
Fernando Fumio Kato nasceu em Ribeirão Claro, São Paulo, em 18
de dezembro de 1950. Em 1973, formou-se em Educação Física
pela Escola de Educação Física e Desporto do Paraná. Foi um
dedicado atleta de esgrima por alguns anos e em 1979, graduou-se
como Mestre D’Armas pela Escola de Educação Física do Exército. 

Após sua formatura como Mestre D´Armas, Kato iniciou sua atuação
como professor em clubes e escolas públicas e privadas de Curitiba,
ministrando treinamento físico e técnico de esgrima. 

Em 2008, quando foi criada a Academia Mestre Kato – AMK, passou
a se dedicar na formação e desenvolvimento de esgrimistas
paranaenses, especialmente na arma espada. 

Desde então, Mestre Kato formou diversos campeões nacionais e
outros tantos atletas destacados em competições internacionais,
além de desenvolver monitores e novos técnicos de esgrima. Não
bastasse a modalidade olímpica, Mestre Kato também vem se
dedicando com sucesso à esgrima paralímpica. 

HISTÓRICO PROFISSIONAL

FERNANDO FUMIO KATO



De sua longa e vitoriosa trajetória profissional, destacam-se o
experiente atleta Athos Schwantes e o jovem atleta Alexandre
Camargo, sendo que o primeiro participou dos Jogos Olímpicos de
Londres - 2012 e ambos participaram dos Jogos Olímpicos do Brasil
- 2016. 

Nas competições nacionais das categorias de base e, também, na
categoria adulta, a presença de atletas do Mestre Kato no pódio é
uma constante, e isso é o reflexo da excelência do seu trabalho no
desenvolvimento de talentos.

Por seus próprios méritos, Mestre Kato foi convocado diversas vezes
pela CBE como técnico de equipes brasileiras em eventos
internacionais de vulto, tais como campeonatos sul americanos, pan
americanos e mundiais. 

Sua dedicação à esgrima, embasada na grande paixão pelo esporte,
foi responsável pelo crescimento da modalidade no estado do
Paraná. É um Mestre reconhecido pelo seu talento e pela humildade,
características que o fazem admirado e querido pela comunidade da
esgrima brasileira.


