos, para onde foi
transferida em janeiro de 2000.
Recebeu de Shikan Akamine, em 1960, o título de Quinto Dan de Karate Do Goju Ryu.
Na Confederação Brasileira de Karate, o mestre Shinzato é graduado 8º Dan de Karate-do Shorin
Ryu.
Paralelamente, Yoshihide Shinzato associou-se com o Mestre Katsuyoshi Kanei, então
presidente da International Okinawa Kobudo Association, procurando complementar o currículo
com as técnicas de lutas com as armas tradicionais de Okinawa.
Recebeu de Kanei, em 1993, o título de Nono Dan em Kobudo de Okinawa.
Em 2001 foi condecorado com o título de Décimo Dan, Hanshi, de Karate-do Shorin Ryu, pela
Comissão Especial de Karate-do Shorin Ryu da Província de Okinawa, designado por Katsuya
Miyahira.
O Grão Mestre Yoshihide Shinzato falesceu em Santos, em 13 de janeiro de 2008.

HIROKAZU SHINZATO
Hirokazu Shinzato nasceu na Cidade de Naha, Okinawa, em 16 de Setembro de 1949.
Começou sua prática em Kobudo sob a orientação do mestre Yoshihide Shinzato.
Participou dos seminários ministrados pelo Mestre Kanei no Brasil.
Recebeu orientação individual em Kobudo por Masahiro Nakamoto em 1995.
Atualmente sensei Hirokazu é Nana Dan (faixa preta 7º grau) em Kobudo Shinshukan.
Hirokazu Shinzato é o atual Diretor Técnico do Kobudo Shinshukan.
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MASAHIRO SHINZATO E NELSON MITSUHIDE SHINZATO
Após o falecimento do Mestre Yoshihide Shinzato, em 2008, seu filho Masahiro herdou a
liderança da Shinshukan, com a assistência de seu irmão, Nelson Mitsuhide Shinzato, para
continuar o trabalho do grande mestre. Masahiro Shinzato é atualmente graduado como 9º Dan
de Karate-do Shorin Ryu e Nélson Mitsuhide Shinzato é atualmente graduado como 7º Dan de
Karate-do Shorin Ryu.
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- OKINAWAN KARATE TIMELINE & 100 MASTERS
Edição em Inglês
Autor: Hokama Tetsuhiro
- The Encyclopedia of Ryukyu Kobudo (Ryukyu Kobudo Taikan)
Printed on the 20th of August 1964
Edição em Inglês publicada em1995 por Patrick & Yuriko McCarthy
Autor: Taira Shinken - Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai
- BUBISHI - A BÍBLIA DO KARATE
Edição em Inglês
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9

