
 

História do Taekwondo em Santa Catarina – Um enfoque voltado à 

FCTKD. 

1- Introdução: 

Como sabemos, nossa arte marcial, quando pensada num 

sentido mais amplo, apresenta diversidade de estilos e de estrutura 

organizacional. Existem diferentes Federações e Confederações, e isso 

ocorre tanto no nível regional, quanto no nacional e internacional. Para 

contar a história mais detalhada e abrangente possível, todas estas variações 

teriam que ser consideradas, contudo não foi esta a intenção, nem o objetivo 

deste trabalho. Nosso objetivo foi o de contar a história do Taekwondo 

Catarinense, desde os primórdios de sua prática em nosso estado, mas 

privilegiando os fatos e influências que culminaram na criação da Federação 

Catarinense de Taekwondo, com o subsequente desenvolvimento de nossa 

organização, atualmente a única entidade reconhecida oficialmente pela 

Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD. Respeitamos e 

consideramos a história de todas as diferentes organizações e entidades, 

tanto é que procuramos entrevistar expoentes do Taekwondo Catarinense de 

outras Federações, contudo manifestaram o desejo de não participarem por 

questões de foro íntimo. 

A iniciativa de fazer este trabalho partiu do nosso atual 

Presidente Mestre Allan Fabio Siqueira que, no ano de 2019, delegou a 

missão para o Mestre Paulo César Poliseli, quem vos escreve este relato 

histórico, baseado nas entrevistas com Mestres previamente selecionados em 

reunião da Diretoria da Federação, realizada em Janeiro de 2020, em Jaraguá 

do Sul.  

A história aqui apresentada é contada pelos Mestres 

entrevistados, deles são os créditos deste trabalho. Seguem-se alguns dados 

do entrevistador/redator e dos Mestres, na ordem em que foram realizadas as 

entrevistas: 

 

 

 



 

Mestre Paulo César Poliseli, 5º Dan, nascido em 

Arapongas/PR, em 05 de agosto de 1966. Iniciou no 

Taekwondo em 1977 em Umuarama/PR com o Mestre 

Kwang Jon Kim. Professor Doutor da Universidade Federal 

de Santa Catarina - UFSC. Entrevistador e redator da 

história narrada pelos Mestres. Diretor Educacional da 

FCTKD. 

 

1- Mestre Adílio Alves, 6º Dan, nascido em Nonoai/RS em 28 

de novembro de 1972. Iniciou no Taekwondo em 1988 em 

Chapecó com o Professor Jânio Wilkler. Presidente da 

Associação Chapecoense de Taekwondo. Atualmente (2021) 

Vice-Presidente da FCTKD. Entrevistado em 16/01/2020; 

 

 

2- Mestre Adelino da Silva Filho, 6º Dan, nascido em 11 de 

fevereiro de 1976 em Chapecó/SC. Iniciou no Taekwondo 

em 1988 com o Professor Jânio Winkler. Foi Presidente da 

FCTKD em 3 mandatos, sendo o que mais tempo atuou nesta 

função até o presente momento. Entrevistado no dia 20 de 

março de 2020; 

 

3- Grão Mestre Pedro Miguel da Silva, 7º Dan, nascido em 07 

de fevereiro de 1966. Iniciou no Taekwondo em 1993 com o 

Mestre Adelino da Silva Filho (na época Professor) com 

exames conduzidos pelo Mestre Te Bo Lee. Mestre mais 

graduado no Estado, participou em todas as gestões da 

FCTKD desde a criação, como Tesoureiro, Secretário Geral, 

Diretor Técnico, Diretor de Arbitragem, Presidente do 

Conselho de Mestres e Coordenador de Artes Marciais. 

Presidente da Associação SANTEC de Taekwondo. 

Graduado em Educação Física e Especialista em Fisiologia 

do Exercício e Treinamento Personalizado para Grupos 

Especiais. Sub Tenente RR da PMSC. Entrevistado em 31 de 

março de 2020; 

 

 

 

 



 

4- Grão Mestre Te Bo Lee, 9º Dan, nascido na Coréia em 25 de 

outubro de 1943. Um dos grandes Mestres pioneiros na 

implantação do Taekwondo em território nacional, chegando 

ao Brasil em 1977. Participou da formação do WTF e 

Kukkiwon (participando do 1º Curso de Formação). Membro 

do Conselho Internacional do Kukkiwon de janeiro de 2008 

até dezembro de 2009. Treinou cerca de 30 mil soldados 

americanos na Coréia. Técnico da Seleção Brasileira no 

Mundial de 1989 na Coréia e em 1991 nos Jogos Pan-

Americanos em Cuba. Foi um dos fundadores e o primeiro 

Presidente da FCTKD. Entrevistado em 04 de abril de 2020. 

 

 

5- Mestre Jean Cristiano dos Santos, 6º Dan, nascido em 09 de 

março de 1970 em Joinvile. Iniciou no Taekwondo em 1990 

em Joinvile com o Mestre Byong Il Lee. Participou na 

implantação da FCTKD. Fundador e Presidente da 

Associação Joinvilense de Taekwondo (fundada em 1993). 

Entrevistado em 04 de maio de 2020; 

 

 

  

6- Mestre Jang Yop Kwak, 6º Dan, nascido em 28 de julho de 

1975 na Coréia, onde iniciou no Taekwondo aos 6 anos de 

idade. Treinou com os Mestres Alzemiro Carvalho e 

Alexandre Gomes em São Leopoldo/RS e Grão Mestre Te 

Bo Lee em Porto Alegre. Filho do Grão Mestre Joon Sik 

Kwak (in memorian), que foi um dos idealizadores e 

também fundador da FCTKD. Montou academia, junto com 

o pai, em Brusque de 1994 até 2004. Entrevistado em 11 de 

maio de 2020; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7- Mestre Erickson Melquiore Busatto de Souza, 5º Dan, 

nascido em 17 de novembro de 1986 em Cascavel/PR. 

Iniciou no Taekwondo em 1999 em Francisco Beltrão/PR, 

Técnico da Seleção Brasileira e Diretor Técnico da FCTKD. 

Entrevistado em 12 de agosto de 2020; 

 

8- Mestre Allan Fabio Siqueira, 6º Dan, nascido em Jaraguá do 

Sul em 1977, praticante de Taekwondo há 25 anos, tendo se 

graduado faixa preta com o Mestre Byung IL Lee 

(Pentacampeão Coreano, que chegou na cidade de Joinville 

em 1990). Formado em Administração e Gestão Empresarial 

pela Universidade Católica de Santa Catarina. Fundador da 

Associação Catarinense de Taekwondo, nome fantasia IMA- 

Instituto Mestre Allan. Atual Presidente da FCTKD. 

Entrevistado no dia 11 de setembro de 2020.  

 

 

9- Mestre Charles Blair Moraes de Matos, 4º Dan, nascido em 

Caçapava do Sul/RS, no dia 20 de março de 1970, praticante 

de Taekwondo desde o ano de 1984 em Criciúma. Presidente 

da Associação Gigante de Taekwondo estava presente na 

reunião de criação da Federação, tendo sido o primeiro 

Tesoureiro Geral. Entrevistado em 23 de setembro de 2020. 

  

10- Mestre Lenoir de Oliveira, 6º Dan, nascido em Cunha 

Porã/SC, no dia 02 de fevereiro de 1978, iniciou no 

Taekwondo em 1989 em Segredo/RS com o Professor 

Clóvis Ribeiro (foi aluno do Mestre Ary Dias). Organizador 

do maior evento de Taekwondo de Santa Catarina (Mega 

Open). Há 13 anos atua como Técnico da Seleção 

Catarinense, desde a categoria infantil até master.  

Entrevistado em 11 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 



 

2- Relato Histórico: 

 

Como ocorreu em praticamente todo o território brasileiro, e 

não poderia ter sido diferente, também em Santa Catarina a origem do 

Taekwondo teve forte influência dos Mestres Coreanos, de forma direta com 

a presença deles e de forma indireta no caso de Professores e Mestres 

brasileiros formados por eles. 

As primeiras aulas de Taekwondo em nosso Estado, embora 

seja difícil informar a data com exatidão, pois ocorrerem como iniciativas 

isoladas e com carência de documentação, surgiram no início dos anos 80, 

muito provavelmente em 1981 e aos poucos foram se espalhando. As 

primeiras academias surgiram nas cidades de Florianópolis, Itajaí, Joinvile, 

Criciúma, Blumenau e Chapecó, tendo influência de vários Mestres 

Coreanos, sem seguirem uma ação coordenada, tendo em vista que não 

existia na época uma organização oficial estadual. A influência dos Mestres 

Coreanos ocorreu em diferentes momentos e localidades, seja de forma 

presencial ministrando aulas, como examinadores de gradação e 

indiretamente por seus formados. Em nosso Estado, destaca-se a atuação dos 

Mestres Te Bo Lee, Hong Soon Kang, Kunmo Bang, Joon Sik Kwak, Byung 

IL Lee e Yun Sik Kim. 



 

 

Em Criciúma o Taekwondo iniciou em 1983 com o Mestre João Batista Teixeira, naquela 

época 1º Dan (saltando). Em pé um dos Mestres entrevistados, Charles Blair Moraes de 

Matos, que foi o único faixa preta formado pelo Mestre João. A foto foi gentilmente 

cedida pelo Mestre Charles, e é datada em 1985 (foto mais antiga que conseguimos em 

nosso levantamento). Mestre João atuou 12 anos no Estado e foi ajudante do Mestre Te 

Bo Lee no Rio Grande do Sul, e auxiliou na criação das Associações Cobra Taekwondo 

Clube, Gigante Taekwondo Clube e Ary Taekwondo Clube, constantes na ata de criação 

mais à frente. 



 

 

Foto do ano de 1989 em Seul na Coréia do Sul, no 9º Campeonato Mundial de 

Taekwondo. O primeiro Presidente da FCTKD, Grão Mestre Te Bo Lee aparece logo 

atrás do porta bandeira, na ocasião como Técnico da Seleção Brasileira. Foto gentilmente 

cedida pelo Grão Mestre Te Bo Lee. 

 

Foto do ano de 1991 em Cuba, no Campeonato Pan-Americano. Grão Mestre Te Bo Lee, 

de pé no centro da foto, como Técnico da Seleção Brasileira. Na ocasião o Brasil 

conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Foto gentilmente cedida 

pelo Grão Mestre Te Bo Lee, primeiro Presidente da FCTKD. 



 

Citam-se também outros exemplos da ação indireta dos Mestres 

Coreanos, como os Mestres Adelino da Silva Filho e Adílio Alves, os quais 

iniciaram seus treinamentos em Chapecó no ano de 1988 com o Professor 

Jânio Wilkler, que foi formado em Florianópolis pelo Mestre Kunmo Bang. 

Outro exemplo é no município de Itajaí, tendo como pioneiro em meados 

dos anos 90 o Professor Alvacir de Lima, formado e seguidor da linha do 

Mestre Yun Sik Kim. Em Joinvile o primeiro Professor foi Fábio Natael 

vinculado ao Mestre Hong Soon Kang do Paraná, Acir e Adelir em São 

Bento do Sul, filiados ao Mestre Yun Sik Kim de São Paulo. Entre os anos 

de 1988 e 1989 Mestre Charles Blair Moraes de Matos abriu frentes de 

trabalho em Urussanga, Araranguá e Tubarão. 

 Do que se tem notícia, a primeira academia de Taekwondo no 

Estado de Santa Catarina fazia parte do rol de filiais do Mestre Kunmo Bang 

de Marília/SP, na época ele detinha a maior rede de academias espalhadas 

pelo Brasil e foi instalada entre os anos 1980/1981 em Florianópolis, no Lira 

Tênis Club. 

Embora o Taekwondo Catarinense tenha começado no inicio da 

década de 80, somente no ano de 1994 foi realizada a primeira reunião para 

tentar formar a Federação. Na época, uma das dificuldades foi a falta de 

Associações oficialmente constituídas, um dos requisitos necessários para a 

criação. No inicio da década de 90, uma das primeiras a surgir foi a 

Associação Faixa Preta de Florianópolis, a qual Mestre Adelino fazia parte. 

A partir da primeira reunião, foram se organizando e surgindo mais 

associações, tais como a Ari TKD Clube em Florianópolis, Cobra 

Taekwondo Clube de Florianópolis, Gigante Taekwondo Clube em 

Criciúma, a Associação Joinvilense de Taekwondo Power Of Tiger em 1993, 

Associação Chapecoense de Taekwondo em 1993, dentre outras.  

Na sequência apresentamos algumas fotos que ilustram a 

prática do Taekwondo nos anos 90, período que antecede a formação da 

FCTKD. Nesta época eram organizados campeonatos por Mestres e 

Associações, destacadamente nos municípios de Florianópolis, Itajaí e 

Joinville. 

 



 

 

Foto do Grão Mestre Joon Sik Kwak à esquerda e o filho à direita Jang Yop Kwak, 1994 em 

Brusque. Foto gentilmente cedida pelo Mestre Jang Yop Kwak.  

 

Foto tirada na Academia Param, em Santo Amaro da Imperatriz, no início dos anos 90. 

Técnica executada pelo Mestre Adelino da Silva Filho, na época em que iniciou seus 

trabalhos como Instrutor, o qual cedeu gentilmente a foto. 



 

 

Foto tirada em treino em Chapecó, fins dos anos 90. Técnica executada pelo Mestre 

Adelino da Silva Filho, que gentilmente cedeu a foto. 

 

Foto tirada em treino na famosa Academia Wadokan em Florianópolis, fins dos anos 90. 

Técnica executada pelo Mestre Adelino da Silva Filho, que gentilmente cedeu a foto. 

 



 

 

Foto do material de divulgação do Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 1993, 

realizado na cidade de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira 

participação de catarinenses em competição nacional. Participaram Alexandre Teodoro e 

Adelino da Silva Filho, que gentilmente cedeu a foto. Neste mesmo ano participaram da 

Copa do Brasil em Londrina/PR. 



 

 

Recorte de jornal do final da década de 90, quando da realização do primeiro Mega Open 

em Itajaí, atualmente o maior evento do Taekwondo no Estado de Santa Catarina. Na 

foto, à esquerda, o Mestre Lenoir de Oliveira, que gentilmente cedeu o material. 

 

 

Foto do ano de 1997, em Itajaí, uma das regiões do Estado de Santa Catarina com 

significativa profusão de competidores. Na foto, Mestre Lenoir de Oliveira, que 

gentilmente cedeu a foto, aparece à esquerda embaixo, levantando um troféu. 

 



 

Com todas as condições reunidas e necessárias para se criar 

uma Federação, que foi fruto de um longo caminho, iniciando com a 

chegada dos precursores e com subsequente evolução técnica e 

organizacional, conforme antes relatado, chegava-se ao momento oportuno 

para sua criação. 

Então, no final dos anos 90, o Grão Mestre Joon Sik Kwak, que 

tinha uma academia em Florianópolis, iniciou as tratativas para formar a 

Federação junto ao Grão Mestre Yong Min Kim do Rio de Janeiro, então 

Presidente da CBTKD, que lhe entregou uma carta de indicação, intitulando-

o representante de Santa Catarina com a função de fundar a Federação. 

Contudo, a articulação final e a definição de quem seria o primeiro 

Presidente da FCTKD foi concretizada na pessoa do Grão Mestre Te Bo 

Lee, na época era Presidente e Fundador da Federação Gaúcha de 

Taekwondo (desde 1987), e também tinha a função de Vice Presidente da 

CBTKD, tendo o aval do Grão Mestre Yong Min Kim. . Nota-se que na 

época era permitido o acúmulo de funções entre federações e confederações. 

No dia 05 de julho de 1997 a Federação Catarinense de 

Taekwondo foi oficialmente criada, quando foi realizada uma assembleia no 

hotel Bahia Norte em Florianópolis, sendo eleito como primeiro Presidente o 

Grão Mestre Te Bo Lee, sua gestão foi de 1997 até 2001. Segue um 

importante documento histórico, a cópia da Ata original lavrada naquela 

ocasião: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Na sequência apresentam-se as fotos históricas da criação da 

FCTKD, com todos os participantes na ocasião. 

 

 

Foto histórica da criação da Federação Catarinense de Taekwondo em 05 de julho de 

1997, no hotel Bahia Norte em Florianópolis. Em pé, da esquerda para a direita, a partir 

do segundo (primeiro não identificado nas entrevistas), Alexandre Teixeira Maciel, 

Daiane Mello Dias, Frank Heerdt, Adelino da Silva Filho, Márcia Fernandes da Silva, 

Pedro Miguel da Silva, Cristiano Luiz Alkaim, Daniel Augusto Machado Ribeiro e André 

Regis. Sentados, da esquerda para a direita, Alexandre (não identificado o sobrenome nas 

entrevistas), Ary Dias, Te Bo Lee, Joon Sik Kwak, Charles Blair Moraes de Matos 

Santos, Jean Cristiano dos Santos. Foto gentilmente cedida pelo Grão Mestre Te Bo Lee. 



 

 

Foto histórica da criação da Federação Catarinense de Taekwondo em 05 de julho de 

1997, no hotel Bahia Norte em Florianópolis. Em pé, da esquerda para a direita Ary Dias, 

Te Bo Lee, Charles Blair Moraes dos Santos, Alexandre Teixeira Maciel e Jean Cristiano 

dos Santos. Destaque para a apresentação do logotipo da Federação, que foi aprovado na 

assembleia da fundação. Foto gentilmente cedida pelo Grão Mestre Te Bo Lee. 



 

 

Foto histórica da criação da Federação Catarinense de Taekwondo em 05 de julho de 

1997, no hotel Bahia Norte em Florianópolis. Momento da assembleia (participantes já 

identificados nas fotos anteriores). Foto gentilmente cedida pelo Grão Mestre Te Bo Lee. 

 

 

O logotipo da Federação Catarinense de Taekwondo, 

apresentado na assembleia de criação foi desenvolvido pelos 

Mestres Joon Sik Kwak e Jang Yop Kwak, pai e filho 

respectivamente.  

 
 



 

 

Foto mostrando a direita o Grão Mestre Joon Sik Kwak, um dos Fundadores da FCTKD 

(in memorian) e a esquerda seu filho Mestre Jang Yop Kwak, Florianópolis 1998. A 

família Kwak foi responsável por criar o logotipo da FCTKD. Foto gentilmente cedida 

pelo Mestre Jang Yop Kwak. 

 

O logotipo da FCTKD seguiu o padrão da época, tendo sido 

inspirado nos antigos logotipos da CBTKD e WTF, como podemos ver nas 

figuras abaixo: 

                       

Logotipos antigos da CBTKD e WTF (hoje WT), demonstrando a influência que 

exerceram na definição do formato adotado pela FCTKD, tendo em vista a semelhança. 



 

   

Fotos do Mestre Jang Yop Kwak executando técnicas de salto com chute em Brusque no 

ano de 1997, mesmo ano da fundação da FCTKD. A família Kwak teve forte influência 

na criação da Federação. Fotos gentilmente cedidas pelo Mestre Jang Yop Kwak. 

Terminada a gestão do Grão Mestre Te Bo Lee, outras se 

sucederam até chegar aos dias atuais. O segundo Presidente foi o Mestre Ary 

Dias (in memorian) de 2001 até 2005, o terceiro Presidente foi o Mestre 

Adelino da Silva Filho exercendo a função por 3 mandatos, de 2005 até 

2009, de 2009 até 2013 e de 2013 até 2016, o quarto Presidente (atual) é o 

Mestre Allan Fabio Siqueira com mandato de 2017 até 2020. 

Cabe destacar que o Mestre Ary Dias (in memorian) chegou em 

Santa Catarina no ano de 1995, vindo do Rio Grande do Sul, onde treinou 

com os antigos Mestres Coreanos, formado até o 6º Dan pelo Grão Mestre 

Te Bo Lee, sendo um dos primeiros brasileiros a se tornar Mestre, tendo 

exercido um papel importante para o desenvolvimento do Taekwondo de 

qualidade e tradicional. 

O início da Federação foi difícil, no sentido da carência de 

recursos financeiros e em termos de pessoais, todos voluntários, a maioria 

das demandas de controle e gestão eram anotados a mão. A estruturação e 

organização foram se dando aos poucos, inicialmente em torno das 

competições existentes no território catarinense. Nas gestões dos Mestres Te 

Bo Lee e Ary Dias não existia sede, a primeira foi estabelecida na gestão do 

Mestre Adelino, numa sala alugada no centro de Florianópolis, na rua 

Trajano. 

As primeiras competições estaduais, quando comparadas com 

os dias atuais, eram bem precárias, e foram paulatinamente evoluindo com o 

passar dos anos. 



 

O primeiro Campeonato Catarinense de Taekwondo, oficial da 

FCTKD foi no mesmo ano de sua fundação, em 1997, e ocorreu no Instituto 

Estadual de Educação em Florianópolis (foto do podium na sequência). 

Ainda neste ano houve a primeira representação de catarinenses no 

Campeonato Brasileiro em São Bernardo em São Paulo, tendo como atletas 

Adelino, André Régis, Daiane Mello Dias e Daniel, e técnico Alexandre 

Maciel. 

 

 

 

Foto do podium do Primeiro Campeonato Catarinense Oficial em 1997, realizado no 

Instituto Estadual de Educação em Florianópolis. Foto gentilmente cedida pelo Mestre 

Adelino da Silva Filho, que na ocasião consagrou-se campeão e eleito o melhor atleta do 

evento, figurando na posição mais alta do podium. Grão Mestre Te Bo Lee, primeiro 

Presidente, embaixo de terno marrom à direita. 

 

 

 

 



 

 

Primeiro Campeonato Catarinense Oficial em 1997, realizado no Instituto Estadual de 

Educação em Florianópolis. Foto gentilmente cedida pelo Grão Mestre Te Bo Lee (de 

terno marrom). Mais à direita o Grão Mestre Joon Sik Kwak (in memorian). 

 

 

Na sequência duas fotos do início dos anos 2000, a primeira de 

expoentes Professores e Mestres da época e a segunda de uma demonstração 

do Mestre Allan Fabio Siqueira, atingindo um alvo a três metros e vinte 

centímetros do solo. 



 

 

Foto tirada em Itajaí no dia 26 de outubro de 2003, na frente da casa do Mestre Byung IL 

Lee. Da esquerda para a direita Jeferson Marcelo Gonçalves dos Santos, Allan Fabio 

Siqueira, Aldair Victor Padilha, Nicolau Leandro Carneiro, Byung IL Lee e Jean 

Cristiano dos Santos. Na ocasião foi realizado o exame de Faixa Preta para Primeiro Dan 

do Jefferson e do Nicolau. Foto gentilmente cedida pelo Mestre Jean Cristiano dos 

Santos. 

 

Mestre Allan Fabio Siqueira, numa demonstração atingindo um alvo a três metros e vinte 

centímetros do solo. Foto tirada no ano de 2004 no Campeonato “Gerando Esperança” 

promovido pelo Mestre Jean Cristiano dos Santos na cidade de Joinville. Foto 

gentilmente cedida pelo Mestre Allan Fabio Siqueira. 



 

Até o ano de 2004, aproximadamente, a região de Florianópolis 

detinha, de forma geral, a dominância nos resultados competitivos. A partir 

desta data, outras regiões começaram a fazer frente, com o despontar de 

atletas, promovendo um interesse crescente através de uma rivalidade 

competitiva saudável. O município de Itajaí, com destaque para o trabalho 

do Mestre Lenoir de Oliveira, é uma destas regiões que tem despontado no 

cenário competitivo, com forte tradição na formação de atletas e técnicos, o 

que pode ser explicado pela reunião de algumas características que 

contribuíram para o aprimoramento técnico do Taekwondo competitivo, 

destacadamente: a) grande número de atletas oriundos de projetos sociais 

(início no ano 2000 em Itajaí), o que proporciona a possibilidade da 

realização da seleção dos mais aptos, um forte efeito “peneira”; b) interesse 

de Mestres e Professores em competições, levando ao aprimoramento de 

treinamentos específicos, sempre com muito esforço e dedicação e; c) aporte 

de recursos financeiros municipais (a Prefeitura de Itajaí é considerada a que 

mais tem ajudado financeiramente no Estado). 

Nesta mesma época, outras regiões também desenvolveram, e 

continuam nos dias atuais, significativo trabalho em projetos sociais, 

proporcionando uma base sólida de atletas, destacando-se Santo Amaro da 

Imperatriz, sob o comando do Grão Mestre Pedro Miguel da Silva (chegou a 

ter 1.200 alunos e ser considerado o único município brasileiro a ter aulas de 

Taekwondo em todos os bairros), e Chapecó sob o comando do Mestre 

Adílio Alves, que formou muitos Faixas Pretas e estabeleceu parcerias com 

Universidade e Prefeituras. 

Nos dois últimos parágrafos nos referimos aos principais 

precursores dos trabalhos desenvolvidos em projetos sociais. Atualmente 

outros Mestres e Professores também têm desenvolvido estes trabalhos em 

todo o Estado, seria difícil nominar todos, mas em referência à nova geração, 

podemos destacar, em termos dos maiores volumes de beneficiários, o 

trabalho do Mestre Helton Gledson Berthi na região de Jaraguá do Sul (um 

dos maiores formadores de Faixas Pretas, cerca de 270), Mestra Alessandra 

Trevisan de Jaraguá do Sul, Mestre Antonio Jauri da Costa de São Bento do 

Sul, Mestre Vandeir Fugazza de Tijucas e Mestre Rodrigo Fernando Pfeifer 

de Seara. 

Além da contribuição na formação de base competitiva, os 

projetos sociais proporcionam algo de maior relevância. Trata-se da 



 

oportunidade de mudar a realidade, melhorando a autoestima, proporciona 

inclusão social, favorecendo toda uma mudança comportamental em virtude 

das próprias características do Taekwondo, que ensina o respeito, a 

disciplina, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e o espírito 

indomável.  

No ano de 2005 ocorreu a primeira participação de uma atleta 

Catarinense em campeonato mundial homologado, foi no Campeonato 

Mundial em Madri, com a atleta Daiane Mello Dias. 

O ano de 2008 é emblemático para o Taekwondo Catarinense, 

vinculado à FCTKD. Foi quando entrou como modalidade nos Jogos 

Abertos de Santa Catarina – JASC. Muito embora neste ano o evento 

acabasse sendo cancelado devido à ocorrência de fortes chuvas no estado, 

mesmo assim o Taekwondo teve tempo de se apresentar antes dos temporais. 

Seguindo-se pelos anos 2009 e 2010 figurou ainda como modalidade 

experimental e tornou-se oficial em 2011. A Entrada do Taekwondo nos 

Jogos Abertos promoveu uma maior visibilidade junto aos municípios e 

sociedade em geral. O sucesso do Taekwondo Catarinense passa pelos Jogos 

Abertos, principalmente pelo surgimento de financiamento aos atletas e 

treinadores, possibilitando a formação de equipes profissionais e fornecendo 

o suporte para se chegar aos patamares atuais de qualidade técnica e 

organizacional. 

 

 

      

A figura à esquerda simboliza o JASC de 2008, quando o Taekwondo iniciou sua 

participação como modalidade experimental. A figura à direita simboliza o JASC de 

2011, quando o Taekwondo entra como modalidade oficial. 

 



 

Na sequência uma foto emblemática desta época, em 2008, 

reunindo todos os Mestres que foram Presidentes, incluindo o atual, além da 

presença de importantes Mestres de nosso Estado, conforme identificado na 

legenda da foto. 

 

Foto tirada na Academia SANTEC em Santo Amaro da Imperatriz, no ano de 2008, 

Nesta foto estão reunidos todos os Mestres que foram Presidentes da FCTKD, bem como 

o atual (considerando o ano 2020), além de importantes Mestres que contribuíram e 

contribuem para o desenvolvimento do Taekwondo Catarinense. Em pé, da esquerda para 

a direita Helton Gledson Berthi, Ary dias, Te Bo Lee, Pedro Miguel da Silva, Adelino da 

Silva Filho e Allan Fabio Siqueira. Sentados, da esquerda para a direita Paulo Ribeiro, 

Adílio Alves, Luiz Paulo de Melo Campos e Alexandre Coelho. Foto gentilmente cedida 

pelo Grão Mestre Pedro Miguel da Silva. 

 

A partir do ano 2008, ocorreu uma nova etapa no avanço em 

termos de qualidade técnica e profissionalismo relacionado às competições. 

Foi nesta época que ocorreu pela primeira vez uma avaliação física dos 

atletas a partir de critérios científicos e tecnológicos na Universidade 

Estadual de Santa Catarina/UDESC. Trata-se de um marco temporal na 

busca de melhorias, tendo em vista que o estado não tinha muito 



 

reconhecimento nacional, o que motivou na busca por conhecimento para 

mudar este cenário. 

No ano de 2009, o resultado desta mudança descrita no 

parágrafo anterior, evidencia-se no Campeonato Brasileiro de Cuiabá, onde a 

seleção feminina conquistou 4 medalhas e a masculina 1 medalha. 

 

Foto da Seleção Catarinense de 2009, datada em 16 de julho no Treinamento de Campo 

em Itapema, na Academia do Mestre Erickson Melquiore Busatto, o qual cedeu 

gentilmente a foto. 

 

No ano de 2010 foi criado o Camping da Seleção Catarinense 

(treinamento de campo), patrocinado pela Prefeitura Municipal de Itapema, 

proporcionando treinamento bimestral em Itapema. A base dos treinadores 

era formada por comissão composta pelos Mestres Erickson (já apresentado 

no início), Adílio (já apresentado no início), Antonio Jauri da Costa (foto na 

sequência) e Vandeir Fugazza (foto na sequência). Esta comissão 

permaneceu até o ano de 2014, base para a Seleção Catarinense. As ações 

iniciadas nesta época proporcionaram a implantação de uma cultura 

desportiva aprimorada. 

 



 

                 

Fotos dos Mestres Antonio Jauri da Costa (esquerda), atualmente Coordenador da 

Seleção Estadual Cadete, e Vandeir Fugazza (direita). Participaram, juntos com o Mestre 

Erickson e Adílio, da época em que foi marcada pelo início do aprimoramento técnico 

competitivo que proporcionou importantes resultados para Santa Catarina. Fotos 

gentilmente cedidas pelos Mestres supracitados. 

 

Também no ano de 2010 foi criado o evento Melhores do Ano, 

ocorrendo pela primeira vez na Câmara de Vereadores de Itapema, com uma 

cerimônia anual que perdura até os dias de hoje, promovendo a valorização 

dos Atletas, Técnicos, Professores, Mestres e Associações do Estado.  

Em 2011 foi criado o CTA – Credenciamento Técnico Anual, 

realizado pela primeira vez na cidade de Florianópolis, sendo um evento que 

se tornou parte da cultura da Federação. Este é um importante evento que 

apresenta vários objetivos, dentre os quais a aproximação da prática com o 

mundo acadêmico das Universidades, de forma a qualificar todo o processo, 

capacitar Atletas, Professores e Mestres em assuntos que vão desde as 

competições de lutas e poomsae, arte marcial, gestão profissional, 

arbitragem, dentre outros temas. O evento também proporciona o 

credenciamento dos técnicos para os eventos competitivos. 

Dos grandes eventos, de caráter oficial, destaca-se o ano de 

2011, quando foi realizado pela primeira vez em Santa Catarina o 

Campeonato Brasileiro de Taekwondo da CBTKD, no Instituto de Educação 

em Florianópolis (na sequência um recorte de uma publicação da época). 

 

 



 

 

 

 

Recorte da publicação na revista Shion, ilustrando o primeiro evento nacional realizado 

em Santa Catarina, no ano de 2011 em Florianópolis, o 38º Campeonato Brasileiro de 

Taekwondo. Recorte gentilmente cedido pelo Mestre Adelino da Silva Filho. 

 

A Federação Catarinense de Taekwondo, por meio da definição 

de seus Técnicos, estabeleceu a meta de ficar na 5ª posição geral no 

Campeonato Brasileiro de 2011, mas para a surpresa de todos, a equipe ficou 



 

classificada como 4ª no geral. Desde então, a Seleção Catarinense sempre 

esteve entre os 4 primeiros colocados nos Campeonatos Brasileiros. 

 

Foto da Seleção Catarinense de 2011, no Campeonato Brasileiro realizado em 

Florianópolis. Foi a primeira vez na história que Santa Catarina ficou entre as cinco 

melhores seleções no território nacional, na ocasião quarto lugar geral por equipe. Foto 

gentilmente cedida pelo Mestre Erickson Melquiore Busatto. 

 

Outro aspecto importante, ainda no ano de 2011, foi à definição 

da necessidade do Atleta disputar a vaga no treinamento de campo 

(Camping), como requisito para estar na Seleção Catarinense. Este aspecto 

contribuiu para que o nível técnico de Santa Catarina pudesse se manter 

sempre em alta. 

Também, em 2011, ocorreu o primeiro evento a utilizar 

protetores eletrônicos, no 12º Mega Open em Itajaí. 

Em 2013 Santa Catarina sediou o Campeonato Brasileiro de 

Interclubes em São José. Em 2015, sediou o Campeonato Brasileiro Adulto 

em Jaraguá do Sul, o qual foi organizado pelo Instituto Mestre Allan – IMA. 

Evento este que aconteceu na Arena Jaraguá, local famoso em todo o 



 

território nacional. O resultado do trabalho sério e comprometido apareceu 

de forma evidente neste evento, onde fomos Campeão Brasileiro por equipe. 

Na sequência o folder de divulgação deste campeonato 

 

 

Folder do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Jaraguá do Sul, no ano de 

2015. A Seleção Catarinense foi consagrada Campeã como equipe. 

 

 

A partir do ano de 2015, no aspecto competitivo, houve avanços 

em todas as categorias, resultado direto de muitos outros treinadores (seria 

difícil nominá-los todos, com o risco de esquecermos algum nome 

importante), os quais foram impulsionados pelo trabalho de base inicial. 



 

Também em 2015, a multicampeã, com vasto currículo 

profissional e competitivo, Mestra Alessandra Trevisan, participou do 

Campeonato Mundial na Rússia. Mestra Alessandra é Técnica da Seleção 

Brasileira Cadete e exerce a função de Coordenadora Estadual da Seleção 

Adulta da Federação Catarinense de Taekwondo (foto abaixo). Além e ser a 

recordista do Taekwondo no JASC, com 7 medalhas de ouro e primeira 

atleta de Santa Catarina a conquistar um Campeonato Brasileiro em 

Dourados no Mato Grosso do Sul, no ano de 2006. 

. 

 

Mestra Alessandra Trevisan – 4º Dan, a qual gentilmente cedeu a foto. Multicampeã, 

Técnica da Seleção Brasileira e atual Coordenadora Estadual da Seleção Adulta da 

Federação Catarinense de Taekwondo. Mestra Alessandra foi a primeira Atleta na 

história da FCTKD a conquistar a medalha de ouro num Campeonato Brasileiro, em 

Dourados/MS no ano de 2006.  

 

2015 também marcou a entrada da FCTKD nos Joguinhos 

Abertos de Santa Catarina, para atletas de 15 a 18 anos. Contudo, no ano de 

2016 o Taekwondo acabou sendo retirado do Joguinhos, por falta de entrega 

de documentação. No ano de 2017 foi elaborado um novo projeto pelo então 

presidente Mestre Allan, para retornar aos Joguinhos, se concretizando em 

2018 como veremos mais à frente em nossa ordem cronológica. 



 

No ano de 2017 o Mestre Erickson Melquiore Busatto de Souza 

torna-se Técnico da Seleção Junior no Pan-Americano em Costa Rica, 

seguindo nesta função até os dias atuais. Em 2018 foi Técnico no 

Campeonato Mundial Escolar Gymnasiade em Marrocos. 

Na história do Taekwondo Catarinense muitos são ou foram 

grandes atletas. Muitos com grande potencial, mas por inúmeras razões não 

escolheram o caminho da competição. A maioria busca na arte marcial uma 

forma de melhorar sua condição física e mental, a saúde como meta 

principal, e muitos também buscam a parte mais marcial de nossa arte. 

Todas estas formas são válidas, legítimas e mostram a amplo alcance do 

Taekwondo. No cenário competitivo sempre surgem atletas que se destacam, 

desde competições locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, 

não seria possível citá-los todos, pois realmente foram muitos nestes anos, 

desde a fundação da Federação Catarinense de Taekwondo. Portanto, optou-

se por lembrar aqui os nomes de Atletas Catarinenses que tiveram destaque 

no cenário internacional em Campeonatos Oficiais até o ano de 2020, 

conforme a tabela na sequência: 

 

Destaques em Campeonatos Internacionais Oficiais 

Ano Atleta Colocação Competição/Local 

2013 Gabriel Thomas 

Hubner Alves 

Prata Pan-Americano/México. 

2013 Isadora Lopes Bronze Pan-Americano/México. 

2015 Johnatan Santos Prata Sul-Americano/Peru. 

2015 Alessandra Trevisan Bronze Sul-Americano/Peru. 

2017 Vitor Candido Porto Ouro Pan-Americano/Costa Rica. 

2017 Vitor Candido Porto Ouro Sul-Americano/Chile 

2017 Eduardo Baretta Bronze Pan-Americano/Costa Rica 

2018 Vitor Candido Porto Ouro Mundial Escolar/Marrocos 

2019 Arthur Meirelles da 

Costa 

Ouro Pan-Americano/Estados 

Unidos 

2019 Stefani Maria Roteski Bronze Pan-Americano/Estados 

Unidos 

2019 Polyana Larissa 

Rodrigues 

Bronze Pan-Americano/Estados 

Unidos 

 



 

Ainda em relação aos atletas de destaque internacional, até o 

presente momento histórico, é importante citar João Victor Souza Diniz, por 

ser o atleta filiado à FCTKD mais bem ranqueado internacionalmente na 

história do Taekwondo Catarinense, figurando na 23ª posição no ranking 

mundial, categoria até 63 kg. 

Há vários Mestres no Estado de Santa Catarina com a gradução 

6º Dan, assim como tantos outros espalhados pelo Brasil. Mas é importante 

destacar a conquista da Mestra Gabriela da Silva, pelo significado histórico. 

No ano de 2018, no dia 09 de novembro, foi a segunda mulher brasileira a 

conquistar esta graduação, sendo a primeira em nosso Estado (fotos na 

sequência). 

 

Foto datada em 20 de novembro de 2018. Mestra Gabriela da Silva fazendo seu discurso 

de agradecimento quando recebeu a Moção de Congratulação na Câmara de Vereadores 

de Santo Amaro da Imperatriz. Homenageada por ser a segunda mulher brasileira e 

primeira no Estado a se graduar 6º Dan em 09 de novembro de 2018, pela FCTKD e 

CBTKD. Foto gentilmente cedida pela Mestra Gabriela da Silva. 



 

 

Foto datada em 09 de novembro de 2018. Mestra Gabriela da Silva, segunda brasileira e 

primeira no Estado a se graduar 6º Dan, recebe o certificado do Presidente da CBTKD 

Alberto Cavalcanti Maciel Junior, em Jaraguá do Sul. Foto gentilmente cedida pela 

Mestra Gabriela da Silva. 

Em 2018 nossa modalidade retorna aos Joguinhos, inicialmente 

como modalidade de demonstração, pelo período de 3 anos. O Taekwondo 

foi tão bem representado, e organizado com a produção do evento, que não 

foi cobrado o tempo de carência previsto, fazendo com que, em 2019, 

entrássemos como modalidade oficial. Nota-se que na época era permitido o 

acúmulo de funções entre federações e confederações. 

No ano de 2019 a Mestra Alessandra Trevisan tornou-se 

Técnica da Seleção Brasileira Cadete, no Pan-Americano de Portland nos 

Estados Unidos. No mesmo ano o Mestre Antonio Jauri da Costa tornou-se 

Técnico da Seleção Brasileira Cadete no Campeonato Mundial em Tashkent 

no Uzbequistão. 

A partir da entrevista com o Mestre Allan Fabio Siqueira, atual 

Presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, apresenta-se um relato 

do momento contemporâneo e a visão para o futuro. Atualmente, no final do 

ciclo de sua gestão, que se iniciou no ano de 2017 e que se encerrará em 

2020. Inicialmente destaca-se o projeto para entrar na OLESC  – Olimpíada 

Estudantil Catarinense, elaborado em 2019, e que se concretizou em 2020, 

quando nossa modalidade entraria como modalidade de demonstração, 

contudo, em virtude da pandemia pelo novo corona vírus, o evento foi 



 

suspenso. Mesmo assim, está garantida a participação do taekwondo na 

OLESC em 2021, comtemplando todas as idades para eventos da Fesporte, 

sendo eles: OLESC de 12 a 14 anos, joguinhos de 15 a 17, e JASC de 17 

para cima. 

A FCTKD, atualmente é o único órgão regulamentador do 

Taekwondo oficial do Estado de Santa Catarina, reconhecida pela 

Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD. Sediada no município de 

Jaraguá do Sul, sito à rua Domingos Sanson 420, sala 05, no bairro 

Baependi. Essa sede foi instalada no ano de 2018, mas Jaraguá do Sul já foi 

Sub-Sede em 2016, quando tinha a responsabilidade de emitir certificados 

das faixas coloridas. 

Em 2020 contamos com mais de 10.000 filiados entre Mestres, 

Professores, Alunos e Atletas, dos quais mais de 1.000 Faixas Pretas e 47 

Mestres. 

Em termos do calendário de eventos de competição oficiais, a 

FCTKD participa dos eventos organizados em conjunto com a Fesporte – 

Fundação Catarinense de Esporte e FCDE – Federação Catarinense de 

Desporto Escolar. Deste ciclo de eventos oficiais, destacam-se os Jasc -  

Jogos Abertos de Santa Catarina, Joguinhos, OLESC – Olimpíada Estudantil  

Catarinense, JESC – Jogos Escolares de Santa Catarina, Seletiva Estadual de 

Combate Games e Gymnadiade (desporto escolar). O rol de competições 

oficiais abre possibilidade para a inserção no ciclo olímpico. 

Além dos eventos oficiais, ocorrem no Estado muitos eventos 

organizados pelas entidades filiadas e são chancelados pela FCTKD. Seria 

longa a lista dos numerosos eventos locais que ocorrem em todas as regiões. 

A título de exemplo destacamos o Mega Open International Taekwondo 

Championship, organizado pelo Mestre Lenoir de Oliveira de Itajaí, um 

evento que fez mais de 20 anos de existência e é considerado o maior evento 

de Taekwondo do Estado de Santa Catarina e um dos maiores eventos do 

Brasil, recebendo competidores nacionais e internacionais (foto ilustrativa 

abaixo). 



 

 

Foto do Mestre Lenoir de Oliveira de Itajaí – 6º Dan, organizador do maior evento de 

Taekwondo de Santa Catarina, chancelado pela FCTKD, também um dos maiores 

eventos do Brasil. Na edição de 2019 comemorou 20 anos desde sua implantação, 

contando com a participação de mais de 600 atletas nacionais e internacionais. Foto e 

cartaz de divulgação gentilmente cedidos pelo Mestre Lenoir de Oliveira, atualmente 

(2020) Coordenador Estadual da Seleção Master da FCTKD. 

A FCTKD conta hoje com uma infraestrutura física, técnica e 

profissional que atende às mais amplas demandas de seus filiados. Há 

estrutura com tatame e equipamentos para as competições, desenvolvimento 

de cursos de arbitragem, exames de Faixa Preta informatizados e 

reconhecidos pela CBTKD, onde o desempenho dos candidatos é divulgado 

em tempo real, um pioneirismo no território nacional (fotos na sequência). 

 

Na foto à esquerda uma das bancas de avaliação de exame para Faixa Preta do ano de 

2019, ilustrando o processo informatizado e notas divulgadas em tempo real, um 

pioneirismo no Brasil. Na foto à direita os candidatos concentrados na resolução das 

provas teóricas. Acervo de fotos da FCTKD. 



 

Destaque se faz ao currículo formativo da Federação, 

considerado pelo Presidente da CBTKD Mestre Alberto Cavalcanti Maciel 

Junior como um dos mais completos do Brasil, proporcionando uma sólida 

formação. Um currículo único foi estabelecido para todo o Estado, desde as 

fases iniciais até as altas graduações da Faixa Preta, foi elaborado em 2012, 

pelo Mestre Allan Fabio Siqueira (na época coordenador de graduação) e 

pelo Mestre Jean Cristiano dos Santos, tendo sido revisado pelo Grão Mestre 

Yong Min Kim. 

Um aspecto importante a ser mencionado refere-se ao conjunto 

de normativas implantadas pela Federação, as quais foram evoluindo ao 

longo dos anos, desde a fundação. Atualmente há um conjunto de normas 

diversificadas que proporcionam segurança e traz todo um alinhamento às 

diretrizes estabelecidas. Tal aspecto ajuda na harmonia, inclusive reduzindo 

significativamente problemas com o TJD/SC – Tribunal de Justiça Esportiva 

de Santa Catarina, na qual a FCTKD tem sua parceria. 

No ano de 2016 o Mestre Allan foi o idealizador e implantou o 

SGF – Sistema de Gestão de Federações, quando era Diretor Administrativo 

da FCTKD. Trata-se de um sistema de banco de dados informatizado e 

online, onde se gerencia a evolução dos filiados em termos de graduação, 

fazendo respeitar os prazos de carências entre os exames, cadastro com 

dados pessoais, inscrições em eventos, solicitação de serviços e gráficos, 

além de interligar a geração automática de certificados. Tal sistema 

proporcionou melhoria significativa em todo o processo de gestão, um 

modelo para o Brasil. 

No ano de 2017, a Federação apresentava um grande problema 

financeiro, com muitas dívidas a serem pagas. Em 2019 muitos dos 

problemas foram solucionados e a Federação fechou naquele ano com 

recursos disponíveis em caixa. Mesmo agora, em tempos de pandemia, a 

Federação segue honrando seus compromissos, tendo inclusive conseguido a 

CND – Certidão Negativa de Débitos junto ao Governo Federal. Tal aspecto 

contribui para o estabelecimento de parcerias e novas possibilidades de 

captação de recursos e investimentos. Destaca-se aqui o papel do Diretor 

Financeiro Felix Eduardo Osório, que tem prestado um relevante serviço 

nesta área. 



 

Atualmente a FCTKD pode ser considerada uma das potências 

nacionais da modalidade. Vários são os aspectos ligados a este 

reconhecimento, muitos deles já listados anteriormente, mas também 

destacamos alguns outros, quais sejam: 

a) crescimento significativo de atletas para a seletiva de Faixas Pretas para a 

formação da Seleção Catarinense, que passou de 91 atletas em 2017, para 

180 inscritos em 2019;  

b) recorde de participação no Campeonato Brasileiro de 2019 no Parque 

Olímpico no Rio de Janeiro, onde a FCTKD investiu recursos próprios para 

viabilizar a participação de 102 atletas representando a Seleção Catarinense, 

sendo o 3º Estado com o maior contingente, só ficando atrás de São Paulo e 

Paraná. Somente neste evento, a FCTKD fez um investimento de quase 30 

mil reais;  

c) pioneirismo na criação da carteira digital online em aplicativos para 

smartphones, substituindo a carteira física, atualizando de forma 

automatizada a graduação dos filiados e;  

d) presença constante e qualificada nas mídias sociais. 

Um aspecto verificado em todas as entrevistas e também nos 

grupos em mídias sócias ou ainda nas conversas em vários momentos em 

eventos, percebe-se que a Federação tem o apoio massivo dos filiados atuais. 

Houve um apaziguamento dos conflitos e união das associações, filiados e 

equipes em prol de um bem comum. Nessa questão, destaca-se também o 

apoio de uma equipe formada por muitas pessoas que contribuem para o 

aperfeiçoamento multifatorial. Desse modo, além das pastas tradicionais, a 

Federação criou várias outras, abrangendo uma diversidade de temas, sendo 

elas com seus respectivos titulares atuais: Presidente – Allan Fabio Siqueira; 

Vice-Presidente – Adílio Alves; Diretor Financeiro – Félix Eduardo Osório 

Sokolowski; Diretor Técnico – Erickson Melquiore Busatto de Souza; 

Diretor de Arbitragem – José Carlos Cunha; Diretor Educacional – Paulo 

César Poliseli; Coordenador de Projetos Sociais – Fernando Jost; 

Coordenadora de Poomsae – Loriane Jollem Beck; Coordenador da Seleção 

Estadual Cadete – Antonio Jauri da Costa; Coordenador Estadual da Seleção 

Master – Lenoir de Oliveira; Coordenadora Estadual da Seleção Adulta – 

Alessandra Trevisan; Coordenador de Arbitragem – Gilvano Sérgio Bonatto; 

Coordenador Estadual da Seleção Sub 21 – Rodrigo Fernando Pfeifer; 



 

Coordenador da Seleção Juvenil – Ronaldo José Gorges; Coordenador de 

Eventos – Fernando Coelho; Secretária Geral – Neide Palaoro; Gerente de 

Esportes – Eder Romanowski; Auxiliar Administrativo – Aline Rodrigues e; 

Fisioterapeuta – Dirceu de Souza Santos.  

Dentre as inovações da gestão do Mestre Allan Fabio Siqueira, 

cita-se também a criação do Conselho de Mestres, em 15 de fevereiro de 

2019. O Conselho conta com a participação de todos os Mestres filiados, os 

quais são membros natos, e tem a função de auxiliar a Presidência da 

Federação na resolução de problemas de ordem ética e zelar pelo 

cumprimento das normas estabelecidas. Atualmente o Conselho tem como 

Presidente o Grão Mestre Pedro Miguel da Silva, e Vice-Presidente o Mestre 

Helton Gledson Berthi, sendo os primeiros a serem eleitos para a função.  

Tem-se como premissa renovar os nomes ligados à gestão do Conselho a 

cada ano, o que não foi possível em 2020, tendo em vista a crise sanitária 

provocada pela epidemia do corona vírus. 

Outra inovação foi a criação da Diretoria Educacional em 

dezembro de 2018, com a função de auxiliar no desenvolvimento de uma 

cultura de estudos e aprofundamento dos conhecimentos através da 

elaboração de materiais didáticos e pedagógicos, confecção das provas 

teóricas para os Exames de Faixa Preta e contribuição para o 

estabelecimento de um currículo educacional, tendo como seu primeiro 

Diretor o Mestre Paulo César Poliseli. 

Na sequência apresentamos as fotos, somente dos titulares 

ligados à Diretoria da Federação, os quais ainda não tinham sido 

identificados. 

 

Felix Eduardo Osório – Diretor Financeiro. Executivo 

das áreas de qualidade e produção. Graduado em 

Engenharia Mecânica pela UFSC. Possui Pós-

Graduação em Produção Enxuta (Lean Manufacturing) 

pela PUC/PR e Pós-Graduação em Gestão da Qualidade 

e Produtividade pela UFPR. 

 

 

 



 

 

José Carlos Cunha - Diretor de Arbitragem. Faixa Preta 

1º Dan. Técnico em Eletrônica pela Escola Técnica 

Hermann Hering. Graduado em Engenharia de 

Telecomunicações pela FURB. Possui Pós-Graduação 

em Redes e Segurança de Sistemas pela PUC-PR. 

Presidente da Associação Catarinense de Taekwondo. 

 

Fernando Jost - Coordenador de Projetos Sociais. 

Professor de Taekwondo, Faixa Preta 2° Dan. 

Acadêmico de Educação Física pela Uniasselvi. 

Professor do Instituto Vitae. Também trabalha na Defesa 

Civil de Ibirama, com experiência em missões nacionais 

e internacionais. 

 

 

Loriane Jollem Beck – Coordenadora de Poomsae. Faixa 

Preta 2º Dan. Formada em Educação Física pela 

Univille. Professora de Educação Física em Escolas de 

São Bento do Sul. Professora de Musculação e 

Taekwondo. 

 

 

Gilvano Sérgio Bonatto - Coordenador de Arbitragem. 

Técnico em eletrotécnica, eletrônica, tecnologia em 

rolamentos, eletrônica de potência, tecnologia de 

implantação da industria 4.0, especialista em automação 

industrial, pneumática e hidráulica, gestão de 

manutenção industrial. Faixa Preta 1º Dan. 

 

 

 

 

 

 



 

Rodrigo Fernando Pfeifer – Coordenador Estadual da 

Seleção Sub 21. Mestre 4º Dan. Formado em Educação 

Física. Possui Pós-Graduação em Treinamento 

Desportivo e Pós-Graduação em Educação Física 

Escolar. Diversos títulos como Atleta e Técnico. 

 

 

Ronaldo José Gorges - Coordenador da Seleção Juvenil. 

Mestre 4º Dan. Possui diversos títulos como  

Atleta e Técnico em nível Estadual e Nacional. 

Fundador da Associação Neotrentina de Taekwondo. 

 

 

 

Fernando Coelho - Coordenador de Eventos. 

Taekwondista 4º Gub. Coordenador de Vendas da 

Empresa Claro – Fibra Óptica. Técnico em CNC – 

Comando Numérico Computadorizado. Graduando em 

Educação Física. Vendedor de máquinas e produtos 

agrícolas na Agrowerner. 

 

 

 

Neide Palaoro – Secretária Geral. Faixa Preta 1º Dan. 

Técnica em Indústria Química. Formada em Letras pela 

Universidade Católica de SC. Curso de Secretariado 

Executivo. Formada em Direito pela Furb. Possui Pós-

Graduação em Direito Previdenciário pela Unisul e Pós-

Graduação em Direito Desportivo pela Uniara/SP. 

 

 

 

 

 



 

 

Eder Romanowski – Gerente de Esportes. Faixa Preta 2º 

Dan. Professor de Taekwondo no Instituto Mestre Allan 

– IMA. Acadêmico de Educação Física do Centro 

Universitário Católico de Santa Catarina, onde também 

ministra aulas de Taekwondo. 

 

 

Aline Rodrigues – Auxiliar Administrativo. Possui 

experiência como auxiliar de TI. Formada em 

Aprendizagem Industrial em Informática Geral 

(Administração de empresas). Possui diversos cursos e 

certificados nas áreas administrativas, de segurança do 

trabalho, marketing e fotografia. Também tem 

conhecimento na área de designer gráfico. 

 

 

Dirceu de Souza Santos. Mestre 4º Dan. Formado em 

Educação Física pela Furb. Formado em Fisioterapia 

pela Univali. Possui Pós-Graduação em Osteopatia pelo 

CBO – Colégio Brasileiro de Osteopatia. 

 

 

Comumente ocorre uma perspectiva, geralmente de praticantes 

não filiados, de que o trabalho da Federação apresenta um viés 

eminentemente voltado para as competições. Por essa razão, alguns acabam 

não querendo fazer sua filiação. O trabalho atual tem buscando mudar esta 

visão. A FCTKD tem atuado em uma grande diversidade de ações, as quais 

ilustram a amplitude do trabalho. Além do aspecto competitivo, há ações 

voltadas para o processo didático, educacional e formativo, para a 

capacitação técnica e profissional, para o estabelecimento e evolução de uma 

 

 

 



 

base curricular prática e teórica, para a formação de árbitros e para a parte 

mais marcial de nossa arte, como por exemplo os poomsae. 

Para o futuro que nos avizinha, há muitos projetos, dentre os 

quais se destaca a criação da Escola Catarinense de Técnicos, uma proposta 

de cursos com duração de 2 anos, com o objetivo de aumentar o 

conhecimento técnico de Professores e Mestres.  

O presidente, Mestre Allan, ainda destaca seu próximo projeto 

(já em andamento) que é a inauguração de uma loja virtual, que 

comercializará produtos com a marca oficial FCTKD. Este é um novo 

segmento para esta unidade federativa, que vai valorizar ainda mais a sua 

marca, que é cada vez mais querida pelos seus filiados. 

Outro trabalho em andamento relaciona-se com a arbitragem 

eletrônica. Um trabalho conjunto entre a FCTKD e a empresa Dezdan e com 

a Universidade Católica de Santa Catarina, onde estão sendo desenvolvidos 

coletes eletrônicos e todo o sistema associado, com intenção de lançar para 

todo o Brasil. A FCTKD está coordenando o processo, que envolve equipe 

técnica, científica e de designer. Nesta mesma esteira, em novembro de 2020 

foi lançado o aplicativo Dezdan-Poomsae Score, destinado à avaliação de 

poomsae, também desenvolvido em parceria com a Dezdan e a FCTKD e 

que será utilizado para eventos da Federação, tanto online como presenciais. 

O ano de 2020 também ficará na história, tendo em vista a crise 

sanitária provocada pelo coronavírus, em muitos aspectos influenciou no 

trabalho do Taekwondo. Um exemplo desta influência e da capacidade da 

Federação em se adaptar a novas realidades, foi o Primeiro Campeonato 

Catarinense de Poomsae, realizado em 09 de maio de 2020, na sequência 

uma imagem promocional do evento. 



 

 

Cartaz promocional do Primeiro Campeonato de Poomsae Online, realizado em 09 de 

maio de 2020.  Acervo da Federação Catarinense de Taekwondo. 
 

Chegando ao final de 2020, citamos o dia 31 de outubro de 

2020, quando foi realizada a Assembléia Eletiva na sede da FCTKD. Na 

ocasião a única chapa concorrente foi eleita por unanimidade de votos, tendo 

sido eleitos, para a gestão 2020-2024, como Presidente o Mestre Allan Fábio 

Siqueira e Vice-Presidente o Mestre Adílio Alves. Na foto ilustrativa na 

sequência chama a atenção para uma novidade, todos estão de máscara 

devido à crise sanitária antes referenciada. 



 

 

Foto histórica do dia 31 de outubro de 2020, quando foi eleita por unanimidade de votos a 

chapa Continuar Crescendo, para a gestão 2020-2024. Como Presidente Allan Fábio 

Siqueira, Vice-Presidente Adílio Alves, Secretária Geral Neide do Carmo Palaoro, 

Membros Titulares do Conselho Fiscal Dilvair Beber, Jean Cristiano Dos Santos e André 

Luis Eichstaedt, e Membros Suplentes do Conselho Fiscal Edinho Junior Da Rosa, 

Mahatma Ghandy Sparremberger Vegilato e Paulo Cesar Alves De Andrade. Foto do 

acervo da Federação Catarinense de Taekwondo. 

 

Em janeiro de 2021 a FCTKD modificou a sua logomarca, de 

autoria do Mestre Allan Fábio Siqueira, e que foi devidamente aprovada em 

assembleia, tendo em vista uma ampla estratégia de divulgação e lançamento 

de produtos diversificados. As razões para esta mudança se basearam em: 

1ª) Necessidade da logomarca ser registrada no INPI – Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. Nesse caso, a apresentação da antiga 

logomarca teve dois processos negados, devido a não adequação a padrões 

pré-estabelecidos pela entidade; 

2ª) Buscar um novo padrão, com o objetivo de modernizar a 

marca e; 

3ª) Implantação de novos sistemas de marketing. 

A mudança foi fruto de uma evolução natural, a exemplo das 

próprias entidades internacionais e nacional, conforme podemos constatar 



 

nas imagens na sequência, que demonstram as mudanças na logomarca da 

Kukkiwon, WT, CBTKD, e agora da FCTKD. 

 

 

Imagem com a evolução das logos no Taekwondo. Elaborado pelo Presidente Allan Fábio 

Siqueira. 

Na figura acima, notamos a evolução das formas circulares para 

novos designers. 

A criação da nova logomarca partiu de alguns princípios, quais 

sejam: a) tenha a capacidade de lembrar o Estado de Santa Catarina; b) tenha 

relação com o Taekwondo, nos remetendo à sua lembrança; c) que nos faça 

lembrar a FCTKD e; d) tenha um design moderno. 

Portanto, inicialmente, o design baseou-se na bandeira do 

Estado de Santa Catarina, conforme a imagem na sequência, inspirando-se 

em suas formas geométricas e cores.  

 



 

 

Bandeira do Estado de Santa Catarina. 

Dando continuidade na construção da logomarca, apresenta-se 

na sequência a inserção do losango verde ao centro, conforme visualizamos 

na figura abaixo, o qual representa a bravura e coragem dos soldados que 

lutaram em batalhas que aconteceram em Santa Catarina.  

 

Estes soldados usavam uma faixa verde no abdômen e eram da 

tropa de fuzileiros liderada pelo primeiro Governador de Santa Catarina, o 

Brigadeiro José da Silva Paes (1738-1748), conhecido regimento “barriga 

verde”. 

 



 

 

Uniforme de infantaria português de 1762 com a faixa verde sobre a barriga. Aquarela do 

pintor português Bartolomeu Sesinando Ribeiro Artur. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barriga-verde. 

 

A representação do Taekwondo na logomarca foi realizada pela 

inserção do pictograma abaixo: 

 

Representação do Taekwondo pelo pictograma, o símbolo que une todos os elementos é 

representado pela faixa, que se transforma em um lutador, na posição “dolio tchagui”, um 

chute alto, que representa a tradição do Taekwondo marcial com um design moderno do 

Taekwondo competitivo. 

 

O último elemento para a composição da logomarca foi a 

inserção de uma fonte para a representação da Federação Catarinense de 

http://www.le-petit-manchot.fr/costumes-portugais-arthuro/85portugal-1760-1830-arthuro-1/les-costumes-militaires/
http://www.le-petit-manchot.fr/costumes-portugais-arthuro/85portugal-1760-1830-arthuro-1/les-costumes-militaires/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barriga-verde


 

Taekwondo. Buscou-se uma fonte forte e bem marcada, representando a 

velocidade, e inclinada para frente, representando o progresso da entidade, 

conforme a figura abaixo: 

 

 

Juntando todas as partes anteriormente descritas, com a 

representação do Estado de Santa Catarina, do Taekwondo e da Federação 

Catarinense de Taekwondo, apresenta-se a nova logomarca: 

 

Por fim, destacamos que muitos são os Mestres (lista na 

sequência) que tem grande importância e relevância no desenvolvimento do 

Taekwondo Catarinense, também muitos Professores, Alunos e Atletas. Não 

conseguiríamos nominar todos que fazem parte desta nossa bela história, 

tentamos apresentar as principais datas, os principais fatos que marcaram a 

trajetória da FCTKD até os dias atuais, além de projetos para o futuro que 

nos avizinha. Certamente sempre faltará alguma coisa, mas tenham a certeza 

de que todos os taekwondistas filiados à FCTKD fazem parte desta história, 

que continua... 

 



 

Lista dos Mestres Filiados à Federação Catarinense de Taekwondo em ordem de graduação, 

seguido de ordem alfabética (atualizado em 21/12/2020). 

Nome Cidade Graduação 

Pedro Miguel Da Silva Santo Amaro Da Imperatriz 7º Dan  

Adelino Da Silva Filho Florianópolis 6º Dan  

Adilio Alves Chapecó 6º Dan  

Allan Fabio Siqueira Jaraguá Do Sul 6º Dan  

Gabriela Da Silva Santo Amaro Da Imperatriz 6º Dan  

Helton Gledson Berthi Jaraguá Do Sul 6º Dan  

Jean Cristiano Dos Santos Joinville 6º Dan  

Lenoir De Oliveira Itajaí 6º Dan  

Luiz Paulo De Melo Campos Orleans 6º Dan 

Vanderlei Santana Da Silva Palhoça 6º Dan  

Claudio José Corrêa Joinville 5º Dan 

Erickson Melquiore Busatto De Sousa Florianópolis 5º Dan 

Evaldo Anacleto Blumenau 5º Dan 

Fabionei Ponticelli Schroeder 5º Dan 

Lindomar Almeida Balneário Piçarras 5º Dan 

Paulo César Poliseli Florianópolis 5º Dan 

Roger Nicolas Ribas Balneário Piçarras 5º Dan 

Vandeir Fugazza Tijucas 5º Dan 

Adenilson Moreira Joinville 4º Dan 

Adonai Corrêa Silveira Lages 4º Dan 

Alessandra Trevisan Jaraguá Do Sul 4º Dan 

Alexandre Anaildo Ferreira Palhoça 4º Dan 

Alexandre Da Silva Florianópolis 4º Dan 

Andre Ribas Borella Navegantes 4º Dan 

Antonio Jauri Da Costa São Bento Do Sul 4º Dan 

Charles Blair Moraes De Matos Criciúma 4º Dan 

Cledirson Gilberto De Oliveira Joinville 4º Dan 

Daniel Gonçalves Da Rocha Caçador 4º Dan 

Dilvair Beber Ascurra 4º Dan 

Dirceu De Souza Santos Itajaí 4º Dan 

Edinho Junior Da Rosa São Miguel Da Boa Vista 4º Dan 

Gustavo Felipe Mabba Jaraguá Do Sul 4º Dan 

Israel Ely Mora Urdaneta Florianópolis 4º Dan 

Ivanio Hammes Hermes Chapecó 4º Dan 

Jacson Cley Brand Maravilha 4º Dan 

Jonathan Benassi Santana Itajaí 4º Dan 

Juliano Augusto Leopoldo Palhoça 4º Dan 

Kazu Miura Itioka Santo Amaro Da Imperatriz 4º Dan 

Luiz Carlos Jacinto Itajaí 4º Dan 

Marcia Bridaroli Spézia Jaraguá Do Sul 4º Dan 

Marcos Roberto Teixeira São Francisco do Sul 4 Dan 

Markus Gabriel Martins Palhoça 4º Dan 

Neydsquei Bertemes Porto Belo 4º Dan 

Pierre Rodrigues Lopes Balneário Gaivota 4º Dan 

Rodrigo Farias Santo Amaro Da Imperatriz 4º Dan 

Rodrigo Fernando Pfeifer Seara 4º Dan 

Ronaldo José Gorges Nova Trento 4º Dan 

Ronaldo Mesquita De Oliveira Gaspar 4º Dan 



 

Nome Cidade Graduação 

Valdemiro Ventura São João Batista 4º Dan 

Volnete Rosimer Fornara Itajaí 4º Dan 

 


