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APRESENTAÇÃO 

 

A primeira edição do Simpósio Nacional de Lutas surgiu com a ideia de reunir 

pesquisadores/cientistas e a comunidade da luta. Assim, em 2010 foram reunidos no Rio de 

Janeiro, pesquisadores das Ciências da Saúde/Biológicas e das Ciências Humanas e 

Sociais (com predileção pelo recorte temático sobre lutas). A concepção demonstrou-se 

acertada, dada qualidade dos debates e articulação entre os presentes, sem distinção 

regional, educacional, social, de gênero, raça, credo etc.  

Nesse mesmo percurso, ao longo da década de 2010, foram realizadas mais seis 

edições do evento, alternando entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Não obstante, embora a 

palavra “Nacional” componha sua denominação, ressalta-se o viés internacional. Seja nas 

articulações científicas, bem como na participação de palestrantes de diversos países (Ex.: 

Cuba, Bulgária, Romênia etc.). Sem embargo, adicionalmente, destaca-se o fato de os 

estudantes e profissionais se tornarem protagonistas. Isto é, com apresentação de resumos 

e trabalhos completos na Mostra Nacional de Produção Cientifica em Lutas (constituída 

dentro dos simpósios). Nessas ocasiões, puderam ressaltar suas reflexões e pesquisas, 

configurando lócus privilegiado de difusão e debate enriquecedor com os pares.  

Em outra medida, percebe-se que, ao longo dos anos, perpetuou-se a tradição do 

evento em mesclar áreas inter e multidisciplinares. Outrossim, reuniu palestrantes com 

elevado nível de titularidade acadêmica (com inúmeras reflexões teóricas) e, 

concomitantemente, acentuado domínio de transferência para realidade prática. O intuito 

principal foi e sempre será a busca pela práxis. Simplificadamente, a perspectiva de que, as 

teorias ensinadas sejam colocadas em prática, in loco, nos eventos.  

Todavia, infelizmente, por razões de segurança, o simpósio teve sua interrupção 

estabelecida diante da realidade pandêmica (COVID-19) instaurada no Brasil e no mundo 

(2020-2021). Assim, o retorno ocorreu somente no VIII Simpósio Nacional de Lutas (2022). 

Edição comemorativa, que celebrou os doze anos do evento. Seguiu alicerçado pelas três 

prerrogativas que o sustentam, ininterruptamente, desde o início. São elas: 1.ª) Difusão da 

ciência aplicada às Artes Marciais; 2.ª) Democratização de informações de difícil acesso; 

3.ª) Disponibilização de oportunidades iguais para quem a vida deu caminhos diferentes.  

Nesse bojo, inteiramente gratuito, foi realizado pela primeira vez fora do eixo Rio-SP e, para 

tal empreitada, contou com apoio e reconhecimento, imprescindíveis, da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Ademais, palestras, mostras 



 

científicas e mesas-redondas foram complementadas por uma novidade: o I Fórum Nacional 

de Lutas Corporais na Escola. Este, realizado presencialmente em Manaus, na sede da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM). Nessa oportunidade, pôde-

se destacar a intensa interlocução entre professores de Educação Básica, das redes 

públicas e privadas, com renomados cientistas no segmento.  

Outra novidade foi o formato, ou seja, realizado pela primeira vez em contexto híbrido. 

Nessa direção, o conhecimento e a ciência foram democratizados partindo (e para além) do 

Estado do Amazonas, com a realização de atividades online. Estas, ocorreram no final de 

semana subsequente ao Fórum citado. Para além, verifica-se que, a forma híbrida mostrou-

se adequada, pelas submissões de resumos e artigos completos, advindos de norte a sul do 

Brasil. Outrossim, a 8.ª Mostra Nacional de Produção Cientifica em Lutas, Esportes e 

Atividade Física foi a edição com maior número de trabalhos submetidos, que seguem 

publicados nesta compilação (vide o sumário). Destarte, os protagonistas, isto é, os autores, 

difundem, eternizam (e consagram) sua produção científica. 
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Sexta-feira, 18/11/2022 

Manhã 

08h00-12h00 // I Fórum Nacional de Lutas 
Corporais na Escola* (Parte 1 – presencial, no 
Auditório do CEPAN, na sede da Secretaria de 
Estado de Educação do Amazonas – Seduc-AM) 

Tema: "Práxis (teoria-prática) no âmbito do dia a dia 
da Educação Física Escolar". 

Tarde 

14h00-16h30 // I Fórum Nacional de Lutas 
Corporais na Escola* (Parte 2 – presencial, no 
Auditório Guilherme Nery, localizado no Bloco C da 
FEFF/UFAM, Minicampus, Setor Sul) 

Tema: "Produção acadêmica vigente na área e a 
transferência de conhecimentos". 

*Palestrantes:  Prof. Dr. Fabrício Boscolo Del 
Vecchio (UFPel); Prof. Dr. Leonardo Vidal Andreato 
(UEA); Prof. Dr. Rubens Batista Junior (UEPA); Prof. 
Dr. Luiz Gustavo Bonatto Rufino (UNESP). 
Mediação: Profa. Dra. Elizandra Garcia da Silva 
(UFF) 

16h30-17h10 // Palestra Magna de abertura do 8.º 
Simpósio Nacional de Lutas (híbrida: presencial, 
no Auditório Guilherme Nery e, concomitantemente, 
online com transmissão no Youtube): “Lutas 
Corporais no Século XXI: tradição com (ou contra) a 
Ciência, Tecnologia e Inovação”. (Ministrante: Prof. 
Dr. Fabrício Boscolo Del Vecchio) 

 
 
 
 
 
 

Sábado, 19/11/2022  
 
 
 
 
 

 
Manhã 

(09 às 12h – online com transmissão no 
Youtube) 

09h00-10h00 //  Palestra 1: "Humanidade e 
ancestralidade das Lutas Corporais”. (Ministrante: 
Prof. Dndo. Leandro Paiva) 

10h00-11h00 //  Palestra 2: "Desenvolvimento 
Humano, Ética e Moral nas Artes Marciais: a 
realidade fora do Brasil”. (Ministrante: Prof. Dr. 
Valécio Senna) 

11h00-12h00 //  Palestra 3: "Lutas, Artes Marciais e 
Modalidades Esportivas de Combate: usos e 
apropriações não usuais ou consagradas”. 
(Ministrante: Prof. Dr. Rafael Mocarzel)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 19/11/2022 

Tarde 
(13 às 18h – online com transmissão no 

Youtube) 

13h00-14h00 // Mesa-Redonda 1: “Mulheres nas 
Lutas, Artes Marciais e Modalidades Esportivas de 
Combate: impacto de suas produções no âmbito da 
Ciência, Tecnologia e Inovação”. (Participação: 
Profa. Dra. Elizandra Garcia da Silva; Profa. Dnda. 
Heloiana Faro. Mediação: Profa. Dra. Inês Amanda 
Streit) 

14h00-15h00 // Palestra 4: “Psicologia e 
Modalidades Esportivas de Combate: meios e 
métodos mais efetivos na clínica prática”. 
(Ministrante: Profa. Dra. Thabata Telles) 

15h00-16h00 // Palestra 5: “Ciência aplicada às 
Artes Marciais: novas evidências com transferência 
prática”. (Ministrante: Prof. Dr. Fabrício Boscolo Del 
Vecchio) 

16h00-17h00 // Palestra 6: “Efeito da 
fotobiomodulação no desempenho de lutadores”. 
(Ministrante: Prof. Dr. Rubens Batista Junior) 

17h00-18h00 // Palestra 7: “Biomecânica nas 
Modalidades Esportivas de Combate: aplicações 
práticas baseadas em evidências”. (Ministrante: Prof. 
Dr. Osmar Pinto Neto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 20/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manhã 

(09 às 12h – online com transmissão no 
Youtube) 

9h00-11h00 // VIII Mostra Nacional de Produção 
Científica em Lutas, Esportes e Atividades 
Físicas* (Apresentações de trabalhos na forma oral 
e painel digital) 

11h00-12h00 // Mesa-Redonda 2: “Estado da Arte 
no Brasil quanto à produção científica sobre Lutas 
Corporais: qualitativo, quantitativo e futuro da 
ciência, tecnologia e inovação no setor”. 
(Participação: Prof. Dr. Leonardo Vidal Andreato; 
Prof. Dr. Victor Coswig. Mediação: Prof. Dr. Rubens 
Batista Junior) 

Tarde 
(13 às 17h – online com transmissão no 

Youtube) 

13h00-16h00 // VIII Mostra Nacional de Produção 
Científica em Lutas, Esportes e Atividades 
Físicas* (Continuação: apresentações de trabalhos 
na forma oral e painel digital) 



 

 
 
 
 
 

Domingo, 20/11/2022 
 

 

*Comitê avaliador: Prof. Dr. Leonardo Vidal 
Andreato; Prof. Dr. Victor Coswig; Prof. Dr. Rubens 
Batista Junior; Prof. Dr. Rafael Mocarzel. 

16h00-17h00 // Palestra Magna de encerramento 
do 8º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais 
e Modalidades de Combate: “Artes Marciais, Lutas 
e Esportes de Combate como objeto de investigação: 
dilemas e desafios do campo de pesquisa”. 
(Ministrante: Prof. Dr. Marcelo Antunes) 

17h00 // Encerramento 
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“A GÊNESE DO MUAY THAI BRASILEIRO”: OUVINDO OS PRINCIPAIS 
PRECURSORES 

 

IVO LOPES MÜLLER JÚNIOR 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil 

ivojunior11@yahoo.com.br 
 

ANDRÉ MENDES CAPRARO 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil 

 
RESUMO 

 
Introdução: Em diagnóstico publicado pelo extinto Ministério do Esporte (1995- 
2019) em 2013, o Muay Thai se destacou como uma das artes marciais mais 
praticadas no Brasil. Contudo, esse cenário pode ser relacionado ao destaque 
significativo que as artes marciais e esportes de combate tem recebido pela mídia 
nos últimos anos, sobretudo a partir de eventos de Mixed Martial Arts-MMA, tomamos 
como exemplo o Ultimate Fighting Championship-UFC. Até o ano de 2013, os 
principais atletas de Muay Thai que competiam nos eventos de MMA eram 
brasileiros. No entanto, pouco se sabe a respeito do período de inserção da 
modalidade no Brasil e de como eram realizados os treinamentos nessa época. 
Objetivo: Analisar, por meio de narrativas, o processo de inserção e as principais 
características do treinamento realizado no final da década de 1970, período em que 
Nélio Naja instituiu o Muay Thai no Brasil. Método: Foram entrevistados, a partir dos 
procedimentos teóricos-metodológicos da história oral, dez mestres de Muay Thai, a 
saber: Welington Narany; Reginaldo “China”; Júlio Cesar “Carioca”; Rudimar Fedrigo; 
Fábio Noguchi; Paulo Nikolai; Augusto Cunha; Sandro Lustosa, Edinei Pedroso; 
Álvaro de Aguiar. Os primeiros faixas pretas formados por Nélio Naja, o suposto 
introdutor dessa arte marcial no país. Além das fontes orais, utilizamos o cotejamento 
de outras fontes como matérias de jornais, livros e websites. Resultados e 
conclusão: Ao abandonar o Taekwondo e iniciar o Muay Thai na cidade de Curitiba 
(PR), Nélio Naja prosperou, fomentando a construção do mito do herói e a construção 
de uma identidade da arte marcial. Nélio Naja, para se estabelecer como introdutor 
no Brasil, precisou criar algumas versões memorialísticas de como conheceu a 
modalidade, sendo repassada de forma oral e tornando-se um consenso entre os 
praticantes. Entre elas, uma suposta ida a Tailândia durante os anos de 1976-78, 
para trabalhar em uma missão como paraquedista para a Força Aérea Brasileira – 
FAB, embora a primeira missão da brigada de paraquedistas na Ásia tenha ocorrido 
em Timor Leste, no ano de 2002 e não na década de 1970, como afirmou Nélio Naja, 
justificando sua suposta ida à Tailândia. Em menos de dois anos a modalidade já era 
praticada sob a supervisão de Nélio Naja nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e São 
Paulo (SP), para esse feito, utilizou faixas pretas de Taekwondo e Hapikdo. 
Constatou que nesses locais ocorreram memórias em disputa, pois outros pioneiros 
tentaram se estabelecer como precursores. Os princípios aprendidos com o grão- 
mestre Nélio Naja,valores a base do treinamento pautada em um condicionamento 
físico intenso e da construção de uma identidade guerreira em seus atletas permitiu 
consolidação de uma identidade da arte marcial. 

 
Palavras-Chaves: arte marcial; boxe tailandês; identidade. 
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A GUERRA DO PARAGUAI NA CAPOEIRA 
 

LEANDRO PAIVA 
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil 

professorleandropaiva@gmail.com 
 

RESUMO 
 

Introdução: A Guerra do Paraguai foi um conflito militar de larga escala ocorrido no 
Século 19 (1864-1870). Brasil, Argentina e Uruguai sob o tratado da tríplice aliança 
lutaram contra o Paraguai. Nessa seara, o Brasil enviou batalhões inteiramente 
compostos por pessoas negras, denominados “Zuavos Bahianos”. Reminiscências e 
relatos posteriores asseveraram que, parte desses militares, tinha domínio de lutas 
corporais, sobretudo de “Capoeira”. Objetivo: A presente pesquisa tem como área 
de concentração a História e Antropologia. Pretendeu-se relevar “se” e “como” 
ocorreu essa suposta participação da “Capoeira” na Guerra do Paraguai. Ademais, 
identificar como se processa essa atualização nas Rodas de Capoeira do Século 21, 
como elemento forjador da identidade capoeirística. Método: O estudo é composto 
de História Micro-Analítica (problematizando as fontes) e etnografia (pesquisa de 
campo antropológica), presencial e multissituada. Resultados: Como resultados 
parciais: 1) Reminiscências referenciam que, alguns membros dos batalhões de 
Zuavos, eram destacados em “capoeira”; 2) Após a Revolução (golpe) de 1930, a 
Capoeira busca pela legitimidade/legalidade e reforça o ethos guerreiro de 
“cumprimento cívico à nação” (pela participação na Guerra do Paraguai); 3) Em 
diversas entrevistas no campo etnográfico, referenciaram que a Guerra do Paraguai 
é atualizada/lembrada pelas cantigas; 4) Retorno de 48 respostas de formulários 
enviados, com grandes discrepâncias acerca da identidade do Capoeirista 
(“mandingueiro”, “esperto” etc.) e pequeno índice de incredulidade em relação à 
Capoeira na Guerra do Paraguai. Além disso, mais de 70% associou a participação 
na Guerra do Paraguai com cantigas específicas (alguns citaram as cantigas na 
íntegra). Conclusão: O mito (“narrativa”) da participação da “capoeira” na Guerra do 
Paraguai é continuamente atualizado. No entanto, existe grande divergência sobre 
os fatos históricos e suas correspondências: conquanto para alguns foi algo muito 
valoroso, para outros foi algo terrível, impelido aos negros à época. 

 

Palavras-chave: antropologia; etnografia; história. 
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A IMPORTÂNCIA DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL NOS ATLETAS DE JUDÔ 
 

WANDERSON FERREIRA CALADO 
Universidade Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil 

 
EDNA CRISTINA SANTOS FRANCO 

UNIASSELVI, Belém, Pará, Brasil 
 

ENIVALDO CORDOVIL RODRIGUES 
UNINASSAU, Belém, Pará, Brasil 

 

RUBENS BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 
Universidade do Estado do Pará, Altamira, Pará, Brasil 

rubpersonal@hotmail.com 

 
RESUMO 

 

Introdução: O judô é uma modalidade esportiva de combate cujo principal objetivo 
é buscar o domínio do oponente através do uso de técnicas de projeções, 
imobilizações, estrangulamento ou chaves de articulação. A força de preensão 
manual mensura a força dos membros superiores. Sendo extremamente importante 
para o judoca segurar o seu oponente a fim de aplicar as técnicas de projeção no 
adversário. Objetivo: A presente pesquisa tem como área de concentração a 
Cinesiologia e Biomecânica e tem como objetivo caracterizar a força de preensão 
manual no judô. Método: O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa 
bibliográfica nas seguintes plataformas de busca: Scielo, Portal de periódicos 
CAPES, Google Acadêmico, utilizando os seguintes indexadores: Judô, Força da 
Mão, Dinamômetro de Força Muscular. Resultados: Como resultado pôde-se 
concluir que, para que o judoca possa se impor junto ao seu oponente e, 
consequentemente, seu jogo sobressaia na luta, é imprescindível uma boa pegada, 
ou seja, é necessário ter uma boa ou excelente força de preensão manual em ambas 
as mãos ou de preferência na mão dominante. Assim, a força de preensão manual é 
requisito indispensável para que o judoca possa desempenhar sua técnica durante a 
luta, além de prevenir lesões. Conclusão: A força de preensão manual é uma 
variável inevitavelmente presente em todos os momentos de um combate de 
Judô, pois não existe sequer uma técnica neste esporte que possa ser 
desempenhada sem que haja movimento de pegada por parte de pelo menos um dos 
atletas. 

 

Palavras-chave: dinamômetro de força muscular; força da mão; judô. 
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ANÁLISE DA REPRODUTIBILIDADE DE UM TESTE VISUOMOTOR 
ESPECÍFICO PARA ATLETAS DE TAEKWONDO 

 

CÉSAR VERÇOSA DIAS 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil 

cesar.dias@academico.ufpb.br 
 

RODRIGO DIEGO MORAIS DA SILVA 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 

 

HELOIANA KAROLINY CAMPOS FARO 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil 

 
DANIEL GOMES DA SILVA MACHADO 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 
 

LEONARDO DE SOUSA FORTES 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil 

 
RESUMO 

 
Introdução: O desempenho visuomotor é caracterizado por meio da desenvoltura, 
unindo aspectos visuais e motores na realização de uma determinada tarefa. 
Entretanto, a ligação entre esses dois aspectos se passa intrinsecamente pelos 
aspectos cognitivos, como a atenção, sistema de inibição cognitiva, dentre outros. 
Interessantemente, atletas de combate, sobretudo de modalidades de toque (i.e., 
Taekwondo; TKD), apresentam habilidades cognitivas bem desenvolvidas. Embora 
já existam testes físicos específicos para avaliar diversas capacidades físicas e 
tempo de reação simples no TKD, testes de desempenho visuomotor ainda são 
escassos. Desse modo, considerando a importância do desempenho visuomotor no 
TKD, torna-se relevante o desenvolvimento de um teste capaz de avaliar de forma 
válida e reprodutível essa capacidade. Tal teste poderia ser útil tanto em um contexto 
de pesquisa quanto prático na avaliação de atletas de TKD. Objetivo: Analisar a 
reprodutibilidade de um novo teste visuomotor específico para o TKD. Método: Doze 
atletas de TKD destros (6 homens; 6 mulheres; Idade = 19,41±2,53 anos) 
participaram do estudo em três visitas: 1) familiarização com o teste; 2) teste; e 3) 
reteste. Quatro aparelhos luminosos com sensores de aproximação chamados led 

light (ReactionX®) foram fixados em um saco de pancada em forma de torso, no qual 
os atletas deveriam executar quatro diferentes golpes: dollyo chagui com perna não- 
dominante (DPND) e dominante (DPD); bandal chagui com perna não-dominante 
(BPND) e dominante (BPD). Foram realizados dois tipos de testes a fim de mensurar 
o desempenho visuomotor. No teste simples, apenas um dos sensores acendia e o 
atleta deveria executar o golpe correspondente o mais rápido possível. No teste 
complexo, todos os sensores acendiam ao mesmo tempo, o alvo do golpe era o único 
sensor que acendia em cor diferente dos demais. Em cada um dos testes, os 
indivíduos respondiam a 120 estímulos aleatorizados. Como principais desfechos, 
foram utilizados o tempo de reação (TR) de ambos os testes e acurácia do teste 
complexo. A reprodutibilidade da medida foi calculada utilizando o Coeficiente de 
Correlação Intraclasse (CCI), para a média geral de cada teste e para média 
individual de cada golpe. Os dados estão descritos como média, desvio-padrão e 
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intervalo de confiança de 95%. Resultados: Em relação ao teste simples 
considerando o teste, reteste e ICC, respectivamente, obteve-se boa 
reprodutibilidade de modo geral (1031±169; 945±143ms, CCI=0,81; IC95%:0,35- 
0,94; p<0,05), para o DPD (1111±250; 1086±289ms, CCI=0,86; IC95%:0,49-0,96; 
p<0,05), BPND (969±125; 930±150ms; CCI=0,77; IC95%:0,14-0,93; p<0,05), e BPD 
(891±108; 862±118ms; CCI=0,80; IC95%:0,27-0,94; p<0,05). Todavia foi revelada 
baixa para o DPND (1396±273; 1217±191ms; CCI=0,30; IC95%:-1,57- 0,81). Já os 
resultados para os testes realizados no modo complexo foi observado boa 
reprodutibilidade de modo geral (1243±157; 1207±175ms; CCI=0,85; IC95%:0,50- 
0,95; p<0,05), para o DPND (1458±246; 1457±309ms; CCI=0,90; IC95%:0,67-0,97; 
p<0,001), BPND (1160±127; 1111±173ms; CCI=0,84; IC95%:0,46-0,95; p<0,05), 
BPD (1039±118;   1010±133ms;   CCI=0,85;   IC95%:0,50-0,95;   p<0,05),   porém 
moderada reprodutibilidade para DPD (1285±210; 1230±211ms; CCI=0,72; 
IC95%:0,04-0,92; p<0,05) e baixa para a acurácia (99±1; 99±0,99%; CCI=0,36; 
IC95%:-1,19-0,81). Conclusão: O teste visuomotor específico para o TKD 
apresentou adequada reprodutibilidade do TR para os golpes no teste simples e 
complexo, exceto para o DPND no teste simples. Para a acurácia no teste complexo, 
a exceção se mantém verdadeira. 

 
Palavras-chave: cognição; controle inibitório; lutas. 
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RESUMO 

 
Introdução: Atualmente, as lutas apresentam grande importância tanto no aspecto 
esportivo quanto no aspecto educacional, constituindo conteúdo curricular a ser 
abordado em aulas de Educação Física. No entanto, as evidências nacionais 
disponíveis vão na contramão das recomendações atuais com baixa prevalência de 
inclusão das lutas nas aulas de Educação Física. Objetivo: Identificar as barreiras 
para o ensino das lutas da Educação Física escolar brasileira. Método: Foram 
realizadas buscas nas bases eletrônicas LILACS e SciELO. Adicionalmente, uma 
busca manual foi conduzida no Google Scholar e nas listas de referências dos 
estudos incluídos. A busca inicial compreendeu os termos “luta” OR “lutas” OR “arte 
marcial” OR “artes marciais” OR “esporte de combate” OR “esportes de combate” OR 
“jogos de oposição” AND “educação física” OR “escola” OR “escolar”. Apenas 
estudos em língua portuguesa foram considerados para análise. Como critério de 
elegibilidade, somente foram aceitos estudos que apresentaram dados quantitativos 
ou qualitativos reportando as barreiras/fatores limitadores para a inclusão do 
conteúdo lutas nas aulas de Educação Física escolar. Para a seleção de estudo, dois 
pesquisadores, independentemente, analisaram títulos, resumos e artigos na íntegra 
para determinar a inclusão ou exclusão com base nos critérios de elegibilidade. 
Discordâncias foram resolvidas por um terceiro pesquisador. Resultados: Como 
resultado preliminar, do estudo piloto, foi identificado que 7 estudos descreveram 
barreiras para o ensino das lutas na escola. Os principais limitadores reportados para 
a não inclusão do conteúdo lutas nas aulas curriculares de Educação física foi a falta 
de materiais, a falta de conhecimento específico em lutas, e o receio de aumento de 
violência entre os alunos. Conclusão: A maioria dos estudos indicaram alta 
prevalência de barreiras para o ensino de lutas na escola. Dessa forma, são 
necessárias estratégias de formação complementar/continuada para docentes que 
atuam com o ensino de Educação Física no ciclo de educação básica. 

 
Palavras-chave: artes marciais; esportes de combate; pedagogia do esporte. 

mailto:vidal.leo@hotmail.com


Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

19 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO INFANTIL DE JIU-JITSU: OS DESAFIOS 
DE UMA PROPOSIÇÃO LÚDICA 

 

JOÃO ALVES DE MORAES FILHO 
Universidade do Estado do Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil 

joao.alves1@unemat.br 
 

LETICIA FERRERIA CONTI 
Universidade do Estado do Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil 

 
RESUMO 

 
Introdução: O jiu-jitsu (JJ) é um esporte em ampla ascensão no mundo todo, haja 
visto pela quantidade crescente de atletas nos campeonatos, eventos televisionados 
entre outros. Após uma larga investigação em sites de venda de livros e materiais de 
JJ, foi possível constatar que muitos materiais escritos foram desenvolvidos para 
adultos, abordando mais os aspectos técnicos da modalidade. Diante dessa 
situação, e percebendo uma lacuna teórica na produção de material infantil, o 
presente autor pretendeu retribuir ao JJ, desenvolvendo o primeiro livro de JJ infantil 
do Brasil. Com a parceria do ilustrador Fernando Marques, o trabalho foi se 
desenvolvendo no início da pandemia da Covid-19. A obra, Meu Primeiro Livro de 
Jiu-jitsu apresenta alguns fatos da modalidade, tais como: a origem do JJ, hábitos de 
higiene, pontuação, graduações, condutas no tatame, inclusão social e uma parte 
interativa como desenhos para colorir e alguns jogos de passa tempo (Caça palavra, 
Labirinto, Olho-vivo), um material lúdico, com uma linguagem simples e interativa, 
com grande quantidade de ilustrações e um valor didático/pedagógico focado no 
público infantil. Objetivo: Relatar a experiência da produção do primeiro livro de Jiu- 
jitsu, direcionado ao púbico infantil do Brasil. Resultados e conclusão: A elaboração 
do primeiro livro infantil de JJ no brasil foi muito gratificante, pois como atleta, 
professor da modalidade e professor universitário, foi possível ver a carência desse 
material sobre o tema. O JJ pode desenvolver o indivíduo tanto em valores pessoais 
quanto financeiro. Após lecionar em vários países do mundo e ainda no âmbito de 
minha formação e desenvolvimento pessoal, veio a proposição desse livro, com o 
intuito principal de fortalecer os laços entre o público infantil e esse fenômeno de 
esporte que é o JJ. As pré-vendas do livro tiveram grande impacto positivo na 
comunidade do JJ, pois como muitos professores perderam o contato com os alunos 
durante a pandemia da Covid-19, o livro possibilitou atividades continuas e de 
familiarização com a modalidade. Rapidamente os professores divulgavam o livro 
entre outros professores de JJ. O envio do material foi para muitos estados do Brasil, 
inclusive para o exterior em países como EUA, Espanha, Portugal, Rússia e França. 
A ideia para próximos projetos é de realizar publicações em diferentes idiomas da 
atual obra e futuramente outro livro que aborde de maneira mais dedicada e para o 
mesmo público sobre as regras do JJ. 

 
Palavras-chave: jiu-jitsu infantil; lutas; pedagogia do esporte. 
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RESUMO 

 
Introdução: O Taekwondo é uma modalidade esportiva de combate de origem sul- 
coreana que em sua prática utiliza socos, bloqueios com ênfase na utilização de 
chutes variados com saltos e giros. Modalidade Olímpica e com expressão 
competitiva muito potencializada, exige dos seus praticantes um treinamento intenso, 
repetitivo e com contato contínuo, aspectos que colaboram no acometimento de 
lesões e que podem impactar na rotina funcional e de qualidade de vida dos 
praticantes da modalidade. Objetivo: Verificar a prevalência de lesões 
musculoesqueléticas, tipos, regiões anatômicas mais afetadas, momentos que 
ocorreram as lesões, tempo de recuperação e consequências físicas e psicológicas 
de praticantes e professores de Taekwondo do estado do Maranhão. Método: Este 
estudo se caracterizou como quantitativo descritivo transversal. Como instrumento 
de coletas utilizou-se um questionário com 32 questões abertas e fechadas, 
administrado presencialmente nos espaços de prática/ensino da modalidade em São 
Luís-MA e, de forma remota via link disponibilizado pelo pesquisador por meio do 
questionário no Google Forms. Investigação com parecer aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) nº 4.711.629. 
Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva (média, desvio-padrão e 
distribuição de frequência). Valores de p≤0,05 foram considerados significativos. 
Resultados: Participaram 63 praticantes e professores de ambos os sexos (55,6% 
Masc.), com média de idade de 20,3 anos (DP=6,345), média de tempo de treino de 
sete anos (DP=4,824) com três treinos semanais (39,7%). No que se refere ao 
acometimento de lesões, os resultados mostraram que 50 participantes (79,4%) 
relataram ter sofrido lesão na prática da modalidade, sendo a contusão (64%) e 
entorse (32%) os tipos de lesões mais relatados. Dos participantes que se lesionaram 
(n=50), as regiões anatômicas mais relatadas foram os Joelhos e Coxas (atrás) com 
40% cada e Pés (32%); a contusão (64%) e entorse (32%) os tipos mais relatados; 
ocorridas nos Treinos para competições (58%), Aulas (34%) e nas próprias 
competições (34%) e; como tempo de recuperação das lesões, 56% apontaram que 
foi menor que 30 dias. A sensação de aumento de fadiga e a diminuição da 
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mobilidade articular foram as consequências físicas mais apontadas por 36% dos 
participantes e, o medo de sofrer novamente a mesma lesão (60%) e o 
sentimento de insegurança na prática (28%) foram as consequências psicológicas 
mais autorrelatadas. Conclusão: Um alto índice de lesões foi verificado nesta 
investigação e, em especial, lesões nos membros inferiores, indo ao encontro da 
literatura que relaciona as lesões às ações motoras mais expressas no Taekwondo 
competitivo que são os chutes, bloqueios e saltitos. Destaca-se a importância em 
novas investigações e intervenções que privilegiem a prevenção do acometimento 
de lesões objetivando uma prática e um cotidiano mais saudável e funcional dos 
professores e praticantes da modalidade. 

 
Palavras-chave: lesão; qualidade de vida; taekwondo. 
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RESUMO 
 

Introdução: O Judô é uma modalidade esportiva de combate, desenvolvida no 
Japão, que busca um ponto perfeito a partir da aplicação de técnicas de projeção, 
imobilização, chaves de articulação ou estrangulamentos. Todavia, a exposição 
gerada por treinamentos e, especialmente, competições postula o atleta em 
situações de alto risco para sintomas de desordens psicológicas, do mesmo modo 
que quadros de ansiedade, que podem ser evitados a partir de avaliações 
diagnósticas e formativas, com o controle e manutenção de práticas durante o 
treinamento e momento anterior à competição. Objetivo: Desta maneira, este estudo 
tem como objetivo apresentar o perfil de judocas infantojuvenis brasileiros quanto 
aos níveis de ansiedade pré-competitiva. Método: Participaram 10 atletas, dos sexos 
masculino e feminino, da divisão competitiva aspirantes, participantes da seleção 
estadual representante do Meeting Interestadual Interclubes, estreantes em 
competições de âmbito nacional, filiados à Federação Gaúcha de Judô e 
Confederação Brasileira de Judô, com idade média de 11,10 (±1,44) anos, indicados 
enquanto infanto-juvenis, e tempo de prática de 2,5 (1,90) anos, com graduação 
máxima de faixa amarela, sétima graduação para crianças, e menor de faixa branca, 
a de início da modalidade. Para a coleta de dados foi utilizado o Sport Competition 
Anxiety Test (SCAT) adaptado ao português, organizado em quinze questões 
classificadas entre “Raramente, Algumas Vezes e Frequentemente” e aplicado entre 
os momentos de pesagem e combates, sendo este período atribuído enquanto pré- 
competitivo. Resultados: Os resultados apresentam um escore médio de 21,70 
(±4,62) pontos para amostra total, sendo caracterizada com nível médio de 
ansiedade. Não houve diferença significativa para o escore de ansiedade em relação 
à idade dos praticantes, bem como à aplicação por gênero, em sexo masculino e 
feminino, e ao nível de ansiedade comparado aos resultados, sendo que dos dez 
judocas participantes, cinco foram campeões da competição em questão e 
apresentaram diferentes escores, nas três classificações: baixa (menos de 17 
pontos), média (de 17 a 24 pontos) e alta (mais de 24 pontos). Conclusão: Conclui- 
se que os atletas infantojuvenis aspirantes de judô apresentaram ansiedade média, 
embora estando participando de uma competição nacional pela primeira vez. Além 
disso, não houve diferença significativa para a ansiedade relacionada à idade, ao 
sexo e resultadodos praticantes em meio pré-competitivo, o que sugere que demais 
variáveis possam ser analisadas, por questionário específico em período 
semelhante, como a satisfação dos judocas a elementos externos, familiares, de 
amizade, apoio e fatores restritivos ou facilitadores para a prática e competição em 
que estão presentes. Palavras-chaves: ansiedade; atletas; judô. 
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RESUMO 
 

Introdução: As artes marciais vêm ganhando destaque com o passar dos anos 
devido as possibilidades de utilizá-las para as mais diversas finalidades, além de 
suas aulas dinâmicas que vem ganhando cada vez mais adeptos, indivíduos que 
buscam novas formas de cuidar da saúde. Dentre diversas formas de aplicação 
destas modalidades, temos a utilização da mesma para indivíduos com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), que devido as características específicas desenvolvidas 
por conta do espectro, possuem a necessidade de intervenções que auxiliem, tanto 
na melhora quanto no desenvolvimento, de suas funções, motoras, cognitivas e 
sociais. Objetivo: este estudo buscou analisar a literatura sobre os possíveis 
benefícios gerados pela prática das artes marciais por sujeitos com TEA. Método: O 
mesmo consistiu em uma revisão sistemática de literatura, para tal, foram utilizados 
como base de dados os portais PUBMED, BV SALUD e BV CAPES, os termos 
usados nos portais são “autism spectrum” AND “martial arts” AND “physical activity”, 
como critérios de inclusão foram utilizados artigos originais com até 10 (dez) anos de 
publicação, nos idiomas inglês, português e espanhol. No que diz respeito aos 
critérios de exclusão, excluiu-se, artigos de revisão e metanálise, com mais de 10 
(dez) anos de publicação, artigos publicados em outros idiomas dos citados nos 
critérios de inclusão. Resultados: Ao término foram encontrados 28 (vinte e oito) 
artigos, dos quais foram relacionados 04 (quatro) manuscritos para serem utilizados 
neste estudo, de acordo com os critérios de inclusão. E após realizar a leitura do 
material, foi possível observar que a prática da atividade física é capaz de gerar 
benefícios motores, cognitivos e sociais para os indivíduos com TEA. No que diz 
respeito às artes marciais, as mesmas demonstram ser uma ferramenta de 
intervenção eficaz, pois além da sua capacidade adaptativa ser ampla, possuem 
elementos que estimulam seus praticantes em vários aspectos através de seus 
movimentos e ferramentas de treino como por exemplo: o kata, muito utilizado no 
Karatê, o qual aparenta auxiliar na melhora do equilíbrio e na redução de 
estereotipias (movimentos rígidos, repetitivos, mal adaptativos e invariáveis), 
melhora esta, que pode ser visualizada mesmo após um período sem estímulo 
específico da modalidade. Outro aspecto notado fôra que, em alguns casos os 
movimentos utilizados nas artes marciais são lentos, com foco e ritmados, os quais 
favorecem ao desenvolvimento do controle dos movimentos do corpo e da atenção 
assim como ocorre no Tai Chi Chuan. Dentre os pontos relacionados ao 
desenvolvimento social, as artes marciais contribuem para a melhora da 
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comunicação, fator este que auxilia no processo de socialização destes indivíduos. 
Conclusão: De acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que a 
prática de artes marciais pode ser uma interessante ferramenta de intervenção 
para ser utilizada para o sujeito com TEA auxiliando no combate ao sedentarismo, 
bem como a melhora do quadro emocional deste indivíduo, convergindo para a 
criação de uma melhor perspectiva de saúde a estes indivíduos. Entretanto devemos 
salientar que a literatura sobre o assunto ainda é escassa, fazendo-se necessário 
maiores estudos para que haja a construção de conhecimento sobre o tema. 

 
Palavras-chave: atividade física; espectro autista; artes marciais. 
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RESUMO 

 

Introdução: A perda rápida de peso é característica dos atletas que competem em 
esportes de combate. Nesses esportes, os atletas são divididos em várias categorias 
de peso corporal e, com objetivo de levar alguma vantagem sobre os oponentes, 
esses atletas se submetem a diversas estratégias para perda rápida de peso para 
competir. Essas estratégias podem causar efeitos psicológicos adversos nos 
lutadores. Objetivo: Analisar as alterações psicológicas decorrentes da perda rápida 
de peso em atletas de esportes de combate, por meio de uma revisão sistemática. 
Método: Essa revisão sistemática seguiu as recomendações do protocolo MOOSE. 
As buscas foram feitas nas bases de dados PubMed, Scopus, SPORTDiscus e 
Web of Science e ocorreram em janeiro de 2020 sem limite temporal. Resultados: 
Dos 1078 artigos encontrados, 37 atenderam os critérios de inclusão e exclusão. As 
principais variáveis psicológicas encontradas foram o humor e os transtornos 
alimentares. As estratégias de perda de peso mais utilizadas foram a restrição 
alimentar e hídrica e a uso de roupas para sudorese. A maioria dos estudos mostrou 
que a perda de peso produziu efeitos negativos no humor, piora do comportamento 
bulímico, e aumento do estresse dos lutadores, porém não foi possível verificar quais 
estratégias podem ser mais prejudiciais à saúde mental dos atletas. Conclusão: A 
perda de peso rápida gerou alterações psicológicas negativas ao desempenho e 
saúde mental de atletas de esportes de combate. 

 

Palavras-chave: artes marciais; psicologia do esporte; saúde mental. 
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RESUMO 

 
Introdução: A capoeira é uma manifestação de luta brasileira na qual a prática 
ocorre ao som de instrumentos típicos da modalidade. O combate envolve chutes, 
saltos e acrobacias que exigem bastante de diversas capacidades físicas dos 
praticantes, por esse motivo os praticantes estão expostos a possíveis lesões 
musculoesqueléticas. Objetivo: Verificar a prevalência de lesões e dor, bem como o 
local mais acometido e tipo de lesão mais relatada em praticantes e professores de 
Capoeira, sua associação com fatores sociodemográficos e aspectos específicos à 
modalidade. Método: Tratou-se de um estudo quantitativo com caráter descritivo 
transversal. A coleta de dados se deu por meio de um questionário com 32 questões 
abertas e fechadas, administrado presencialmente nos espaços de prática/ensino da 
modalidade em São Luís-MA e de forma remota através da ferramenta Google 
Forms, no qual link do questionário foi disponibilizado pelo pesquisador aos 
participantes. Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva (média, 
desvio-padrão e distribuição de frequência). Valores dep≤0,05 foram considerados 
significativos. A Investigação teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) nº 4.711.629. Resultados: 
Participaram desta pesquisa 65 indivíduos (praticantes e professores da modalidade) 
de ambos os sexos (74,5% Masc.) do estado do Maranhão, média de idade de 32,5 
anos (DP=12,331), nível de escolaridade (26,2%) com superior completo e pós- 
graduação (completo/incompleto) e renda familiar mensal de até salários mínimos 
(36,9%). Os resultados evidenciaram que 69,2% dos participantes sofreram algum 
tipo de lesão decorrente da prática da modalidade, mesmo com a maioria dos 
participantes longe do cenário competitivo (87,7%). Os joelhos (51,1%), seguidos dos 
tornozelos e pés (ambos 35,5%) foram as regiões com omaior percentual de relatos 
de lesões. O tipo de lesão mais relatado foi a contusão (57,7%), contudo, 47,3% 
relataram uma rápida recuperação, retornando à prática da modalidade em menos 
de 30 dias. Como consequências físicas e psicológicas, apontaram, 
respectivamente, a perda de mobilidade (51,1%) e o medo de reincidência da mesma 
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lesão (51,1%), 81,5% dos participantes relataram alguma dor ou desconforto 
musculoesquelético em algumas das 14 partes do corpo investigadas, entretanto, 
com grau leve de incapacidade funcional. Conclusão: A Capoeira apresentou alto 
percentual de lesões, visto que a maioria dos entrevistados afirmou já ter sofrido 
lesão em algum momento da prática. As consequências psicológicas estão, em sua 
maioria, associadas a sentimentos ruins. Contudo, a maior parte dos avaliados 
afirmaram ter rápida recuperação e breve retorno a prática da modalidade por terem 
sofrido lesões grau leve. 

 
Palavras-chave: capacidade funcional; lesão; qualidade de vida. 
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RESUMO 

 
Introdução: O Jiu-jitsu brasileiro (BJJ) caracteriza-se como uma Modalidade 
Esportiva de Combate (MEC) em que um lutador procura vencer o seu oponente com 
técnicas de projeções, imobilizações, torções, estrangulamentos e chaves nas 
articulações. Evidencia-se o crescimento do número de praticantes em artes marciais 
e modalidades esportivas de combate e, em especial no Jiu-Jitsu Brasileiro, seja sua 
prática caracterizada com o objetivo de defesa pessoal, lazer, atividade física ou até 
mesmo como uma modalidade competitiva. As ações motoras específicas, o contato 
contínuo e a dimensão competitiva do BJJ que respectivamente impactam nas 
características e intensidade da prática e treinamento, são alguns dos aspectos que 
colaboram na ocorrência de lesões e acarretam em consequências na rotina e 
qualidade de vida dos praticantes da modalidade. Objetivo: Verificar a prevalência 
de lesões musculoesqueléticas, tipos, regiões do corpo mais afetadas, momentos 
que ocorreram as lesões, tempo de recuperação e, consequências físicas e 
psicológicas de praticantes e professores de Jiu-Jitsu brasileiro do estado do 
Maranhão. Método: Tratou-se de um estudo quantitativo com caráter descritivo 
transversal. A coleta de dados se deu por intermédio de um questionário com 32 
questões abertas e fechadas, administrado presencialmente nos espaços de 
prática/ensino da modalidade em São Luís-MA e, de forma remota via link 
disponibilizado pelo pesquisador por meio do questionário no Google Forms. Os 
dados foram analisados a partir da estatística descritiva (média, desvio-padrão e 
distribuição de frequência). Valores de p≤0,05 foram considerados significativos. 
Investigação com parecer aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) nº 4.711.629. Resultados: 
Participaram 107 praticantes e professores de ambos os sexos (70,1% masc), com 
média de idade de 29,9 anos (DP=9,811) e tempo de treino com até 6 anos(55,8%). 
Relativamente às lesões, os resultados mostraram que 91 participantes (85%) já 
haviam se lesionado na prática da modalidade, sendo a contusão (52,7%) e entorse 
(41,7%) os tipos mais relatados. Destes participantes (n=91), os joelhos (57,1%) e 
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ombros (46,1%) foram as regiões do corpo mais acometidas pelas lesões ocorridas 
nas aulas (48,3%) e competições (42,9%) e, 47,3% dos participantes apontaram que 
o tempo de recuperação foi menor que 30 dias. Como consequências físicas e 
psicológicas, os participantes apontaram, respectivamente, a perda de mobilidade 
(39,5%) e o medo de sofrer a mesma lesão novamente (46,1%). Conclusão: Os 
resultados mostraram um alto índice de lesões, contudo, apresentaram um tempo de 
recuperação curto, com isso, recomenda-se o acompanhamento de profissionais 
multidisciplinares para prevenção e tratamento das lesões a fim de melhorar o 
cotidiano funcional e a qualidade de vida dos professores e praticantes da 
modalidade. 

 
Palavras-chave: jiu-jitsu; lesão; qualidade de vida. 
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RESUMO 

 
Introdução: O karate-do é uma arte marcial de origem japonesa que significa 
“caminhodas mãos vazias”, contém golpes de impacto e utiliza-se do corpo para 
atacar e defender, por esse, e entre outros motivos, há uma grande possibilidade de 
sofrer lesões. Objetivo: Esse estudo objetivou verificar a prevalência de lesões 
musculoesqueléticas, tipos, regiões do corpo e ambientes da prática em que 
ocorreram. Objetivou ainda verificar o tempo de recuperação e as consequências 
físicas e psicológicas autorrelatadas pelos praticantes e professores da modalidade. 
Método: Caracterizou-se como um estudo quantitativo com caráter descritivo 
transversal. Os participantes foram recrutados por meio de divulgação verbal, 
cartazes, redes sociais e presencialmente nas academias e dojos. Foram alvos da 
pesquisa indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, 
ativos/praticando a modalidade por, no mínimo, seis meses ininterruptos e indivíduos 
brasileiros. A coleta de dados se deu por intermédio de um questionário com 32 
questões abertas e fechadas, administrado presencialmente nos espaços de 
prática/ensino da modalidade em São Luís-MA e de forma remota via link 
disponibilizado pelo pesquisador por meio do questionário no Google Forms. Os 
dados foram analisados a partir da estatística descritiva (média, desvio-padrão e 
distribuição de frequência). Valores de p≤0,05 foram considerados significativos. 
Investigação com parecer aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) nº 4.711.629. Resultados: Os 
resultados mostraram que, em relação à faixa etária dos praticantes 67,7% das 
mulheres e 33,4% dos homens estão, respectivamente, entre 20 e 29 anos, enquanto 
5,9% das mulheres e 41,2% doshomens possuem 35 anos ou mais. Quanto ao nível 
de escolaridade, 79,9% dos inquiridos já tiveram acesso ao nível superior. 63,2% dos 
participantes relataram ter sofrido algum tipo de lesão decorrente da prática da 
modalidade, sendo a contusão, a mais frequente (60,47%). Os locais mais afetados 
pelas lesões foram os joelhos (46,51%), punhos e mãos (46,51%) e pés (37,51%). 
Como resultado do período sem treinar, dedicado à recuperação, 51,16% dos 
praticantes relataram a perda de mobilidade articular (flexibilidade) e como 
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consequências psicológicas, os participantes apontaram o medo de sofrer a mesma 
lesão (53,5%). Conclusão: O Karate, por ser uma modalidade esportiva de 
combate que envolve o contato contínuo em sua prática, apresenta um risco elevado 
de lesões sendo que a maioria dos praticantes já sofreu algum tipo de dano. Os locais 
mais afetados foram os joelhos, punhos/mãos e pés, no momento de aula/treino e, 
como consequência do tempo que ficaram sem treinar, devido recuperação, 
relataram ter perdido mobilidade articular. 

 
Palavras-chave: karate; lesões; qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

Introdução: O sono é um estado comportamental/fisiológico complexo, no qual 
existe uma postura relaxada típica, redução ou ausência de atividade motora e 
elevado limiar para resposta a estímulos externos. A qualidade do sono é um bom 
preditor de saúde física e mental. Por outro lado, uma má qualidade de sono está 
associada a impactos negativos em várias áreas da saúde física e psicológica. 
Estudos prévios relatam que atletas de Brazilian jiu-jitsu apresentam uma má 
qualidade do sono, o que pode levar a prejuízos no desempenho físico/esportivo. 
Objetivo: avaliar a qualidade do sono e os sintomas de ansiedade e estresse de 
praticantes/atletas de Jiu-Jitsu. Objetivos: a) comparar os sintomas de ansiedade e 
estresse em praticantes de Brazilian jiu-jitsu com e sem queixas de sono; b) 
verificar se há uma associação entre qualidade do sono e sintomas de 
estresse/ansiedade. Método: Pesquisa aprovada pelo CEP: CAAE 
59157022.5.0000.5077. Foram aplicados questionários específicos para avaliação 
da qualidade do sono (Mini-sleep Questionnaire) e sintomas de ansiedade e 
estresse (Depression Anxiety Stress Scale-21). A amostra (n = 196) foi composta 

por praticantes de Brazilian jiu-jitsu. Critérios de inclusão: idade  18 anos; tempo de 

treinamento: ≥ 6 meses e frequência semanal de treino:  2 vezes/semana. Critérios 
de exclusão: trabalhadores por turno e não preenchimento completo dos 
questionários. Resultados: O escore total da qualidade do sono foi de 31,1 ± 9,7 
(graves dificuldades de sono), de 14,6 ± 10,8 para o estresse (estresse leve) e de 
9,9 ± 10,5 para a ansiedade (leve a moderada). Do total, 58 foram classificados 
como sem queixas de sono e 138 com queixas de sono. Os praticantes de Jiu-Jitsu 
com queixas de sono apresentaram sintomas mais elevados de ansiedade e 
estresse comparado aos sem queixas de sono (Ansiedade: 12,0 ± 11,2 vs. 4,9 ± 6,3 
e Estresse 17,4 ± 10,8 vs. 7,7 ± 7,3, p < 0,05). Observou-se também correlações 
moderadas entre qualidade do sono e sintomas de ansiedade (r = 0,51; p < 0,05), e 
entre qualidade do sono e sintomas de estresse (r = 0,56; p < 0,05). Conclusão: 
Pode-se concluir que praticantes de Brazilian jiu-jitsu com queixas de sono 
apresentam níveis mais elevados de estresse/ansiedade quando comparados aos 
praticantes sem queixas. Além disso, observou-se uma relação entre qualidade do 
sono e estresse/ansiedade, o que pode em um efeito bidirecional, afetar o 
desempenho desses atletas. Palavras-chave: ansiedade, estresse; sono. 
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RESUMO 

 
Introdução: Habilidades visuomotoras refletem a combinação entre captura de 
elementos visuais relevantes e resposta motora adequada ao estímulo. Modalidades 
esportivas de combate, em especial as modalidades de toque (também conhecidas 
como strike) ou que incluam toque entre seus golpes (ex., MMA), dependem 
fortemente dessas habilidades, ainda que elas se desenvolvam de maneira rápida e 
acurada. No entanto, testes visuomotores específicos capazes de avaliar essa 
habilidade de atletas de modalidades strike são escassos na literatura. Objetivo: 
Verificar a reprodutibilidadede teste visuomotor “striking reation time task”. Método: 
Quinze atletas profissionais de MMA (11 homens) participaram de três sessões 
experimentais, sendo elas: familiarização com os testes, teste e reteste. Seis 
sensores de movimento compostos por luzes de LED foram dispostos em um boneco 
de body opponent bag (BOB) com posições fixas e golpes específicos que deveriam 
ser aplicados de acordo com cada posição. As respectivas posições e golpes de cada 
sensor eram: testa – jab (JAB), queixo – direto (DIR), orelha esquerda – cruzado de 
esquerda (CRE), orelha direita – cruzado de direita (CRD), tronco do lado esquerdo 
– chute circular com a pernaesquerda (CCE) e tronco do lado direito – chute circular 
com a perna direita (CCD). Foram realizados dois subtestes, com 120 estímulos 
cada, realizados em ordem randomizada para cada um dos dias de aplicação. No 
subteste “simples”, apenas um dos seis sensores acendiam e o atleta deveria 
desativar o sensor com o golpe correspondente o mais rápido possível. No subteste 
“complexo”, todos os sensores acendiam simultaneamente, porém um deles acendia 
em uma cor diferente das demais, o qual seria o alvo do atleta, que por sua vez 
deveria desferir o golpe correto o mais rápido possível. Como principais desfechos, 
foram utilizados o tempo de reação (TR) de ambos os testes. A reprodutibilidade da 
medida foi calculada utilizando o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) entre 
os dias de teste e reteste. A classificação qualitativa para o CCI adotada foi: ≥0,90 
“muito alta”, 0,70-0,89 “alta” e 0,50-0,69 “moderada”. O p<0,05 foi adotado como 
significância estatística. Resultados: Para o teste simples, foram encontrados os 
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respectivos CCI e p: JAB = 0,89, alta, p < 0,001; DIR = 0,76, alta, p < 0,005; CRE 
= 0,87, alta, p < 0,001; CRD = 0,88, alta, p < 0,001; CCE = 0,96, muito alta, p < 
0,001; CCD = 0,91, muito alta, p < 0,001. Para o teste complexo, foram encontrados 
os respectivos CCI e p: JAB = 0,90, muito alta, p < 0,001; DIR = 0,89, alta, p < 0,001; 
CRE = 0,96, muito alta, p < 0,001; CRD = 0,93 = muito alta, p < 0,001; CCE = 0,87, 
alta, p < 0,001; CCD = 0,93, muito alta, p < 0,001. Conclusões: O “striking reaction 
time task” apresentou reprodutibilidade alta ou muito alta para as versões simples e 
complexa em todos os golpes analisados. Portanto, o teste se mostrou adequado 
para avaliar a habilidade visuomotora específica de atletas de modalidades de 
combate de toque. 

 
Palavras-chave: esportes de combate; tempo de reação; cognição. 
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RESUMO 

 
Introdução: O esporte é o mais amplo fenômeno social da humanidade, e carrega 
consigo as características históricas, sociais e culturais de determinada época e 
grupos sociais. A pedagogia do esporte sugere que o processo de ensino e 
aprendizagem dos esportes esteja pautado nos referenciais teórico-práticos que 
alcançam as vertentes histórico-cultural, socioeducativo e técnico tático. O Mas- 
Wrestling é uma modalidade de luta pouco difundida no Brasil, o que 
consequentemente pode ser um dos fatores para o baixo acesso a essa luta nas 
aulas de educação física. Objetivo: Apresentar um relato de experiência de uma 
proposta de ensino do Mas-Wrestling para as aulas de educação física. Resultados: 
Pautado nos referenciais da pedagogia do esporte, inicialmente foi apresentado 
temas que abordassem o desenvolvimento histórico da modalidade, e suas 
interações com as sociedades. Conseguinte dispusemos que diálogos reflexivos que 
buscavam despertar na criança o senso ético e crítico social,em busca do respeito 
a si e do outro, normas de conduta em diferentes âmbitos sociais. Posterior a isto 
dispusemos das elucidações técnicas e táticas específicas do Mas-Wrestling. 
Conclusão: O Mas-Wrestling poderá ser agregado ao currículo do ensino da 
educação física escolar junto a área temática lutas do mundo, onde poderá ser 
oportunizados aos alunos desde confecção dos materiais, até a luta propriamente 
dita, facilitando a fixação do conhecimento e sua aplicação e desenvolvimento para 
além dos muros da escola. 

 
Palavras-chave: educação física escolar; lutas; pedagogia do esporte. 
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RESUMO 

 
Introdução: Através da avaliação cinemática, é possível investigar o movimento 
humano em detalhes. A avaliação cinemática é utilizada em diversas modalidades 
esportivas, de corrida, a canoagem, para identificar características do movimento 
relacionadas ao desempenho. Entretanto, a avaliação cinemática segue inacessível, 
por conto do alto custo dos equipamentos laboratoriais mais comuns e por sua 
complexidade de utilização. Objetivo: Verificar a viabilidade de análise cinemática 
2D e 3D de baixo custo. Método: Para o teste, o movimento de um dos 
pesquisadores foi registrado em 200 quadros por segundo utilizando um smartphone 
(Redmi note 10, Xiaomi, China), enquanto simultaneamente o movimento era 
capturado por um sistema de captura 3D (Mokapp, Brasil) operando a 30 quadros 
por segundo. Ambos posicionados a aproximadamente 3 metros de distância do 
mesmo. A velocidade da extremidade dos membros superiores e inferiores foi 
avaliada durante a realização de golpes que acontecem predominantemente no 
plano sagital. A velocidade de deslocamento do punho foi avaliada durante a 
realização de jabs, golpes que acontecem com projeção anterior da mão no plano 
sagital, enquanto a velocidade de deslocamento da perna foi avaliada durante a 
realização de chutes frontais, golpes realizados com a extensão de quadril e 
joelho em movimento de pistão no plano sagital. Para avaliação do jab foi 
posicionado um marcador esférico entre a falange proximal do dedo médio e do dedo 
anelar, enquanto para avaliação do chute frontal um marcador foi posicionado sobre 
o maléolo lateral. Após a obtenção dos resultados, foi avaliada a diferença entre o 
pico de velocidade medido entre cada método. Resultados: A diferença de 
velocidade máxima entre os métodos foi de 0,67(0,7) e 0,12(0,25) m/s para o jab e 
chute frontal, respectivamente. Conclusão: Os métodos foram aplicados sem 
maiores dificuldades técnicas, de forma que a análise cinemática de baixo custo 
parece viável para avaliação em esportes de combate de percussão. O erro entre os 
métodos representa cerca de 10% da velocidade máxima medida nesses mesmos 
movimentos em estudo anterior do nosso grupo. Apesar de viáveis, estudos de 
validação dos métodos apresentados ainda são necessários. 

 

Palavras-chave: avaliação cinemática; captura de movimento; lutas. 
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INTRODUÇÃO 
 

O judô é uma modalidade esportiva praticada sem restrições e que, traz consigo 

benefícios físicos, promovendo um corpo e mente sã. Abrange ainda benefícios sociais e 

comportamentais que valorizam não só o conhecimento e prática de técnicas de luta, mas 

também sua própria filosofia. Ressaltando que Mantoan (2003) considera que “Inclusão é o 

privilégio de conviver com as diferenças”, ou seja, são as próprias capacidades de entender 

e reconhecer o outro, tendo assim o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes de nós. O judô foi a primeira arte marcial asiática a ser inserido no programa 

paralímpico. O judô para atletas cegos é praticado desde a década de 70, tendo estreado 

no masculino nos Jogos em Seul-1988, e no feminino, em Atenas-2004. 

O judô praticado por atletas com alguma deficiência visual, teve sua estreia em Jogos 

Paralímpicos na edição de Seul 1988, com as disputas apenas no masculino. As mulheres 

vieram a participar bem mais tarde, nos Jogos de Atenas, em 2004. No Brasil, a entidade 

responsável pela modalidade é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes 

Visuais (CBDV). Na esfera mundial o judô é administrado pela Federação Internacional de 

Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), fundada em Paris, em 1981. 

Podemos então considerar o judô como uma prática pedagógica/desportiva de visão 

global, que se estabelece como estratégia de aprendizagem, busca sempre estratégias para 

promover o desenvolvimento e a diminuição de defasagens psicomotoras, explorando o 

ótimo em cada praticante. 

No presente artigo abordaremos a importância da acessibilidade em competições 

paralímpicas de judô e as percepções e experiências de um atleta DV em competições. E 

através de pesquisas bibliográficas, levantar reflexões e questionamentos a respeito do uso 

e importância da acessibilidade para o atleta com deficiência. 

Portanto a pesquisa irá tratar a respeito do uso e da importância de ter garantido todos 

os direitos não só legais, mas também socioculturais do atleta DV em relação à verdadeira 

acessibilidade e inclusão em competições paralímpicas de judô. 

mailto:saracdapviana@gmail.com
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ACESSIBILIDADE 
 

A deficiência pode ser entendida como uma condição que distancia as pessoas do 

“normal” devido, principalmente às seguintes finalidades: a anatômica funcional (referindo- 

se às formas e funções exercidas por sujeitos e objetos), a estatística (que diz respeito à 

média de uma população em geral), o estereótipo de modelo ideal (configurado pela 

comparação gerada entre o indivíduo real e o ideal). Segundo a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência considera-se: 

 
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.” (Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência – Art. 1°). 

 
 

Já para Di Nubila e Buchalla (2008) a deficiência é considerada como a perda ou 

anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou 

permanente. Sendo que tal anomalia significa uma exteriorização de um estado patológico 

o que reflete diretamente em uma perturbação no órgão. 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (artigo 205) torna órgãos e entidades 

responsáveis por garantir o direito da pessoa com deficiência ser integrada na sociedade 

nas diversas áreas: esporte, cultura, lazer, trabalho, educação, fazendo parte deste social 

como os demais. 

Já a Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, que foi regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 tem por finalidade assegurar o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência, dispensando 

tratamento prioritário e adequado aos assuntos de que trata. 

A palavra acessibilidade deriva do latim accessiblitas, e tem como significado “livre 

acesso ou possibilidade de aproximação”. Podemos definir acessibilidade então como à 

qualidade daquilo/daquele que é acessível. 

Sarraf (2007) define como acessibilidade o processo de eliminação de barreiras, não 

só físicas, mas do campo das informações, das atitudes. Enquanto Azevedo e Barros (2004) 

caracteriza a acessibilidade como a condição que cumpre um ambiente, espaço ou objeto 

para ser utilizado por todas as pessoas. 
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O JUDÔ PARALÍMPICO 
 

O judô é a única arte marcial incluída nos jogos paralímpicos. Participam desta 

modalidade atletas de ambos os sexos com deficiência visual (DV). Os atletas são divididos 

por sexo, peso e grau de deficiência. Para abordarmos a deficiência visual, devemos levar 

em consideração dois tipos de cegueira: a cegueira e a baixa visão, podendo elas ser 

congênita ou adquirida. 

As causas de origem congênita podem ser diversas, tais como retinite pigmentosa, 

glaucoma e catarata congênita. Entre essas causas, alguns fatores são mais frequentes 

como a desnutrição gestacional, toxoplasmose, rubéola, dentre outros. A DV também pode 

ser adquirida através de acidentes ou doenças como: deslocamento da retina, catarata, 

traumas oculares e outros. De acordo com o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 

podemos considerar a deficiência visual como: 

 
[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004, p. 14). 

 
 

Consideraremos, portanto, a cegueira como uma alteração total das funções 

elementares da visão que traz prejuízos irreversíveis como, por exemplo, a capacidade de 

perceber a cor, forma, tamanho, distância e outros. E consideraremos a baixa alteração da 

capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados, tais 

como, baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações 

corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que interferem ou que limitam o desempenho 

visual do indivíduo. Brasil (2001ª, p.33) define: 

 
[...] baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, 
alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou limitam o 
desempenho visual do indivíduo. A perda da função visual pode ser em nível severo, 
moderado ou leve, podendo ser influenciada também por fatores ambientais 
inadequados (BRASIL, 2000, p. 33). 

 

De acordo com Gutmann (2014), o objetivo da classificação funcional no esporte 

paralímpico é: assegurar a competição justa e eliminar as possibilidades de injustiças entre 

participantes de classes semelhantes e dar prioridade para as mais severas deficiências. 

(GUTMANN, 2014, 132-146). Em janeiro de 2022 entraram em vigor as alterações na 

classificação, foram modificadas as regras que dividiram os atletas em dois novos grupos 
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de classificações oftalmológicas: J1 (reunindo os antigos B1) e J2 (antigos B2 e B3), que 

não competem mais entre si, mas somente J1 contra J1 e J2 contra J2. Tanto a categoria 

feminina quanto a masculina contam com quatro divisões por peso cada: 

• Masculino: até 60 kg - até 73 kg - até 90 kg - acima de 90 kg; 

• Feminino: até 48 kg - até 57 kg - até 70 kg - acima de 70 kg. 

Ressaltando aqui que em relação ao atleta J1, ele deverá ser identificado com um 

círculo vermelho em cada ombro do quimono. Havendo ainda a possibilidade de um atleta 

surdo com deficiência visual. 

 
OBJETIVO 

 
 

Objetivos gerais 

O presente trabalho tem, portanto, como objetivos gerais: 

• promover reflexões sobre o conceito de inclusão/acessibilidade; e 

• promover reflexões/discussões sobre como os atletas com deficiência visual 

vem sendo incluídos em competições paralímpicas no Brasil. 

 
Objetivos específicos 

• Analisar a importância da utilização dos diversos recursos de acessibilidade 

como promotores de uma maior/melhor autonomia e socialização dos atletas no local da 

competição; 

• Analisar como os atletas DV’s têm sido incluídos e quais recursos de 

acessibilidade vêm sendo usados em eventos de judô paralímpicos no Brasil; 

• Avaliar a importância de discussões e reflexões a respeito da 

inclusão/acessibilidade para os atletas com deficiência terem garantidos seus direitos sociais 

e legais. 

 
MÉTODO 

 
No presente estudo foi realizada a pesquisa qualitativa de forma a se conhecer as 

experiências de um atleta DV em competições paralímpicas. A pesquisa qualitativa valeu-se 

do estudo de campo realizado durante a 16ª Copa Rio Internacional de Judô Para Todos 

realizada na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 22 a 24 de agosto de 2022 no Velódromo 

- Parque Olímpico da Barra da Tijuca- RJ, sendo ouvido um atleta de judô paralímpico do 
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sexo masculino: (R), deficiente visual, graduado faixa preta. 

Andrade (1997) considera que a pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de 

levantar informações ou conceitos acerca de problemas ou hipótese com o intuito de 

procurar uma resposta, descobrir ou confirmar fenômenos. Na metodologia qualitativa do 

presente estudo a coleta de dados foi feita através de relatos dos participantes durante os 

intervalos dos treinamentos de campo e da competição. Os atletas foram ouvidos no período 

da viagem e os relatos foram registrados. 

Antes da coleta de dados, a equipe de competição e o técnico/professor foram 

comunicados sobre o presente estudo e em uma conversa informal foi explicada a 

importância do mesmo para o aprimoramento da acessibilidade nas competições de judô 

inclusivo. 

Em virtude do respeito à integridade e preservação da imagem do participante, sua 

integridade será preservada. O participante será então denominado apenas com a inicial de 

seu nome: (R). 

 
RESULTADOS 

 
Relato de caso 

 
De acordo com Richardson (1999), devemos considerar que as investigações que se 

voltam para uma análise qualitativa têm como objeto de estudo situações complexas ou 

bastante particulares (conforme o caso do objeto de estudo deste trabalho). Estudos que 

empregam a metodologia qualitativa podem descrever melhor a complexidade dos 

problemas. Havendo assim também a possibilidade de contribuição do potencial do método 

qualitativo e quantitativo. No referido trabalho daremos ênfase ao método de análise 

qualitativo, pois iremos tratar um problema de grande complexidade. 

Para Chizzotti (1995, p. 102), estudo de caso “é a pesquisa para coleta e registro de 

dados de um ou vários casos, para organizar um relatório ordenado e crítico ou avaliar 

analiticamente a experiência com o objetivo de tomar decisões ou propor ação 

transformadora.”. 

A mãe de R percebe que quando ele tinha apenas 02 anos de idade, não estava 

enxergando direito e o leva ao médico que constata então na criança uma retinose 

pigmentar. Aos 24 anos ele passa por um processo de cirurgia de catarata, devido à retinose. 

Mas relata só ter percebido que sua visão estava muito ruim por volta dos 35 anos, no ano 

de 2013. Tal situação acaba fazendo com que ele se isolasse em casa por um período de 
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mais ou menos um ano. Não podia sair sem uma adaptação (bengala), não tinha mais sua 

autonomia. Relata que chegou a tentar por diversas vezes, mas teve consequências graves 

como: ser atropelado, cair dentro de um bueiro e outros episódios que acabaram 

ocasionando seu isolamento social, devido ao fato de não poder sair sozinho. 

O judô fará parte da vida do atleta a partir de 2015 logo após o mesmo ter passado 

por um processo de reabilitação no Hospital Oftalmológico Provisão (SP) e após ter perdido 

o pai. Para que ele fizesse parte do programa de reabilitação do hospital teria que 

praticar uma das três modalidades esportivas oferecidas: atletismo, goalboll ou judô. Como 

ele nunca havia praticado nenhum tipo de arte marcial antes optou pelo judô. 

 
Eu comecei a fazer, aos poucos. E o judô pra mim teve fase do início que foi a 
recuperação da autoestima, do amor próprio, aprendizado da filosofia, entender a 
persistência, a paciência. Foi um processo adquirido ao longo do tempo. Até o dia 
que decidi fazer do judô a minha vida! 

 
 

No ano de 2018 o atleta participa de sua primeira competição lutando nas categorias 

olímpicas, não era uma competição inclusiva. Em relação às competições de judô 

paraolímpicas, sempre participa do Gran Prix Infraero de Judô realizados pela CBDV, e feito 

em duas etapas: uma nacional e uma internacional: 

 
A primeira etapa, a nacional é importante porque é por esta que se disputam as vagas 
da seleção e também classifica os atletas que receberão as bolsas. Quando ele 
iniciou no judô paralímpico, a primeira etapa era normalmente realizada em São 
Paulo e a segunda etapa em outros estados; RS, RN, RJ, dentre outros. Sendo que 
desde o ano de 2018 o Gran Prix vem sendo sediado pelo Estado de SP. 

 

Quando questionado sobre a inclusão, o atleta relata que acredita que das 

modalidades esportivas que conhece, considera o judô o esporte mais inclusivo que tem, 

mesmo sabendo que há muito a melhorar. Mas ressalta que o judô tem em sua filosofia a 

essência da inclusão e igualdade. 

De acordo com o atleta, as competições realizadas no Centro de Treinamento 

Paralímpico (CT) são consideradas acessíveis pelo fato de existir próximo ao CT estação de 

metrô próximo, ônibus que leva os atletas dentro do CT: “Lá é um espaço preparado para 

as pessoas com deficiência, para ter acessibilidade.”. 

Entendo como evento acessível, um evento que tenha, por exemplo, pessoas que 

façam a tradução para Libras, a audiodescrição. 
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O atleta ainda sugere que no judô Paralímpico a arbitragem não apenas faça o gesto, 
mas fale, explique para o atleta DV, ser o mais claro possível com os atletas. No 
último Gran Prix que participei o árbitro fez o gesto para a mesa de placar. Eu não 
sabia se estava perdendo ou ganhando, não sabia o que aconteceu. Ele deveria ter 
explicado para os dois atletas o que aconteceu. Qual gesto ele fez. São coisas que 
acontecem e precisam melhorar. 

 
Quando questionado sobre o conceito de acessibilidade, o atleta responde que a 

acessibilidade é tudo para o deficiente. É ter acesso ao ginásio, ao dojô, acessa a todas as 

dependências do local da competição e principalmente acesso às pessoas; pessoas da 

organização, interagir. A acessibilidade engloba tudo isso: 

 
Temos um grupo de atletas que treinam juntos. Muitas pessoas nos ajudam aqui, 
mas nós precisamos de pessoas, não vou dizer “treinadas”, mas dispostas a ajudar 
as pessoas com deficiência; ajudando-as a se deslocarem até o tatame, acompanhar 
até o banheiro, fazer a tradução do evento para a língua brasileira de sinais (Libras), 
a audiodescrição da competição, das lutas, do ginásio, pódio, enfim: do que está 
acontecendo (que é extremamente importante e que até o momento nenhuma 
competição das que já participou valeu-se deste recurso). Acredito ser um processo, 
né. Mas eu creio que uma competição acessível é ter um local acessível onde se 
possa chegar. Um local preparado com adaptações como rampas e acesso a todos 
os ambientes do ginásio ou local evento e promoção da interação das pessoas e o 
DV com o esporte e com o que acontece nas áreas de competição. A acessibilidade 
é tudo! 

 
O atleta ainda ressalta que a questão da audiodescrição é de extrema importância e 

que até o momento nunca participou de um evento que contasse com este recurso de 

acessibilidade. 

E é muito importante para que a pessoa com deficiência se sinta parte do processo. 
Precisamos tomar muito cuidado porque às vezes as pessoas acham que as 
competições precisam ser separadas. Não! A participação da pessoa com deficiência 
precisa ser junto com os demais eventos, tem que ser bem difundida, tem que dar 
acesso a todas as questões acessíveis. Até mesmo a divulgação do evento é forma 
de promover a acessibilidade uma vez que muitas pessoas nem conhecem o judô e 
nem que existe judô para pessoas com deficiência. 

 
O recurso de acessibilidade da audiodescrição nunca existiu em nenhuma das 

competições de judô que o mesmo já tenha participado até a presente data. Seja a 

competição organizada pela CBDV (equipe paralímpica) ou por outras federações: 

 
Acredito que as federações não estão preparadas para lidar com competições 
acessíveis/ inclusivas. É tudo muito novo no judô. É uma questão nova em todos os 
aspectos. As pessoas ainda estão estudando sobre tudo isso. Aqui em SP, por 
exemplo, na nossa regional, foi o próprio delegado quem criou uma diretoria de judô 
inclusivo. Com a criação desta diretoria estamos conseguindo difundir o trabalho, 
com o objetivo de apresenta-lo às pessoas e a partir daí, mais pessoas possam 
contribuir com o crescimento deste trabalho. 
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O atleta ainda finaliza sugerindo que acredita ser de extrema importância a criação 

de departamentos ou secretarias dentro das federações para serem responsáveis em 

divulgar, promover, conduzir, acompanhar, discutir e estudar os diversos trabalhos ligados 

ao judô inclusivo, um departamento que possa não só representar o deficiente, mas tornar 

o judô um esporte cada vez mais acessível a exemplo da ABJI (Associação Brasileira de 

Judô Inclusivo) que vem promovendo palestras, seminários, auxiliando na promoção de 

competições de “Judô Para Todos” com a finalidade de despertar não só federações, clubes, 

atletas, mas despertar toda uma sociedade em prol de ações promotoras da inclusão e 

acessibilidade no judô nacional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Consideramos assim que para as competições de judô se tornem acessíveis, 

inicialmente faz-se necessário conhecer/entender o que é acessibilidade, sua importância e 

como ela influencia e infere diretamente na vida do atleta com deficiência visual (DV). 

Portanto torna-se ainda muito importante a criação de demais associações, 

secretarias ou departamentos que representem as federações de judô a fim de discutirmos, 

repensarmos, reavaliarmos, promover trocas de aprendizados e experiências relacionados 

a ações verdadeiramente inclusivas e acessíveis dentro da prática do judô tanto como 

lazer/interação quanto de alto rendimento. Cabendo especialmente a estas delegações ou 

organizações envolverem-se diretamente e ajudarem na organização, e divulgação das 

ações. Acompanhando, discutindo e estudando quais seriam as melhores estratégias para 

a promoção da acessibilidade aos judocas DV. 

Ressalta-se aqui a importância da atual instituição ABJI (Associação Brasileira de 

Judô Inclusivo (instituição não governamental, não política) que, de forma voluntária, vem 

divulgando e promovendo ações inclusivas e de acessibilidade, na intenção de tornar o judô 

um esporte cada vez mais acessível. 

Conclui-se ainda que todo o processo de inclusão e suas problemáticas são muito 

recentes no que dizem respeito ao judô e às competições paralímpicas, necessitando, 

portanto continuidade de estudos e pesquisas sobre a problemática da acessibilidade nas 

competições, bem como a formação de grupos de estudos para pesquisas e discussões a 

respeito de como tornar o judô um esporte verdadeiramente acessível e inclusivo. Faz-se 

necessário ainda que demais organizações assim como ABJI, voltem seus olhares para 

ações de maior/melhor discussão sobre o presente tema com a finalidade promover além 
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de campeonatos, mais eventos inclusivos que façam com que cada um de nós possa: 

repensar, reavaliar, discutir, rever, readaptar, métodos e ações que sejam capazes de 

promover a acessibilidade e mudar o atual cenário das competições paraolímpicas para os 

atletas com DV. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é relatar as experiências vivenciadas durante a participação no 
Programa Residência Pedagógica (PRP), pelo residente do curso de licenciatura em 
Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – 
Campus Canindé, durante a realização do módulo III do programa, em turmas de Ensino 
Médio na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Capelão Frei Orlando. As atividades 
na escola-campo, tiveram início em outubro de 2021 e se estenderam até março de 2022, 
totalizando um período de 6 meses. A metodologia trata-se de um relato de experiência com 
carácter qualitativo e descritivo, uma vez que se pauta em reflexões e análises sobre a 
vivência do residente durante o módulo III do PRP. Sendo assim, a identidade docente é um 
processo complexo e perpassa por meios de diversas vivências profissionais e das práticas 
pedagógicas no chão da escola. Contudo, pode-se afirmar que foram diversas atividades 
realizadas, tais como planejamentos de aulas, observações, regências, confecção de 
materiais pedagógicos, de cunho significativo e essenciais para a construção profissional do 
residente, tal construção inicia-se no momento de imersão no chão da escola, deliberando 
uma aproximação da realidade da área de formação, além de produzir experiências 
formativas, por meio da relação entre teoria e prática. Deste modo, foi constatado que cada 
vivência, proporcionaram uma reflexão sobre as práticas pedagógicas do ser professor, 
contribuindo para o aperfeiçoamento dos saberes docentes e como também a construção 
da identidade profissional com base em cada experiência e conhecimentos adquiridos 
durante todas as atividades do módulo III. 

 
Palavras-chave: Identidade Docente; Residência Pedagógica; Ensino Médio. 

mailto:antonio.igor.alves01@aluno.ifce.edu.br


Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

48 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Programa Residência Pedagógica se caracteriza como uma das ações que 

integram a Política Nacional de formação de professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. A 

Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes que compõem a 

Política Nacional, tem como premissas básicas o entendimento de que a formação de 

professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e 

competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação 

básica (CAPES, 2020). 

De acordo com o subprojeto do programa, o Residência Pedagógica proporciona 

aprendizagem teórico e prática que ocorrem por meio da imersão dos residentes em 

vivências sistemáticas nas escolas sob a orientação dos preceptores que atuam na 

educação básica e também aprenderão em encontros de formação na Instituição de Ensino 

Superior (IES) realizados pelos docentes orientadores em parceria com os preceptores. A 

aprendizagem teórico e prática a partir da formação da equipe, está aliado aos estudos sobre 

os conteúdos da área, as metodologias de ensino para a vivência na atividade docente, 

ocorre por meio da ambientação nas escolas, conhecendo o trabalho da gestão, 

apreendendo os aspectos da proposta pedagógica de cada instituição escolar. Além disso, 

foram realizadas observações na sala de aula e regências supervisionadas pelos 

preceptores e orientadores (CAPES, 2020). 

Em cada módulo foram realizadas ações que promoverão a pluralidade de 

experiências e aprendizagens propiciadas pelo trabalho individual ou em pequenos grupos, 

resultando num repertório plural e produzindo uma dimensão curricular que se abre para 

concretizar oportunidades de percursos de aprendizagem. Além disso, têm a potencialidade 

de agregar às situações acadêmicas uma pluralidade de saberes com aspectos teóricos e 

práticos, de conhecimentos e informações que contextualizam os saberes acadêmicos, 

apresentam os saberes da profissão e ampliam a autonomia intelectual dos estudantes 

imersos na realidade educacional (CAPES, 2020). 

Na Residência Pedagógica, os estudantes percorreram desde os anos iniciais do 

ensino fundamental até o ensino médio e, em algumas circunstâncias, conhecendo as 

modalidades de educação profissional. A itinerância em etapas, modalidade diferentes, 

possibilita o desenvolvimento da autonomia, a reflexão dos aprendizados decorrentes delas, 
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tendo um papel formativo ímpar na constituição da identidade docente dos residentes, uma 

vez que proporcionaram vivências relativas à docência e à pesquisa, que se coadunam com 

a perspectiva teórico-metodológica da formação do professor pesquisador (CAPES, 2020). 

Desse modo, as atividades no PRP contribuirão com a formação inicial dos residentes 

e futuro docentes no sentido do auto aperfeiçoamento, da constituição de um repertório 

teórico-metodológico docente, da capacidade reflexiva sobre a prática pedagógica e dos 

contextos escolares, das habilidades e competências para implementação de atividades na 

perspectiva inovadora proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), da 

autoavaliação e replanejamento sistemáticos (CAPES, 2020). 

Enfoca-se que, o Programa Residência Pedagógica, é campo profícuo de 

investigação dos futuros docentes, em que será possível pensar os aspectos do ato de 

ensinar como sendo global, múltiplo, contextualizado e interligado. Essa forma de trabalho 

proporciona aos residentes e preceptores, docentes orientadores e a coordenação 

institucional formas diferenciadas do pensar e fazer pedagógico, contribuindo na 

formação de docentes críticos e reflexivos que contribuam para educação de qualidade 

e, principalmente, para a emancipação humana (CAPES 2020). O objetivo deste estudo é 

relatar as experiências vivenciadas durante a participação no Programa Residência 

Pedagógica (PRP), pelo residente do curso de licenciatura em Educação Física do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Canindé, 

durante a realização do módulo III do programa, em turmas de Ensino Médio na Escola de 

Ensino Médio em Tempo Integral Capelão Frei Orlando. As atividades na escola-campo, 

tiveram início em outubro de 2021 e se estenderam até março de 2022, totalizando um 

período de 6 meses. 

É relevante ressaltar que a metade da vivência neste módulo ocorreu de maneira 

remota, e a outra metade se desenvolveu de maneira presencial, possibilitando uma 

importante visão sobre os dois modelos de ensino. Segundo Pimenta, a educação não é um 

dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido, mas é um processo de construção do 

sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge em dado 

contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas 

sociedades adquirindo estatuto de legalidade. A identidade profissional se constrói, pois, a 

partir do significado social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições (PIMENTA,1999). 

De acordo com Pimenta, o primeiro passo para o processo de construção da 

identidade dos futuros professores é mobilizar os saberes da experiência nos quais se 
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destacam: experiência, conhecimento e saberes pedagógicos (PIMENTA,1999). 

 
MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de um relato de experiência com carácter qualitativo e descritivo, 

uma vez que se pauta em reflexões e análises sobre a vivência do residente durante o 

módulo III do Programa Residência Pedagógica PRP. Para tanto, como amostra neste 

estudo, foram utilizadas turmas de 1°; 2° e 3° séries de Ensino Médio na Escola de Ensino 

Médio em Tempo Integral Capelão Frei Orlando. Como instrumento de coleta de dados 

foram utilizadas as fichas de registros elaboradas em cada mês durante a imersão do 

residente na escola campo, assim como também o relatório final do módulo e as 

experiências vivenciadas pelo residente durante o período de regências. A análise do 

estudo foi realizada a partir de experiências vivenciadas durante a participação no Programa 

Residência Pedagógica (PRP) no módulo III e se deu a partir de análises interpretativas. As 

atividades na escola-campo, tiveram início em outubro de 2021 e se estenderam até março 

de 2022, totalizando um período de 6 meses. 

O terceiro módulo do Programa Residência Pedagógica (PRP), foi realizado na 

escola-campo, situada na cidade de Canindé no Estado do Ceará, Escola de Ensino Médio 

em Tempo Integral Capelão Frei Orlando, com o acompanhamento e orientação do professor 

de Educação Física e preceptor Paulo Jefferson Silva Ribeiro, da gestão escolar e com o 

apoio da docente Orientadora do Programa Residência Pedagógica do núcleo de Educação 

Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus 

Canindé, Thaidys da Conceição Lima do Monte. Desse modo, é essencial ressaltar que foi 

uma experiência muito atípica, desafiadora e importante para a construção da identidade 

docente, pois durante o módulo III, pode-se vivenciar dois modelos de ensino distintos: o 

modelo de ensino remoto de maneira online, ocasionado pela pandemia da Covid-19, no 

qual, as instituições de ensino, escolas, entre outras, foram obrigadas a modificarem suas 

formas de ensino do modelo presencial para o modelo de ensino remoto. E o modelo de 

ensino presencial, em que gradativamente a escola foi retomando suas atividades escolares 

presencialmente e com segurança. 

Foram diversas atividades realizadas durante todo o módulo III do Programa 

Residência Pedagógica, tais como, planejamentos de aulas, encontros formativos, 

observações, regências, confecções de materiais pedagógicos, de cunho significativo e 

essenciais para a construção profissional de cada residente, tal construção inicia-se no 

momento de imersão no chão da escola, deliberando uma aproximação da realidade entre 
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teoria e prática. Desse modo, constata-se que cada vivência proporcionaram uma reflexão 

sobre as práticas pedagógicas do ser professor, contribuindo para o aperfeiçoamento dos 

saberes docentes e como também a construção da identidade profissional com base em 

cada experiência e conhecimentos adquiridos durante todas as atividades do módulo III. 

Contudo, diante dos aspectos mencionados, é de grande relevância destacar os seguintes 

aspectos, essenciais e de cunho significativo para a profissão docente, para a formação 

inicial e continuada. 

Os encontros de formação foram diversos, tanto com a docente orientadora, quanto 

com o preceptor, os mesmos ocorriam semanalmente e proporcionaram informações 

relevantes acerca do programa residência pedagógica e das atividades que deveriam ser 

elaboradas e executadas posteriormente no decorrer do programa. Eram momentos 

reflexivos que permitiam analisar e entender sobre algo, assim como também, compreender 

as atividades proporcionadas e analisar os benefícios que ela trouxe para a formação. 

Segundo Nóvoa (1997), a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços 

de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, 

o papel de formador e de formando. 

Ao trazer as experiências cotidianas do PRP para serem discutidas, cada um tem a 

oportunidade de revisitar a sua própria prática. Neste contexto, o encontro entre as vivências 

escolares e as formulações teóricas ganha um sentido potencializado, favorecendo, assim, 

o desenvolvimento de uma atitude reflexiva. De acordo com Nascimento, tais reflexões não 

podem se restringir à busca do aprimoramento de aspectos técnicos do proceder docente, 

uma vez que o crescimento profissional do professor envolve também o autoconhecimento, 

a autonomia e o compromisso político do educador (NASCIMENTO, 1997). Pode-se afirmar 

que foram momentos grandiosos de conhecimentos repassados e adquiridos que 

proporcionaram um maior aperfeiçoamento docente, para a formação continuada do 

professor preceptor, e para a construção inicial docente de cada residente. 

Em relação aos encontros formativos no que se refere as observações, esse 

momento foi um bom contribuinte de aprendizagem. Ele proporcionou analisar qual 

metodologia de ensino o professor preceptor utiliza nas aulas, e se os métodos utilizados 

favoreceram de forma positiva a aprendizagem dos estudantes. Desse modo, foi possível 

perceber nas observações uma vasta troca de experiências entre professor e aluno, sendo 

um relevante fator para o método de ensino e aprendizagem. Os momentos de observação 

proporcionaram um conhecimento maior sobre cada turma, e assim, coube ao residente 

buscar as melhores estratégias de ensino para serem aplicadas no momento das regências. 
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Contudo, vejo que foram observações de aulas bem produtivas, e que estamos deixando 

para trás o modelo tradicional de ensino em que o professor é centro do conhecimento e o 

aluno apenas o mero receptor, as observações mostraram algo totalmente diferente, e que 

as aulas tornaram os alunos mais ativos e autônomos em busca de sua própria 

aprendizagem. Tal mudança pode ser algo de diversos fatores que contribuíram para o 

processo, entre eles, podemos citar o próprio ensino remoto, no qual o professor teve que 

reinventar sua prática para poder repassar a sua aula, principalmente os professores de 

Educação Física. Uma coisa é certa, devemos sempre procurar evoluir e não se deixar 

acomodar em momento algum. Um outro aspecto positivo percebido nas observações de 

aulas foi o intenso diálogo entre aluno e professor, no qual o preceptor buscava sempre 

relacionar o tema abordado na com a realidade do aluno, para facilitar o entendimento e a 

compreensão. Segundo Paulo Freire (2004) a dialogicidade é um dos fatores que contribui 

para que haja uma comunicação democrática, na qual ambos os lados, professor e aluno, 

sejam participantes e aprendentes, para isso faz-se necessário que o professor reconheça 

que não é o detentor de todo conhecimento. O aluno como parte integrante deste processo 

traz consigo conhecimentos e experiências que muitas vezes não são valorizados pelos 

professores, de acordo com Freire isso resulta em uma “educação bancária”, onde o 

conhecimento é apenas transmitido para o aluno e o mesmo deve apenas receber as 

informações sem questioná-las. Dessa maneira, é possível observar que o diálogo é uma 

das ferramentas mais importantes dentro do ambiente escolar, cabe ao professor se 

apropriar dela, para conhecer a realidade de seus alunos, para assim, desenvolver o melhor 

método que favoreça a todos para o desenvolvimento da aprendizagem. 

A parte das regências foram muito produtivas, recheadas de aprendizagens, no qual, 

contribuíram relativamente para o início da minha caminhada docente e construção de 

identidade. Entretanto, considero que as regências iniciam desde o planejamento das 

atividades que deverão ser ministradas, desse modo, uma das principais dificuldades que 

eu senti foi exatamente no momento de planejamento, na escolha das atividades, muito por 

conta da falta de estrutura de espaço e de materiais para o desenvolvimento das mesmas. 

Porém, vejo este fato como um aspecto contribuinte, pois nos incentivou a pesquisar, a 

buscar novas estratégias para levar o máximo de aprendizagem e conhecimento para os 

alunos, pois o foco central de toda e qualquer aula ministrada deve ser sempre o 

desenvolvimento de cada estudante. Por esses e outros motivos que temos a importância 

do planejamento, no qual o mesmo, deve sempre focar na aprendizagem dos alunos 

primeiramente, e após isso, nos demais fatores que podem interferir no decorrer do 
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processo. Contudo, o momento da regência em si, em sala de aula, foi um aspecto muito 

produtivo, e tal afirmação se dá, pela análise da avaliação de cada aula, verificando que os 

objetivos planejados para cada aula foram atingidos, e também através dos feedbacks 

positivos dos estudantes. Tais momentos foram grandiosos que com certeza serão 

contribuintes para o decorrer da minha vida acadêmica em todo o processo de minha 

caminhada docente. 

Contudo, como foi mencionado anteriormente, foram diversas as atividades 

desenvolvidas durante o módulo III, que foram bastante contribuintes para todos os 

envolvidos no programa residência pedagógica, contribuindo para a formação continuada 

do professor preceptor e também para a docente orientadora, e tendo grande relevância 

para a formação inicial dos residentes, que estão começando a adquirir um corpo e uma 

identidade docente, através da articulação entre teoria e prática. 

Desde o início do programa residência pedagógica (PRP), todas as atividades foram 

sendo desenvolvidas de maneira remota, por conta da pandemia da Covid-19. No módulo 

III, é de grande relevância ressaltar que foi único módulo, no qual foi possível verificar as 

duas formas de ensino, pois, o início do módulo se deu no formato remoto, e no decorrer do 

processo, fomos retornando aos poucos para desenvolver as atividades do programa de 

maneira presencial. Diante desse fato, considero como algo positivo do módulo, pois 

podemos realizar uma reflexão sobre ambos os modelos de ensino e os métodos utilizados, 

tivemos mais uma vez que nos reinventar sempre a partir de novas perspectivas que 

surgiram. Sair do comodismo, buscar novas estratégias de ensino, inovar a prática, são 

aspectos positivos e contribuintes para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de todos os 

docentes. 

Nessa perspectiva, como mencionado anteriormente, acredito que minha maior 

dificuldade durante este módulo, além do nervosismo, por estar pela primeira vez dentro de 

uma sala de aula atuando como professor, foi exatamente no planejamento das atividades, 

por conta da falta de estrutura de espaço e de materiais para o desenvolvimento das 

mesmas. Porém, podemos ver este aspecto, também como algo positivo, pois tivemos mais 

uma vez que nos reinventar e buscar novas estratégias e métodos para levar a maior 

aprendizagem para os alunos. Tais aspectos foram relevantes, pois, nos deram uma maior 

autonomia docente, seja no planejamento, ou até mesmo durante o desenvolvimento da 

aula. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Diante da análise do terceiro módulo do Programa Residência Pedagógica (PRP), é 

essencial ressaltar que foi uma experiência muito atípica, desafiadora e importante para a 

construção da identidade docente. Foram diversas atividades realizadas durante todo o 

módulo III, tais como, planejamentos de aulas, encontros formativos, observações, 

regências, confecções de materiais pedagógicos, de cunho significativo e essenciais para a 

construção profissional de cada residente, tal construção inicia-se no momento de imersão 

no chão da escola, deliberando uma aproximação da realidade entre teoria e prática. Desse 

modo, constata-se que cada vivência proporcionou uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas do ser professor, contribuindo para o aperfeiçoamento dos saberes docentes 

e como também a construção da identidade profissional com base em cada experiência e 

conhecimentos adquiridos durante todas as atividades do módulo III. Ao trazer as 

experiências cotidianas do PRP para serem discutidas, cada um tem a oportunidade de 

revisitar a sua própria prática. Neste contexto, o encontro entre as vivências escolares e as 

formulações teóricas ganha um sentido potencializado, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento de uma atitude reflexiva. De acordo com Nascimento, tais reflexões não 

podem se restringir à busca do aprimoramento de aspectos técnicos do proceder docente, 

uma vez que o crescimento profissional do professor envolve também o autoconhecimento, 

a autonomia e o compromisso político do educador (NASCIMENTO,1997). Pode-se afirmar 

que foram momentos grandiosos de conhecimentos repassados e adquiridos que 

proporcionaram um maior aperfeiçoamento docente, para a formação continuada do 

professor preceptor, e para aconstrução inicial docente de cada residente. Enfoca-se que 

tais vivências durante o módulo foram muito produtivas, recheadas de aprendizagens, no 

qual, contribuíram relativamente para o início da minha caminhada docente e construção de 

identidade. Tais momentos foram grandiosos que com certeza serão contribuintes para o 

decorrer da minha vida acadêmica em todo o processo de minha caminhada docente. Nessa 

perspectiva, acredito que minha maior dificuldade durante este módulo, além do nervosismo, 

por estar pela primeira vez dentro de uma sala de aula atuando como professor, foi 

exatamente no planejamento das atividades, por conta da falta de estrutura de espaço e de 

materiais para o desenvolvimento das mesmas. Porém, podemos ver este aspecto, também 

como algo positivo, pois tivemos mais uma vez quenos reinventar e buscar novas estratégias 

e métodos para levar a maior aprendizagem para os alunos. Tais aspectos foram relevantes, 

pois, nos deram uma maior autonomia docente, seja no planejamento, ou até mesmo durante 
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o desenvolvimento da aula. 
 

CONCLUSÃO 
 

Contudo, diante das vivências e das atividades realizadas durante todo o módulo III do 

programa Residência Pedagógica, considero como uma experiência grandiosa, com várias 

aprendizagens e novos conhecimentos adquiridos que nos acompanharão ao longo de toda 

nossa trajetória acadêmica. Essas vivências durante todo o módulo, possibilitaram refletir 

sobre o papel do professor no ambiente escolar, repensar e construir a própria identidade 

docente por meio das experiências adquiridas nesse processo formativo estando inserido 

dentro do ambiente escolar. Todos os aspectos enfrentados no decorrer do processo, seja 

ele positivo ou negativo, contribuíram de alguma forma para que essa experiência tenha sido 

a melhor possível. 

Desse modo, pôde-se compreender as atividades proporcionadas, e analisar os 

benefícios que ela trouxe para a formação como algo muito produtivo, pois além de estimular 

a prática pedagógica, estimulou também o raciocínio e a criatividade, que são aspectos 

importantes para todo o indivíduo. Foram diversos os ensinamentos construídos, adquiridos 

e repassados, entre eles é relevante destacar as mais variadas estratégias e os métodos 

educacionais que o programa residência pedagógica possibilitou. Tais fatos só demonstram 

a importância que o programa possui para construção profissional do professor, pois 

qualifica e prepara o profissional de maneira concreta para atuação envolvendo-o 

profundamente no ambiente escolar. 
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RESUMO 

 
Ao longo do programa Residência Pedagógica desde o início do módulo 1 à finalização do 
módulo 3, aconteceram diversos desafios que ocasionaram os módulos acontecerem de 
formas distintas, parte dele sendo remotamente com sua finalização no ensino presencial, e 
isso se deu com início da pandemia mundial e para ação de todos os setores, incluindo a 
Educação. Assim, este relato tem como objetivo geral os principais desafios e aprendizagens 
acerca da transição do ensino remoto para o presencial dentro das vivências a partir dos 
encontros formativos, planejamento de aula e regências. Tendo como metodologia um relato 
de experiência sobre os dois últimos módulos do programa que aconteceram na Escola 
Municipal de que é de Ensino Fundamental, que ocorreu no ensino remoto entre os meses 
de Junho a Agosto de 2021 em uma escola de Ensino Médio que tem sua funcionalidade 
integralmente no ensino presencial nos meses de Fevereiro e Março de 2022, buscando a 
partir das regências nas duas escolas identificar fatores distintos do modelo de ensino. 
Portanto, é possível analisar os fatores principais de transição. 

 
Palavras-chave: educação; ensino remoto; ensino presencial. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Residência Pedagógica formulado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem como ação integrar os 

discentes de Instituições e Ensino Superior (IES) em programas pedagógicos voltados à 
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formação de professores dentro das escolas de educação básicas do país, sejam elas de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, sejam elas integrais ou não. A partir desse 

programa proporcionar aos licenciandos a vivência da docência ainda durante a sua 

formação acadêmica, de modo que o discente possa por meio desse subprojeto participar 

das ações pedagógicas como reuniões de professores, planejamentos de aulas e regências 

como professor, formulando desde sua práxis docente. 

Com esse subprojeto foi possível que o discente tivesse maior contato com o chão da 

escola, aprendendo e descobrindo como docente, pois acompanhou de perto todas as 

ações. Contudo, com o início da pandemia global e a paralisação de todas as instituições, o 

PRP teve a maior parte das ações realizadas em EAD-Ensino à Distância, ou também 

chamado de ensino remoto, onde as atividades desenvolvidas desde outubro de 2020 a 

Janeiro de 2022 nesse formato, tendo o retorno presencial a apenas nos meses de Fevereiro 

e Março de 2022. 

O programa que trouxe a possibilidade de aplicar nas escolas as aprendizagens como 

residente pedagógica, organizando todos as partes das aulas e aprendendo a como ser uma 

docente na prática, podendo ainda participar diretamente das atividades escolares, trazendo 

para a minha formação as participações que eu não imaginava ser possível, melhorando e 

me permitindo adaptar as minhas capacidades, auxiliando também na construção da 

performance e adaptação das aulas, que anteriormente não era tão bem desenvolvido. 

Em virtude disso, a experiência do módulo 2 na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental aconteceu no ensino remoto em 2021, já o módulo 3 aconteceu 

presencialmente e foi possível ter as vivências presenciais. Diante disso, será possível 

analisar quais foram os principais desafios de cada módulo e suas potencialidades combase 

nas gravações audiovisuais e atividades práticas que foram planejadas. 

Sendo em um primeiro cenário atividades para crianças de 5° ano de Ensino 

fundamental onde é necessário não apenas focar na questão do ensino-aprendizagem, mas 

em vários aspectos como educativos, dinâmicas relacionadas ao conteúdo do plano anual 

de atividades da escola, materiais utilizados e gravações audiovisuais. E em um segundo 

cenário, aulas presenciais em que também está em processo de transição e retorno dos 

alunos, organização dos horários de aulas e conteúdo, visto que nas aulas de Educação 

Física ainda não estaria tendo conteúdo sendo abordado. 

Nesse sentido, o processo de formação durante os módulos 2 e 3 passaram por 

distintas formas de ensino que possuem relações por terem sido aplicadas atividades 

dinâmicas nas duas escolas com conteúdos voltados para jogos e brincadeiras na escola 
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tematizado para a turma de ensino fundamental dinâmicas juninas e para o ensino médio 

brincadeiras populares. 

Dessa forma, este relato tem como objetivo geral os principais desafios e 

aprendizagens acerca da transição do ensino remoto para o presencial dentro das vivências 

a partir dos encontros formativos, planejamento de aula e regências. 

 

MÉTODO 
 

O Programa Residência Pedagógica, sendo uma ação proposta para auxiliar na 

formação de professores, possibilitando a integração de alunos discentes nas escolas de 

educação básica, para promover o aperfeiçoamento da formação docente dos estudantes 

de cursos de Licenciatura, trouxe para os estudantes do Campus Canindé a possibilidade 

de experiências docentes em algumas instituições que possuem vínculo com o IFCE. 

Sendo uma delas a escola vinculada, de Ensino Fundamental, que trouxe desde o 

início do Programa uma expectativa muito grande, pois desenvolver e aplicar atividades e 

conteúdo para crianças já se torna complexo presencial, pois necessita prender a atenção 

da criança à aula. E no que tange ao ensino remoto se torna um fator que necessita 

ainda de mais planejamento e organização. Dessa aplicação das dinâmicas voltadas teriam 

que ser de certo modo bem atrativas. Por quesito de conteúdos, a aparentemente se torna 

um facilitador pois durante a formação é estudado na Licenciatura a disciplina de Jogos e 

Brincadeiras, o que permite o residente ter um norte na habilidade de buscar dinâmicas. 

Se fazendo diferente da escola de ensino médio, trouxe novos desafios e 

potencialidade, pois as aulas foram na escola e independente do ambiente ainda tinha as 

dificuldades relacionadas ao local da prática, materiais, distanciamento social e as dinâmicas 

que deveriam ser passadas. Diante desse princípio de aluno discente, teve a oportunidade 

de estar desenvolvendo atividades como residente, e ainda foi possível avaliar como é ser 

professor de ensino fundamental e médio, construir a prática docente, e poder iniciar a 

formulação da práxis pedagógica em distintos métodos de ensino. 

Em relação à etapa 1, que se refere a transição do ensino remoto para o presencial, 

nós vamos relacionar entre os dois módulos nas escolas-campo que tiverem modalidades 

de ensino distintas, remoto e presencial. Em que cada escola possui suas particularidades. 

Na escola São Francisco foi preciso um planejamento mais organizado e detalhado das 

atividades, pois como se tratavam de crianças de uma turma de 5° ano, eram necessários 

que as primeiramente as atividades fossem divertidas, interativas e que cada aluno 

conseguisse realizar de sua residência. 
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A princípio, as atividades teriam que estar completamente relacionadas ao conteúdo 

que eram festejos juninos e gincanas estudantis, então desse modo cada gravação de aula 

teria que ter a parte que contextualiza a dinâmica com o conteúdo, o desenvolvimento da 

criação da dinâmica e explicação de como teria que ser feita. E como não estávamos em 

contato presencial com os alunos, os registros teriam que ser audiovisuais para encaminhar 

para realizar o encaminhamento no grupo de pais e professores da turma, e caso ainda 

fosse necessário teria que ser reenviado no contatodo responsável da criança se solicitado. 

Umas das maiores problemáticas encontradas foi a parte de gravação do conteúdo 

pois se não fosse remoto, não era necessário fazer edições de vídeos, gravar várias vezes 

a mesma aula para em seguida no dia da aula encaminhar. Foram necessárias várias 

alterações no método de ensino, uso de equipamentos tecnológicos como smartphone e 

computador, tripé para garantir uma gravação de boa qualidade para que os alunos 

pudessem acompanhar. Pois conforme as aulas iriam passando, alguns pais davam 

sugestões de como poderiam ser as próximas aulas no sentido de melhorar a posição da 

câmera, na parte de áudio para melhorar a escuta e entre outros fatores. 

Um segundo quesito do ensino remoto era direcionado às dinâmicas e os materiais 

que eram utilizados, de uso doméstico como vassouras, garrafas, copos, linhas, canetas 

brinquedos como bola, Cada dinâmica teria que ser condizente com a realidade de cada 

aluno, que ao meu ver era um pouco difícil de mensurar, pois como não tínhamos bastante 

contato com os alunos se tornava difícil avaliar as condições e utilizar de outros materiais 

para tornar a práticas ainda mais divertidas. As dinâmicas que foram passadas na escola 

São Francisco eram relacionadas às festas juninas, como Roda Pião e Boca do Palhaço, 

eram obrigatoriamente necessários usar materiais desse aspecto para tornar capaz a 

realização das atividades que em algumas situações de última hora ainda era necessário 

fazer a alteração do material, devido o aluno não ter algum específico como uma bola. Desse 

não podendo, eu tomar providências para auxiliar na atividade. 

Já na escola Frei Orlando, após o retorno das atividades presenciais, as aulas 

aconteciam na escola mais como medidas de saúde, se adequando aos horários de aulas 

e ao ambiente. Não havia muitas questões que dificultavam as aulas, mas dois pontos 

tornam a organização mais complexa. (1) Os alunos ainda não estavam tendo aulas 

propriamente ditas de conteúdo e (2) o ambiente teria que ser uma sala de aula para as 

dinâmicas. 

Mesmo sendo presencial, tínhamos que nos adequar a realidade da escola para 

desempenhar as nossas funções, e tornar possível fazer as regências com as turmas. Visto 
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que as turmas ainda não tinham conteúdos foram realizadas práticas na sala de aula que 

permitisse certa mobilidade, ou que pudessem ser desenvolvidas cada alunos nas cadeiras, 

cada atividade tinha que ser bem ajustada ao ambiente para não se tornar inviável. 

Desse as pesquisas por atividades que fossem presenciais foram sucintas e 

determinantes, que ocupassem o máximo do horário possível e com o mínimo de materiais 

dentro do espaço consideravelmente pequeno. 

Diante disso podemos notar que a transição do ensino remoto para o presencial foi 

um ponto positivo pois permitiu que os residentes tivessem contato com os alunos, mas 

ainda teve impasses que precisaram ser ajustados, e que considero que o retorno às 

atividades presenciais ainda precisam passar por ajustes, já que a Educação como muitos 

setores sofreu grandes impactos na pandemia. 

Podemos avaliar, que os professores tiveram que aprender a ser mais tecnológicos, 

aplicar novas metodologias, buscar ferramentas simples para suas aulas e utilizar de 

materiais mais fáceis de ser encontrado para assim trabalhar e com o retorno teriam que se 

reajustar a outras condições na escola para dar aula. E na residência pedagógica não foi 

diferente, os residentes tiveram que aprender na regência a como ministrar o conteúdo com 

base no que seria possível, sendo no remoto ou não, as condições dessa transição 

implicaram em mudanças dentro da sala de aula. 

No que se refere a etapa II, de ambientação e observação, os diferenciais das duas 

escolas estavam desde o início na modalidade de ensino, como também nas ambientações 

e observações, as vivências no módulo aconteceram de forma remota, um novo cenário 

diferente, que traria incertezas e preocupações de como funcionaria em cada ambiente. A 

primeira observação trouxe uma aula com uma dinâmica pelo Google Meet, que funcionaria 

mais para dar boas-vindas aos alunos e fazer a apresentação do residente para a turma 

aconteceu bem rapidamente em torno de 2 horas de aula. 

E as próximas observações considerei mais complexas, pois todas foram por meio do 

WhatsApp em que o professor e preceptor desenvolvia os conteúdos sem que os alunos e 

residentes participassem, e só tivessem o contato com a observação direta após a postagem 

do vídeo aula no grupo do WhatsApp. O que tornou um processo rotineiro e repetitivo de 

acompanhar. 

As aulas de observação na escola-campo no módulo abrangeram os aspectos de 

festas juninas, onde foi passado dinâmicas que o professor mostrava o que tinha que ser 

feito e os alunos repetiam fazendo uma gravação do conteúdo, como por exemplo na 

dinâmica roda pião e boca do palhaço, que tinha o objetivo dos alunos realizarem alguns 
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giros e em seguida tentaram acertar uma bolinha dentro da boca do palhaço improvisada 

pelo professor. A partir da demonstração, os alunos desenvolveram as mesmas dinâmicas. 

Nesse sentido tornando a ambientação e observação mais centrada em aulas voltadas para 

o ensino remoto com dinâmicas no aplicativo WhatsApp sem muita contextualização e 

acompanhamento, pois a observação foi mínima e com pouca participação dos alunos até o 

determinado momento. 

O que foi diferente é que por ter sido presencial teve uma ambientação e observação 

mais desenvolvida, que permitiu a participação dos alunos maior interação aluno-professor, 

e uma observação mais direta gerando mais análise das atividades. Na primeira observação 

na escola, o professor e preceptor trouxe uma dinâmica musical apenas com batidas, que 

foi bem interessante, pude notar que essa atividade fez com que todos os alunos 

participassem e interagirem uns com os outros. Na segunda observação foi realizada uma 

dinâmica na sala de aula bem avaliativa e que permitiu os alunos se conhecerem e o 

professor conhecer os alunos que é muito importante. Nessa dinâmica, os alunos escreviam 

em uma folha uma característica, sonho, traumas etc. E em seguida foi feita a leitura de 

cada papel pelo professor, caso o aluno se identificasse, o professor abordaria a questão 

do aluno na sala de aula. Se tornando uma aula bem complexa e formuladora de relações. 

A escola também possui grandes espaços como a quadra de esportes e um pátio, 

porém os dois ambientes traziam questões que dificultavam práticas, a quadra por estar 

passando por ajustes e o pátio da escola por ser um local aberto, de modo que 

impossibilitava as atividades na maior parte dos horários de aulas, e assim as dinâmicas que 

o professor organizava eram feitas ou em sala de aula ou em uma sala que funciona as 

escolas como um auditório de reuniões, e outras ações. 

Ademais, sobre o período de ambientação e observação nas duas escolas, elas 

trouxeram perspectivas e desafios distintos que mostraram como é importante ter um 

planejamento diferenciado para se adequar ao nível de ensino e ao ambiente, pois caso 

contrário as turmas poderiam ficar sem aulas de Educação Física. 

Na etapa III, das regências nas duas escolas eram esperadas pois em cada uma eram 

níveis de ensino distintos, na escola de ensino fundamental, a regência foi focada em uma 

turma para cada residente, e a partir da organização era necessário que as aulas fossem 

bem planejadas, com o conteúdo que o professor – preceptor repassou nos planejamentos. 

Lidar com o processo de ensino-aprendizagem remoto trouxe aprendizados e dificuldades 

únicos, pois o residente está com uma turma de 5° ano por exemplo, onde são crianças, e o 

modo de ensino sofre alterações em linguagem, pois é muito importante construir um relação 
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e falar com a criança de um modo que ela interprete bem o que está sendo pedido na 

atividade pelo professor, além de que, quando o aluno desenvolve certa amizade com o 

professor, se torna mais possível de se comunicar e trazer as questões acerca da 

dificuldades por materiais, por talvez não estar conseguindo fazer a dinâmica e que a partir 

consiga pedir ajuda sem sentir envergonhado. 

Diante disso nos planejamentos de regência em que o professor desenvolvia com os 

residentes, eram sempre levados em consideração as questões dos alunos para realizar 

determinadas atividades, avaliando como poderiam ser feitas e trazendo opções para 

auxiliar cada criança. Além de seguir o que o plano de atividades da escola está pedindo, 

com base no conteúdo. 

A gravação das regências seguia o mesmo padrão das observações, o residente 

gravava a dinâmica e fazia o encaminhamento no grupo de WhatsApp, contendo algumas 

diferenças. O residente que estava preparando a aula, tinha que anteriormente testar a 

atividade e avaliar se a dinâmica se adequava e era possível de ser desenvolvida, em 

seguida preparava os materiais que iam ser utilizados e os equipamentos de gravação de 

vídeo. 

Como já foi citado, uma das maiores dificuldades foi para termos gravações 

audiovisuais, pois era necessário ajustes de câmera e equipamentos, aplicativos de edições, 

cortes de som e imagem, regravações para caso de erros técnicos e pequenos ajustes. 

Após toda a gravação, o vídeo primeiramente tinha que ser encaminhado para o preceptor 

conferir e em seguida ser encaminhado para os alunos. 

Outra característica que dificultava na questão dos vídeos eram o tamanho dos 

arquivos que muitas vezes não estavam dentro dos limites do aplicativo, e nesse 

aspecto a condição ou era refazer um novo vídeo ou buscar um método que permitisse a 

utilização do arquivo. O que me fez passar a utilizar o envio primeiro para a plataforma do 

YouTube e adequando o vídeo ao link compartilhado. 

O que conforme as regências iam acontecendo eram desenvolvidos momentos de 

aprendizados a partir da preparação das aulas e convivência remota com os alunos que 

estavam em constante contato para tirar dúvidas e pedir ajuda nas atividades, pois algumas 

vezes mesmo que o material fosse de fácil encontro, os alunos ainda não tinham. E durante 

o módulo 3, as aulas se tornaram mais fáceis de desenvolver, pois presencialmente é 

possível o contato com o aluno, dinâmicas mais alternativas e em espaços mesmo que 

reduzidos é possível organizar da melhor forma, como aconteceu na Escola. 

Entretanto, uma dificuldade foi a nível de conteúdo, pois como não estavam 
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estudando os assuntos da disciplina, só era possível passar práticas, o que tinha relação 

com uma segunda problemática. Como todos os residentes estavam vivenciando o PRP em 

praticamente todas as turmas de 1°, 2° e 3° anos, tínhamos as mesmas dinâmicas e 

teríamos que organizar bem e buscar alterações de última hora caso as atividades já 

tivessem sido passadas por outros residentes. 

O que permitiu a partir dessa experiência é que o trabalho em conjunto dos residentes 

para se organizar e tornar possível a regência de todos mais prática, pois uns ajudavam a 

todos, e como também eram turmas de Ensino Médio, os alunos interagiram e buscavam 

participar de todas as atividades facilitando as nossas ações. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante de todas as informações apresentadas acerca das experiências vivenciadas 

nos módulos 2 e módulo 3 do Programa Residência Pedagógica, foi possível analisar que o 

ensino remoto, diferente do ensino presencial, trouxe perspectivas de ensino-aprendizagem 

diferentes, pois cada módulo trouxe variáveis distintas que apenas possuem relação a nível 

de conteúdo com atividades práticas de brincadeiras juninas e populares. Os aprendizados 

de cada módulo trouxeram perspectivas importantes para a minha formação e formulação 

da práxis docente, pois me fez compreender a importância de ouvir o aluno e de construir 

uma relação. O que de acordo com Carvalho (1999), a docência possui uma relação 

extrema entre o saber e o afeto. Um professor não pode ser docente se focar apenas nas 

questões de ensino-aprendizagem, o aluno traz bagagens, precisa ser ouvido, auxiliados em 

questões possíveis mesmo que sejam a partir da falta de um material, ou escutando algo 

sobre seus medos, sonhos, conflitos etc. 

Desse modo tendo relação com as questões distintas dos módulos, em que no módulo 

2, no que se refere ao formato de ensino podemos destacar, Cunha (2020), onde ele traz a 

perspectiva em que o ensino remoto apresenta empecilhos, relacionado à infraestrutura das 

escolas para fornecer aulas remotas de qualidades, tão pouco ferramentas para promover 

as aulas. Dessa forma, a educação nesse período pandêmico foi um setor que sofreu graves 

consequências, pois foi necessário distanciamento social, as escolas não tinham como 

promover suporte para os professores e alunos, e os residentes por sua vez tiveram que 

desenvolver suas atividades da melhor forma possível facilitando o acesso para os alunos, 

diferente do terceiro módulo que ocorreu na escola. 

(...) A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do aluno 

de licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e experimentação de situações 
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concretas do cotidiano escolar e da sala de aula (...) (BRASIL, 2018). 

O profissional de Educação Física é um especialista em atividades físicas, nas suas 

diversas manifestações, sejam elas ginásticas, exercícios físicos (...) lazer, recreação (...) e 

é de sua competência prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da 

saúde (...) (BRASIL, 2003). O que traz a importância diante do contexto de levar para a sala 

de aula, os conteúdos que são desenvolvidos durante a formação, pois a partir desse, 

realizar práticas diversas com os alunos possibilitando uma variação de atividades e 

garantindo um Educação Física mais reconhecida pelos alunos. 

Sendo outra característica também desenvolvidas a partir das vivências do 

Residência Pedagógica é a construção dos conteúdos para as aulas que variam e podem 

ser aprimorados de distintas maneiras, de modo que todas as formas de ensino, entre elas 

o movimento por práticas proporciona a educação de qualidade Ferreira (2001). Contudo, 

trazendo as práticas que foram desenvolvidas nas escolas que utilizam de formas de 

movimento para ensinar. 

Diante disso, o programa Residência Pedagógica trouxe a importância de mostrar o 

quão é necessário se adequar às realidades e buscar planejar da melhor forma, como é 

possível analisar que essa transição no ensino trouxe desafios e potencialidades 

importantes para a minha formação, mediante as participações nesses 18 meses de PRP. 

As lições e aprendizados que foram obtidos ao longo dos encontros, regências, 

planejamentos e formações vieram para formular os meus aprendizados e auxiliar a 

constituir a minha práxis docente ainda durante o curso de Licenciatura como discente. 

 
CONCLUSÃO 

 
A experiência do programa nessa transição de ensino constituiu e formulou 

aprendizados, e permitiu uma participação com a sala de aula que determinou pontos 

cruciais da formação acadêmica, a priori os muitos métodos que podem ser utilizados na 

sala de aula seja à distância ou no presencial, tornando possível múltiplos meios de 

comunicação entre aluno e professor e o desenvolvimento da aula. Portanto, as vivências 

nesta edição do programa auxiliaram no desenvolvimento da docência e formação 

profissional como professora, trazendo as muitas potencialidades da profissão e mostrando 

o quanto a área da Educação é gratificante. 
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INTRODUÇÃO 
 

Compreende-se o conceito de pilar como sendo um elemento essencial de 

sustentação para a configuração de uma estrutura. De modo figurativo, o termo cunhado 

para se referir a um elemento de construção, pode ser adaptado para simbolizar 

características únicas de uma instituição que engloba pessoas, valores, objetivos e metas. 

No Instituto Camaradas Incansáveis (ICI - JUDÔ), são cinco os pilares que consolidam a 

identidade do grupo: (I) Mente de Campeão; (II) Longevidade Saudável; (3) Ser Evolutivo; 

(IV) Ninguém põe a mão no meu Kimono; (V) Ninguém fica para trás (FILHO, 2020). 

Mediante esta concepção e sob a luz da literatura científica que aborda as 

competências adquiridas na prática esportiva, mais especificamente, tendo como 

embasamento a teoria do Esportismo, que é definida como: 

Esportismo é a aquisição de competências através da prática esportiva que podem 
contribuir não apenas para a melhora do desempenho da prática esportiva, mas 
também no atingimento das metas profissionais daqueles que as utilizam em seu 
trabalho e vida pessoal (MOTTA et al., 2017). 

 
Foi possível estabelecer relações entre os Pilares do ICI - Judô e os valores 

abordados e desenvolvidos na teoria do Esportismo: 

 

Quadro 1 - Correlações estabelecidas entre Pilares ICI - Judô e Valores Esportismo 

Pilares ICI - Judô Valores 
Esportismo 

Correlação estabelecida 

 

Mente de Campeão 

 

Atitude 

Estabelece uma abordagem não conformista 
para a resolução de problemas e busca tirar o 

indivíduo da sua zona de conforto. 

Ser Evolutivo Visão Consiste em construir um cenário inspirador 
do que se pode atingir a partir de seus 

esforços. 

mailto:felipe.moyano@usp.br
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Longevidade 
saudável 

Estratégia Diz respeito à elaboração de um plano de 
ação que permita atingir a visão estabelecida. 

Ninguém põe a mão 
no meu Kimono 

Execução Visa a pôr em prática o plano de ação com 
rigor e método. 

Ninguém fica para 
trás 

Trabalho em 
Equipe 

Cercar-se de pessoas qualificadas, que 
contribuam para com a execução de todo o 

plano de ação. 

 

O ICI - JUDÔ, conforme Motta, Junqueira e Mola (2021) apresentam: 

 
Está voltado à promoção de ações sociais envolvendo crianças em comunidades 
carentes e à formação de uma equipe de alto rendimento na prática esportiva do 
judô, encontram a sua correspondência no próprio fato de os administradores da 
Instituição serem também atletas de alto rendimento adeptos dessa modalidade, 
assim como no fato de entenderem essa modalidade como um recurso não apenas 
de preparação para o ingresso no esporte, mas também de formação para a vida. 

 
Este estudo objetivou analisar como pais e/ou responsáveis compreendem o 

desenvolvimento de seus filhos (crianças de 7 a 14 anos) influenciadas pelos ensinamentos 

dos pilares do ICI - JUDÔ, tendo em vista atitudes cotidianas externalizadas ao Dojô (local 

para a prática de artes marciais japonesas). 

A presente pesquisa justifica-se pela relevância em compreender alguns elementos 

ligados à formação e desenvolvimento da personalidade infantil, com aprendizados, 

vivências e experiências oriundas da prática do Judô Infantil, sob a ótica de pais, mães e/ou 

responsáveis. 

 
MÉTODO 

 
 

Atentando-nos ao objetivo a ser investigado, a pesquisa disposta tem como caráter 

descritivo e o que se busca é compreender os fenômenos que estão sendo estudados a 

partir da perspectiva dos participantes (GODOY, 1995). Diante dos fenômenos supracitados 

consideramos que uma análise qualitativa seja a mais indicada, pois de acordo com Alves- 

Mazotti e Gewandsznajder (2002, p. 151) este tipo de análise: “se propõe a preencher 

lacunas no conhecimento [...] Essas lacunas geralmente se referem à compreensão de 

processos que ocorrem em uma dada instituição, grupo ou comunidade”. 

Logo, tornou-se essencial que os pesquisadores adquirissem familiaridade com o 

estado do conhecimento sobre o tema (pilares do ICI - JUDÔ e valores da Teoria do 

Esportismo), para que pudessem se apropriar e transpor estes ensinamentos, e assim, 
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propor questões significativas baseadas em relatos de experiências individuais, e ainda, 

proporcionando recursos a serem investigadas sob um viés acadêmico, de modo a 

estabelecer-se uma relação lógica e imediata com as competências que devem ser 

adquiridas pelos judocas infantis dentro e fora dos tatames. 

O estudo restringiu-se a pesquisar opiniões de pais, mães e/ou responsáveis, que 

tinham seus filhos matriculados em uma faixa etária de 7 a 14 anos, totalizando a 

participação de 24 depoentes que atendiam a esta característica. Optou-se em seguir esta 

delimitação, pois ao analisar sob a ótica de pais, mães e responsáveis, é possível identificar 

e analisar as percepções que estes manifestam a respeito das variáveis socioafetivas e 

emocionais, valores éticos e morais, hábitos e costumes influentes na vida esportiva de seus 

filhos identificados no dia a dia da prática judoísta. Quanto a especificação de serem 

responsáveis por crianças que apresentam idade entre 7 e 14 anos, deve-se ao fato de nesta 

faixa etária os mini judocas acabam sendo introduzidos a competições internas dentro da 

própria escola de judô, festivais e até mesmo competições do circuito de lutas de federações 

esportivas, e, por desenvolverem competências e habilidades específicas da modalidade 

esportiva em âmbitos técnicos e táticos. 

Além do mais o estudo contou com depoentes vinculados a duas extensões do ICI - 

Judô: Projeto Sempre Ippon e União Cultural Esportiva Guarulhense (UCEG), ambos 

projetos sociais com sede e atuação em diferentes locais, sendo Pompéia, Capital - SP e 

Guarulhos - SP, respectivamente. Não foram consideradas na pesquisa, diferenças 

socioculturais e econômicas dos depoentes voluntários. 

Como técnica de pesquisa optou-se pelo uso de questionário, o qual foi composto por 

questões fechadas, postas em uma escala Likert, em que o respondente você deveria 

sinalizar o seu grau de concordância com as afirmações apresentadas e também de 

questões abertas, em que as respostas são fornecidas com as próprias palavras e 

concepções do participante. Propusemos o anonimato a participação no questionário, com 

o intuito de garantir maiores graus de liberdade na elaboração das respostas abertas e no 

preenchimento de questões fechadas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tratou-se de realizar as análises, articulando questões fechadas com questões 

abertas, de modo a enriquecer a discussão com dados quantitativos atrelados a dados 

qualitativos, respectivamente. 
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Tabela 1. Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães e/ou 
responsáveis no que diz respeito à “Acho importante competições esportivas na faixa etária do(s) meu(s) 
filho(s)”. 

Grau de 
Importância 

Número % 

Muito importante 12 50,00 
Importante 7 28,17 
Mediana 4 16,67 
Às vezes é 
importante 

1 4,17 

Não é nada 
importante 

0 0,0 

TOTAL 24 100,00 

 
Na tentativa de situar as manifestações expressas nas opiniões dos pais, mães e/ou 

responsáveis, os resultados demonstram que competições esportivas infantis apresentam 

um alto grau de importância na formação de seus filhos, o percentual de respostas entre as 

alternativas “Muito importante” e “Importante” totaliza a maioria das respostas - 78,17%. 

Julga-se pertinente apresentar o significado de competir, segundo a conceituação 

estabelecida por De Rose Junior (1992), a qual resume-se a estar preparado para enfrentar 

desafios e demandas no mais alto grau de excelência. 

Mediante aos valores encontrados e a concepção apresentada, sucedeu-se comum 

questionamento aberto aos depoentes: “Quais valores ou qualidades acredita que o Judô 

pode promover para a formação pessoal e social de seu (sua) filho(a)?”, e alguns elementos 

ligados à formação e desenvolvimento da personalidade infantil emergem constantemente 

nas respostas dos depoentes, tais como: (I) disciplina; (II) respeito; (III) empatia; (IV) 

hierarquia; (V) autoconfiança; (VI) comprometimento; (VI) dedicação; (VII) esforço; (VIII) 

foco e (IX) perseverança. Estes elementos apresentam-se em consonância as 

considerações apresentadas pelos autores Tani et al. (1994), esses autores afirmaram que 

muitos acreditam que a competitividade infantil é levada para a vida social dos indivíduos, 

enquanto que outros acreditam que a dedicação, disciplina e a cooperação desenvolvidas 

no esporte contribuem para a formação da criança. 

Neste estudo os autores tomam partido de que as crianças devam ser inseridas em 

um contexto de competição esportiva saudável, com regras específicas para cada faixa 

etária e sem a cobrança dos pais para que se tornem mini atletas de rendimento, e, que 

quando inseridas neste contexto competitivo saudável, o indivíduo em sua tenra idade passe 

a desenvolver uma atitude competitiva no sentido de querer galgar por caminhos mais altos, 

ser protagonista de sua própria história e não se permitir permanecer no fundo sem visão e 
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sem perspectiva, o que se objetiva é ofertar competências e habilidades que proporcione o 

controle das condições que tornem possível a sua evolução, constituindo assim o pilar 

“Mente de Campeão”, para que alcancem conquistas dentro e fora dos tatames. 

 
Tabela 2. Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães e/ou 
responsáveis no que diz respeito à “Acredito que a prática do Judô, deva estabelecer uma abordagem não 
conformista para a resolução de problemas e buscar tirar o(a) meu(minha) filho(a) da sua zona de conforto”. 

Grau de Importância Número % 
Concordo totalmente 13 54,17 
Concordo 10 41,67 
Não concordo, nem 
discordo 

0 0,00 

Discordo 0 0,00 
Discordo totalmente 1 4,17 
TOTAL 24 100,00 

 
As evidências sugerem que 95,84% dos pais, mães e/ou responsáveis, reconhecem 

atividades desafiadoras durante os treinos de Judô, como estas sendo práticas didático- 

metodológicas que configuram situações convincentes para contribuir ao perfil de 

comportamento atitudinal almejado, ou seja, Mente de Campeão. Fato curioso recai sobre o 

grau de concordância “Discordo totalmente” que contou com o preenchimento de um (1) 

depoente, que talvez tenha a compreensão de que os níveis de exigências e/ou mesmo 

situações de confronto entre pares a serem desenvolvidos e aperfeiçoados, devam ser 

baixos ou mesmo não devam existir para a faixa etária ora em análise, mantendo assim uma 

estabilidade passiva e conformista. 

De igual maneira, foi solicitado individualmente aos pais, mães e/ou responsáveis: 

“Como avalia o pilar ‘Mente de Campeão’ nas atitudes e tomadas de decisões no cotidiano 

de seu(sua) filho(a)?”, despontam diversos comentários sucintos e objetivos, e até com certo 

grau de concordância e semelhança semântica sobre a externalização deste pilar para além 

do dojô na vida dos pequenos judocas: “Ele tem se dedicado aos estudos principalmente 

nas provas, para tirar a nota mais alta”, este comentário nos mostra como reconhecer 

progressos realizados e a não sucumbir a resultados inferiores ao esperado, sempre 

buscando melhores resultados, pois nas próprias palavras do Shihan (termo oriundo da 

língua japonesa e refere-se a uma titulação normalmente usada em artes marciais para 

denominar um mestre) Jigoro Kano, o idealizador do judô, “somente se aproxima da 

perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo humildade”. São 

observadas percepções como “a vontade por ser o melhor em suas atividades” e “desafiar 
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a si próprio e romper seus limites”, que acabam sendo sinônimos de garra absurda 

(Sentimento incessante de gana pela vitória) e combustível da Mente de Campeão, em que 

só se é possível concretizar estes anseios, quando praticado um ciclo virtuoso de hábitos, 

costumes e valores, sendo fundamental “estar sempre praticando o aprendizado anterior”, 

e, assim, moldando “o espírito competitivo que leva a busca pelo aprimoramento”. 

Traçar planos e metas, é situação sine qua non para se atingir objetivos maiores, que 

nada mais são do que desdobramentos de objetivos menores. Este entendimento possibilita 

a compreensão do pilar “Ser Evolutivo” alinhado ao valor de “Visão”, na qual não basta ter 

atitude se você não sabe qual é o seu objetivo, o que pretende conquistar. Os quais serão 

analisados e problematizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 3. Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães e/ou 
responsáveis no que diz respeito à “Acredito que a prática do Judô, deva construir um cenário inspirador 
em que o(a) meu(minha) filho(a) possa atingir mérito a partir de seus esforços”. 

Grau de Importância Número % 
Concordo totalmente 15 62,50 

Concordo 9 37,50 
Não concordo, nem 

discordo 
0 0,00 

Discordo 0 0,00 
Discordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 24 100,00 

 
Os dados apresentam unanimidade, 100,00%, dos depoentes, somando os graus de 

concordância: “Concordo Totalmente” – 62,50% e “Concordo” – 37,50%, nos indicam que 

pais, mães e/ou responsáveis, acreditam que a prática do Judô, deva construir um cenário 

inspirador para que as crianças atinjam mérito a partir de seus esforços. 

Ao serem indagados: “Como compreende o pilar de “Ser Evolutivo” atrelado a prática 

do Judô Infantil desenvolvida por seu(sua) filho(a)?”, constata-se a relevância de se realizar 

a manutenção deste pilar: “sempre e em constante aprendizado”. Verifica-se que algumas 

percepções retratadas aproximam o entendimento do pilar Ser Evolutivo, ao 

desenvolvimento de uma característica autocrítica, no sentido de identificar erros e acertos 

cometidos, em que erros devam ser corrigidos e acertos reforçados: “este pilar presente nele 

como criança ainda, fará com que ele seja um adulto muito mais flexível e em busca do seu 

melhor todos os dias”, considerando, ainda, este preceito aplicável as mais diversas 

situações e ocasiões, sendo: “importante para ver progresso em cada área”. Um dos relatos 

escritos dos depoentes, chama-nos a atenção por versar com o lema Mens Sana in Corpore 
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Sano (expressão em Latim, que significa: Mente Saudável, Corpo Saudável), e ainda, 

dialogar com o pilar de Longevidade Saudável: “Evolução corpo e mente, são primordiais 

para o desenvolvimento da criança, e, o Judô tem trazido isso para meu filho”. 

Longevidade Saudável é o terceiro pilar a ser considerado, o qual visa impactar de 

forma positiva a vida das pessoas, por intermédio de práticas que proporcionem uma vida 

mais saudável, longa e produtiva, que serão otimizadas quando executadas com estratégia, 

ou seja, é preciso se preparar de forma adequada, perpassar processos que proporcionem 

contornos reais a um plano, objetivos e/ou metas. Estes aspectos serão interpretados, 

analisados, comentados e problematizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 4. Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães e/ou 
responsáveis no que diz respeito à “Acredito que a prática do Judô, deva promover ao(a) meu(minha) 
filho(a) a capacidade de elaborar um plano de ação que permita atingir uma máxima eficiência com mínimo 
esforço”. 

Grau de Importância Número % 
Concordo totalmente 10 41,67 

Concordo 13 54,17 
Não concordo, nem 

discordo 
0 0,00 

Discordo 1 4,17 
Discordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 24 100,00 

 
Atingir uma máxima eficiência com mínimo esforço (KANO, 1860 - 1938), é 

justamente o que um dos princípios estabelecidos na fundação do Judô, o Seiryoku Zenyo, 

sustenta. Os dados revelam que é predominante a sinalização de concordância a este 

preceito da modalidade por parte de pais, mães e/ou responsáveis, totalizando um 

percentual de 95,84%, a considerar os graus de concordância: “Concordo Totalmente” – 

41,67% e “Concordo” – 54,17%. Entretanto, há um grau de discordância que reflete um 

percentual mínimo de 4,17%, que pode ter sido interpretado erroneamente sob a ótica do 

depoente, que por estar destacado a valorização de um esforço mínimo, isto seja algo 

negativo. Pelo contrário, atingir uma máxima eficiência com mínimo de esforço, reflete em: 

economia de energia; ganho de tempo; aumento de produtividade; é se apropriar dos 

recursos disponíveis para concluir uma tarefa, até ter condições melhores para fazer melhor 

ainda. 

Ao possibilitar a manifestação de respostas abertas sobre: “Qual(is) estratégia(s) 

acredita que deva(m) ser valorizada(s) para se promover o pilar “Longevidade Saudável” em 

paralelo a prática do Judô Infantil desenvolvida por seu(sua) filho(a)?”, percebe-se 
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elementos nos relatos escritos que refletem características da tríade – corpo, mente e 

espírito, como podemos observar em: “conhecimento, alimentação, exercícios, prática 

mental e espiritual”, em complemento, nota-se outros termos, como: “sono de qualidade”, 

“descanso correto” que quando regrados e sob vigília de uma doutrina disciplinada 

proporcionam notória adaptações evolutivas na percepção dos depoentes. 

Outro valor a ser analisado é o da execução, etapa esta que ocorre a transição do 

teórico para o prático, do abstrato para o concreto, é o momento em que se coloca em prática 

tudo que se propôs realizar, e assim, de modo figurativo o pilar Ninguém põe a mão no meu 

Kimono, emerge atribuindo ao kimono um símbolo de coragem, para que a mesma atitude 

seja adotada para outras tarefas do dia a dia. 

 
TABELA 5 - Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães e/ou 
responsáveis no que diz respeito à “Acredito que a prática do Judô, deva possibilitar ao(a) meu(minha) filho(a) 
situações em que sejam assimiladas os princípios éticos, filosóficos, históricos, técnicos e táticos da 
modalidade”. 

Grau de Importância Número % 
Concordo totalmente 14 58,33 

Concordo 8 33,33 
Não concordo, nem 

discordo 
2 8,33 

Discordo 0 0,00 
Discordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 24 100,00 

 
Há prevalência de concordância – 91,66%, considerando os graus “Concordo 

Totalmente” 58,33% somados ao “Concordo” 33,33% – para situações que transmitam 

valores e tradições culturais, mais especificamente as de origem nipônicas no caso do Judô. 

Há uma parcela mínima, 8,33% que optou por se manter neutra, “Não concordo, nem 

discordo”, o que pode apresentar ausência de percepção holística que uma arte marcial 

como o Judô, pode proporcionar. 

Ao serem indagados “como é possível transpor e conciliar o pilar Ninguém põe a mão 

no meu Kimono, a execução de tarefas cotidianas de seu(sua) filho(a)?”, pais, mães e/ou 

responsáveis destacam que este é um pilar que contribui para “dominar e passar por 

obstáculos sempre com determinação e vontade” e, em complemento, “assumir 

protagonismo em duas atividades escolares, domésticas e esportivas”. 

Por fim abordaremos a relação entre o valor do trabalho em equipe e o pilar ninguém 

fica para trás, na qual se caracterizam quando um grupo não coordenado de pessoas se une 

em prol de um objetivo comum e despende esforços coordenados para atingir esse objetivo. 
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TABELA 6 - Distribuição de valores absolutos e percentuais obtidos através das opiniões dos pais, mães 
e/ou responsáveis no que diz respeito à “Acredito que a prática do Judô, deva consolidar um ambiente 
harmônico para o(a) meu(minha) filho(a), em que haja o predomínio da prosperidade e benefícios mútuos, 
com fins de se atingiro desenvolvimento individual e coletivo”. 

Grau de Importância Número % 
Concordo totalmente 10 56,52 

Concordo 13 43,48 
Não concordo, nem 

discordo 
0 0,00 

Discordo 0 0,00 
Discordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 23 100,00 

 
A prevalência de concordância, 100.00%, considerando os graus de “Concordo 

Totalmente” 56,52% e “Concordo” 43,48%, quando analisados sob o complemento das 

respostas obtidas à pergunta aberta realizada “Qual sua percepção sobre o pilar Ninguém 

fica para trás no comportamento e relação social de seu(sua) filho(a)?”, têm-se nos relatos 

escritos que “Judô é um esporte individual cujo a prática é coletiva”, outro depoimento 

enfatiza “podemos aprender ainda mais quando compartilhamos o conhecimento que 

possuímos, e assim, nivelar o grupo que interage”, há um terceiro relato que revela a 

implementação desta atitude no cotidiano de uma das crianças ”nas atividades escolares já 

é possível perceber a ajuda e integração de alguns amiguinhos que não conseguem 

desenvolver a atividade” e “para ninguém se sentir excluído”, essas informações nos 

permitem constatar que o trabalho em equipe desenvolvido sob a metodologia dos pilares 

do ICI - Judô, apresenta extrema influência nos níveis sócio-afetivos e emocionais dos 

alunos vinculados a esta Instituição. 

 
CONCLUSÃO 

 
De modo geral, verificou-se a percepção de pais, mães e/ou responsáveis em como 

compreendem o desenvolvimento de seus filhos influenciadas pelos ensinamentos dos 

pilares do ICI - JUDÔ, tendo em vista atitudes cotidianas externalizadas ao Dojô. Verificou- 

se que os valores estabelecidos pela Teoria do Esportismo alinhadas aos Pilares do ICI - 

JUDÔ se aplicam e que novas virtudes, como: (I) disciplina; (II) respeito; (III) empatia; (IV) 

hierarquia; (V) autoconfiança; (VI) comprometimento; (VI) dedicação; (VII) esforço; (VIII) foco 

e (IX) perseverança (X) camaradagem, emergem neste contexto. Sugere-se para estudos 

futuros uma ampliação da amostragem, inclusive expandir a abordagem para outras faixas 
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etárias, assim como, acompanhar no decorrer do tempo a evolução dos pilares. 
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     RESUMO 
 

As práticas de respiração têm ganhado atenção nas últimas décadas, tanto na ciência quanto 
na mídia, entretanto a respiração tem uma relação que transcende as necessidades 
fisiológicas para a manutenção da vida ao relacionar-se com aspectos culturais e religiosos. 
As artes marciais orientais têm auxiliado na divulgação de práticas respiratórias que 
aumentam a energia interna e melhoram a performance. Entretanto, pouco se fala sobre a 
respiração como forma de melhorar a saúde e induzir a um relaxamento corporal nas artes 
marciais. O Systema é uma arte marcial que traz a respiração como um pilar que auxilia na 
cura e na saúde. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre os 
benefícios de alguns exercícios respiratórios utilizados no Systema. Para tanto, o presente 
trabalho é uma revisão integrativa que busca evidências de quatro exercícios respiratórios 
comumente utilizados em aula. A aula de Systema se inicia com levar a consciência para a 
respiração, como a respiração está acontecendo naquele momento, sem interferir. Em 
seguida há um direcionamento para a respiração nasal e diafragmática, a respiração 
consciente. As evidências apontam que quando há um maior tempo de inspiração e 
expiração, há umamelhora da atenção e diminuição de estresse e ansiedade. Na respiração 
com relaxamento muscular progressivo os níveis de estresse e ansiedade também diminui, 
assim como a percepção de dor. Na respiração do quadrado, também há evidências de 
diminuição de estresse, sendo esse exercício utilizado associados ao tratamento de estresse 
pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizado. Por último, a respiração com apneia 
apresenta evidências na qual há uma melhora da performance atlética e auxilia no controle 
e gerenciamento de emoções. Vemos que a respiração é uma prática versátil que permite 
ser utilizada para aumentar a energia e aumentar a potência dos golpes, como é 
tradicionalmente apresentada nas artes marciais orientais. Entretanto, da forma como é 
utilizada no Systema, a prática da respiração visa induzir um relaxamento muscular, melhorar 
a ativação da musculatura inspiratória, melhorar o controle emocional e melhorar aspectos 
relacionados ao estresse e ansiedade. 

 

Palavras-chave: respiração, apneia, respiração em quadrado, relaxamento progressivo. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

As práticas de respiração têm ganhado atenção nas últimas décadas, tanto da ciência 

quanto da mídia (HEINSAAR; REILLY 2021). A popularização de práticas de artes marciais 

orientais auxilia nesse processo, uma vez que a respiração tem uma relevância como parte 

do treino, com  exercícios específicos de respiração (HEINSAAR; REILLY 2021) e não 

apenas via adaptação do sistema nervoso autônomo das demandas fisiológicas. 
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Na antiga literatura indiana os Vedas, o termo prana significa não apenas respiração 

física e ar, mas também a essência sagrada da vida. De onde vem os exercícios da ioga 

chamados pranayama. Também na medicina tradicional chinesa, a palavra (氣) pronuncia- 

se chi, refere-se à essência cósmica e à energia da vida, bem como ao ar natural que 

respiramos pelos pulmões. No Japão, a palavra correspondente para este ideograma (氣) 

é Ki, que desempenha um papel extremamente importante nas práticas espirituais 

japonesas e nas artes marciais. Na Grécia antiga, a palavra pneuma significava ar ou 

respiração e espírito ou a essência da vida. Os gregos também viam a respiração como 

estando intimamente relacionada com a psique. O termo phren foi usado tanto para o 

diafragma, o maior músculo envolvido na respiração, quanto para a mente (como vemos no 

termo esquizofrenia = mente literalmente dividida) (GROF, 2010; 2013). 

Na antiga tradição hebraica, a mesma palavra, ruach, denotava tanto a respiração 

quanto o espírito criativo, que eram vistos como idênticos. A seguinte citação de Gênesis 

mostra a estreita relação entre Deus, o sopro e a vida: "Então o Senhor Deus formou o 

homem {hebraico adam} do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida; e o 

homem tornou-se um ser vivo." Em latim, o mesmo nome era usado para respiração e 

espírito – spiritus. Da mesma forma, nas línguas eslavas, espírito e fôlego têm a mesma raiz 

linguística (VASILIEV et al., 2019; GROF, 2010; 2013, HEINSAAR; REILLY, 2021). Assim 

é possível observar que a respiração tem uma relação que transcende as necessidades 

fisiológicas. 

Um exemplo disso é o Karatê-Do e o Taekwondo que utilizam a respiração 

compressiva, expirando de forma pressurizada e com ativação da musculatura abdominal, 

o qual para referenciam muitas vezes como KIME (TSATSOLINE, 2003) ao fazer os katas. 

No Aikido que também tem em sua nomenclatura a palavra KI (ai KI do), a respiração 

abdominal é utilizada para o carregamento de energia na altura do Tanden (SAOTOME, 

2003), um exercício comum é o Funa Kogi ou Fune Kogi/exercício do barqueiro ou remador, 

no qual o objetivo principal é, através da movimentação dos braços e quadril, associado à 

respiração carregar o corpo com energia ki ou chi que posteriormente será utilizada nas 

técnicas de combate. 

Nos exemplos acima a respiração tem um papel de aumentar a energia corporal ou 

potência dos golpes (ao fazer bracing). A partir dos anos 2000 (TSATSOULINE, 2000; 2001; 

2003), Pavel Tsatsouline traz a respiração compressiva para o treinamento de kettlebell a 

partir da sua experiência com a prática no Caratê e seu trabalho nas forças especiais russas. 
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Isso trouxe uma atenção aos tipos de treinamento que havia na cultura eslava e na antiga 

União Soviética. Entretanto, pouco se fala sobre a respiração como forma de melhorar a 

saúde e induzir a um relaxamento corporal nas artes marciais. Uma exceção é a arte marcial 

russa ou Systema. O Systema é uma arte marcial eslava que tem sua origem no século X e 

passou por várias adaptações ao longo de sua história, devido às características do povo 

eslavo e a grande área, eles foram invadidos por vários povos e com isso foram se 

adaptando para o combate adquirindo a adaptabilidade como ponto principal desta arte 

(SANTOS, 2015, VASILIEV ,1997). 

As práticas respiratórias no Systema são encontradas de maneira independente em 

outras áreas. Por exemplo, no começo de uma aula é comum deitar no chão, inspirar e 

contrair a musculatura e expirar e relaxar (VASILIEV, 1993; SANTOS, 2015; VASILIEV et 

al., 2019). Essa prática é conhecida com o nome de relaxamento progressivo através da 

respiração (FREITAS et al., 2018) fora do Systema sendo utilizada tanto no treinamento para 

atletas de alto rendimento (SHEI, 2018), quanto no tratamento de ansiedade e estresse 

(CHICAYBAN; MALAGRIS, 2014) e também no tratamento de fibromialgia e dores 

lombares não definidas (ANDERSON; BLIVEN,2017; TOMAS-CARUS et al., 2018). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre os 

benefícios da prática de respiração que são utilizadas no Systema. 

 
MÉTODO 

 

O presente trabalho é uma revisão integrativa. Foi realizado um levantamento de 

dados nas plataformas online de Scielo, Google Scholar e Pubmed delimitando o período de 

1980 - 2022 utilizando as palavras chaves: respiração, apneia, respiração em quadrado, 

relaxamento progressivo e em inglês: breahting, breath and hold, box breathing, progressive 

relaxation. Foi utilizado também livros que descrevem os exemplos de exercícios de 

respiração utilizados no Systema e que trazem um pouco da sua história. 

 
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
No Systema existem quatro princípios norteadores da prática, são eles: Respiração, 

Relaxamento, Estrutura/Postura e Movimento. Em toda a prática desta arte marcial estes 

princípios são salientados para que os praticantes consigam fazer uso destes em suas 

atividades da vida diária e na autodefesa. O Systema é uma arte marcial ainda pouco 
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conhecida, mas que normalmente as pessoas conhecem pelo aspecto de defesa pessoal. 

Essa é uma das preocupações, já que no Systema existem três pontos chaves: Cura, Saúde 

e Combate. Normalmente, nas artes marciais, o Combate é a parte com maior destaque, 

porém no Systema os três conceitos são trabalhados de maneira equivalente. Isso ocorre 

pois entende-se que a Cura e a Saúde permitem que o praticante consiga levar adiante o 

terceiro vértice deste triângulo que é o Combate. 

 
CONSCIÊNCIA DA RESPIRAÇÃO E RESPIRAÇÃO CONSCIENTE 

 
Neste trabalho focaremos no primeiro pilar: a Respiração. Este é o primeiro ponto que 

os alunos aprendem a observar na prática do Systema. Numa aula regular eles iniciam com 

o que é chamado de consciência da respiração (BRULE, 2017, VASILIEV et al., 2019). A 

consciência da respiração refere-se à capacidade de observar a sua respiração e como ela 

ocorre, como se fosse um inventário daquele momento. Deitado no chão, num colchonete 

ou tapete, o aluno é orientado a observar sua respiração, sem intervir, apenas observando- 

a. Analisar se há alguma obstrução, algum ponto de tensão em alguma parte do corpo, como 

por exemplo, pescoço, ombros ou outra parte qualquer. Este trabalho de análise corporal 

consciente é muito importante para o gerenciamento de estresse e auto-observação 

(VASILIEV et al., 2019). Há evidência que apenas levar a atenção consciente para a 

respiração tem um efeito de diminuir a frequência respiratória, aumentando o tempo de 

inspiração e expiração (WESTERN; PATRICK; 1988; HAN et al., 1997; CONRAD et al., 

2007). 

Após este inventário é solicitado ao praticante que inicie o que chamam de Respiração 

Consciente, orientando-o para que inspire pelo nariz e expire pela boca, utilizando mais o 

diafragma. A respiração pelo nariz garante a filtração, aquecimento e umidificação do ar. Os 

respiradores orais e oronasais apresentam os efeitos nocivos para cognição, estruturas 

faciais e posturais (ESGALHA, 2010). A respiração diafragmática também apresenta 

melhora da atenção, diminuição do estresse emocional e diminuição de estresse oxidativo 

(MARTARELLI et al., 2011; MA et al., 2017). Essa prática de alguns minutos de respiração 

consciente, enfatizando a inspiração pelo nariz e expiração pela boca, com predomínio de 

diafragma, é realizada no começo das aulas. Após esse período se iniciam outras práticas 

de respiração, seguido pelo aquecimento de mobilidade e força. É possível realizar uma aula 

de Systema no qual o foco seja voltado completamente para a respiração. Assim iremos 

descrever mais dois exercícios, relacionado com as evidências disponíveis na literatura. 
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RELAXAMENTO MUSCULAR PROGRESSIVO 

 
 

O relaxamento muscular progressivo costuma ser utilizado após a respiração inicial. 

Para executá-lo existem várias formas descritas na literatura, porém para simplificar 

usaremos uma descrição curta, iremos descrever essa prática como ela é comumente feita 

no Systema e também encontrada na literatura. É realizado uma inspiração pelo nariz e 

contração isométrica de membros superiores concomitantemente. Nesse caso é importante 

que o tempo de inspiração esteja associado ao tempo para atingir a contração isométrica 

máxima. A expiração é acompanhada de um relaxamento progressivo, depois de repetir 

algumas vezes pode-se solicitar uma inspiração associada à contração isométrica de 

membros inferiores (FREITAS et al., 2018; VASILIEV et al., 2019). As variações buscam 

iniciar a contração em outras regiões como nos membros inferiores e depois membros 

superiores; incluir a contração de tórax; segmentar mais cada membro (braço, antebraço e 

por último a mão) e ainda solicitar uma contração isométrica submáxima. Nesse exercício, 

além de uma ampliação da consciência corporal ao perceber tensões que não estavam tão 

nítidas, o praticante consegue desenvolver um controle melhor de coordenação muscular, 

melhorar a irrigação local e buscar um relaxamento de tônus após a contração máxima. Esse 

é um exercício comum de ser praticado nas aulas de Systema que permite transitar de um 

estado de tensão para um relaxamento em poucos minutos, sendo necessário praticar por 

algum tempo até que a sua execução seja adequada e esse estado de relaxamento possa 

ser atingido (FREITAS et al., 2018; VASILIEV et al., 2019). 

O relaxamento muscular progressivo apresenta melhora nos níveis de estresse e 

ansiedade em pessoas com dor crônica devido à Disfunção Temporomandibular (Esgalha 

2010). Houveram também pesquisas sobre os efeitos da mesma técnica no controle da 

ansiedade e desesperança em 30 mulheres diagnosticadas com câncer, sendo observado 

uma redução das medidas obtidas para ansiedade imediatamente após a aplicação da 

técnica, porém, esta medida não se manteve ao longo do tempo (LOPES et al., 2008). 

Estudos demonstraram que há redução do cortisol após esta prática (BARA FILHO et al., 

2002). Para hipertensos estressados, os estudos indicam efeitos benéficos, porém há 

necessidade de outras intervenções conjuntas como por exemplo, dietas, atividades físicas, 

etc. (CHICAYBAN; MALAGRIS, 2014). O que corresponde com a prática no Systema que 

utiliza a respiração e o relaxamento como parte de sua prática, integrando outros elementos 

como por exemplo exercícios físicos de força e mobilidade (SANTOS, 2015; VASILIEV et 

al., 2019). 
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RESPIRAÇÃO DO QUADRADO - (BOX BREATHING, TACTICAL BREATHING, 

SQUARE BREATHING) 

 
A respiração do quadrado, também conhecida por box breathing ou tactical 

breathing/respiração tática, é outra respiração muito utilizada nas aulas do Systema. Esta 

respiração consiste em inspirar, segurar a respiração em apneia positiva (com os pulmões 

cheios), expirar, segurar a respiração em apneia negativa (com os pulmões vazios). O 

objetivo principal, nesse caso, é aumentar a energia, consciência e controle corporal, mental 

e emocional. Para iniciantes, a respiração do quadrado é realizada de tal forma que os 

tempos de inspiração, apneia positiva, expiração, apneia negativa se equiparam. Por 

exemplo: o praticante inspira pelo nariz por um tempo, segura a respiração um tempo, expira 

pela boca por um tempo e segura a respiração um tempo, sendo que cada fase representa 

um lado do quadrado. Inicialmente, os praticantes iniciam fazendo a contagem de 4 tempos, 

ou seja, inspirar por quatro segundos, segurar por quatro segundos, expirar por quatro 

segundos e segurar por quatro segundos. Esta respiração pode ser executada aumentando 

os tempos de execução, sendo executada solo, ou seja, apenas a respiração ou como citado 

anteriormente em conjunto com algum exercício físico como flexão de braços, abdominais, 

agachamentos e flexão de quadril (SANTOS, 2015; VASILIEV et al., 2019). 

Há evidências de que este exercício pode regular e acalmar o Sistema Nervoso 

Autônomo (AHMED et al., 2021). Auxilia na redução da pressão arterial produzindo uma 

sensação imediata de calma, regulando a temperatura corporal (CHICAYBAN; MALAGRIS 

2014). O ritmo respiratório lento permite um aumento do CO2 no sangue, aumentando a 

resposta cardioinibitória do nervo vago, estimulando o sistema parassimpático na expiração. 

Essa técnica pode reduzir o estresse e melhorar o humor, o que indiretamente ajuda em 

condições como Transtorno de Ansiedade Generalizada, Transtorno do Pânico, Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e depressão (NAGELE et al., 2014; BRULE, 2017; 

DIVINE, 2013, 2015). Estudos psicológicos revelaram que a respiração em caixa ou 

quadrada pode ser uma intervenção eficaz para o controle da emoção (FREITAS et al., 

2016). Outras evidências de um estudo de controle randomizado mostraram que esse 

exercício respiratório reduziu a depressão e a ansiedade em pacientes com dor lombar 

crônica (ANDERSON; BLIVEN, 2017; AHMED et al., 2021). 
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RESPIRAÇÃO COM APNÉIA 

 
 

O uso de exercícios respiratórios de retenção da respiração é uma estratégia para 

melhorar a performance (SEVERINSEN, 2010; SHEI, 2018). O Systema utiliza vários 

exercícios com estas características, desde respirações curtas e pausas longas em 

diferentes posições até momentos de apneia combinados com exercício físico (BOWLER et 

al., 1998; BRULE, 2017; VASILIEV et al., 2019). O exercício de apneia traz efeitos similares 

aos do treinamento em altitude, porém ainda é preciso mais estudos sobre esse tipo de 

respiração para poder compreender melhor os mecanismos e suas aplicações (COURTNEY, 

2008). Os momentos em apnéia trazem também um desconforto emocional e possibilidade 

de trabalhar melhor o controle emocional, já que há um disparo de sistema nervoso 

autônomo a partir do momento da pausa da respiração (BRULE, 2017; VASILIEV et al., 

2019; HOF, 2021). 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Vemos que a respiração é uma prática versátil que permite ser utilizada para 

aumentar a energia e aumentar a potência dos golpes, como é tradicionalmente apresentada 

nas artes marciais orientais. Entretanto, da forma como é utilizada no Systema, a prática da 

respiração visa induzir um relaxamento muscular, melhorar a ativação da musculatura 

inspiratória, melhorar o controle emocional e melhorar aspectos relacionados ao estresse e 

ansiedade. Em uma aula regular de Systema são utilizados pelo menos dois exercícios 

respiratórios e, algumas vezes, a aula toda é baseada no princípio da Respiração. Isso torna 

difícil comparar com a literatura que utiliza os exercícios respiratórios de maneira isolada e 

com algumas diferenças metodológicas. Mas é possível observar que existem benefícios em 

relação ao estresse e ansiedade já descritos na literatura em relação aos exercícios de 

relaxamento progressivo, a respiração quadrada e a apneia. Assim a prática do Systema 

pode influenciar positivamente a vida de uma pessoa, melhorando o relaxamento físico e 

emocional ao permitir reconhecer as próprias emoções e o próprio corpo. Sugerimos que 

mais estudos possam ser realizados para compreender como os diferentes tipos de 

exercícios respiratórios atuam em conjunto em uma aula de Systema. 
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RESUMO 

 
Arte marcial com mais de dois mil anos de existência, foi criada pelo povo tailandês como 
forma de defesa nas suas guerras e para obtenção de uma boa saúde. O seu treinamento 
ajuda os praticantes a terem maior poder de concentração nas suas atividades paralelas, 
sendo uma luta capaz de desenvolver concentração, autoconfiança além de 
condicionamento físico. O presente estudo visa mensurar as valências físicas agilidade, 
flexibilidade e força, pré e pós treinamento, onde tais valências foram exigidas e verificar o 
comportamento de tais variáveis. Tomando como pressuposto o Muay Thai como elemento 
incentivador de possível melhora. Participaram da amostra oito homens treinados, 
competidores de Muay Thai que praticam regularmente há pelo menos 6 meses a 
modalidade. Podendo concluir que as valências físicas agilidade, flexibilidade e força, pré 
treinamento de longo prazo de Muay Thai apresentam diferenças significativas dos seus 
resultados pós treinamento do grupo estudado. 

 

Palavras chave: Muay Thai; valências físicas; treinamento. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Muay Thai atualmente reconhecido como esporte Olímpico, tem sua origem na 

Tailândia e foi difundida mundialmente. É semelhante a outros estilos indochineses de 

kickboxing e é conhecida mundialmente como a arte das oito armas (FPK/IFMA 2008), pois 

se caracteriza pelo uso combinado dos dois punhos, cotovelos, joelhos, pernas e associado 

a uma forte preparação física que a torna uma luta de contato total poderosa. 

Todo golpe do Muay Thai tem o objetivo de acabar com a luta através do nocaute 

(Knock-out). Utilizam-se socos parecidos com os do boxe inglês, golpes com as pernas, 

típicos desta luta, e também os joelhos e cotovelos. Em competições os golpes considerados 

validos são os que combinam precisão e potência levando em conta o grau de dificuldade e 

de tradicionalidade dos golpes aplicados. 

O treinamento ajuda os praticantes a terem maior poder de concentração nas suas 

atividades paralelas, sendo uma luta capaz de desenvolver concentração, autoconfiança 

além de condicionamento físico. Trazendo como suas principais valências físicas a 

agilidade, a força e a flexibilidade, (que aqui serão definidos segundo Carnaval, 1997), pois 

faz-se necessário para a precisão de seus golpes e subsequente aplicação em situação de 

combate. 
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Na agilidade, a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos com 

mudança de direção e sentido, seus principais fatores influenciadores na performance são 

a força, velocidade, flexibilidade e coordenação. Sendo totalmente visualizadas quando da 

realização da esquiva do lutador ao tentar não ser atingido pelo adversário. 

A flexibilidade é aqui definida como grau de amplitude de uma articulação. Diversos 

fatores estão diretamente ligados a ela: superfície osséa, músculos, ligamentos, tendões, 

maleabilidade da pele entre outros. Porém, dificultam ainda mais o desempenho da 

flexibilidade a idade, o sexo, o aquecimento, temperatura ambiental e principalmente a 

tolerância a dor. Tornando-se esta última, fator relevante no treino e aquisição dessa 

valência física. 

Para o aluno/atleta de Muay Thai, a flexibilidade é fator preponderante na realização 

da maioria dos golpes realizados. Podendo ser facilmente visualizado quando referimo-nos 

a golpes com os membros inferiores como por exemplo no kao tromg (joelhada frontal), teep 

tromg (chute frontal), thed tad (chute lateral), que utilizam- se das articulações do quadril, do 

joelho, do tornozelo e pés e mesmo até nos golpes realizados com os membros superiores, 

nas articulações do ombro, do cotovelo e do punho, que são utilizados desde os golpes mais 

básicos mad trong (soco reto), sok tad (cotovelada lateral), até os mais sofisticados como 

mad glab (soco giratório) e o kadrot sok sub (cotovelada pulado e de cima para baixo). 

Tornando-se imprescindível aos semi-profissionais e profissionais, quando no tocante a luta, 

os adversários inúmeras vezes não são de altura similar como ocorre nos treinamentos. 

Rizzo Pinto (1997) define força como sendo a capacidade de usar a energia 

mecânica, produzindo contrações que levam o segmento ou o corpo a, vencendo 

resistências, superar oposições criadas pela ação das leis naturais que regem o universo. A 

força muscular é das valências físicas a mais importante de todas, pois ela é elemento 

indispensável na realização de qualquer tipo de movimento, do mais elementar ao mais 

complexo, sendo no contexto das artes marciais, elemento primordial quando na realização 

dos golpes. No que se refere à competição quando há enfrentamento, dar-se-a para “decidir” 

quem é o mais forte, no caso do Muay Thai, o confronto geralmente ocorre visando além da 

impressão de golpes precisos no adversário o nocaute (KO). 

Face ao exposto, o presente estudo visa mensurar as valências físicas agilidade, 

flexibilidade e força, pré e pós treinamento, onde tais valências foram exigidas e verificar o 

comportamento de tais variáveis. Tomando como pressuposto o Muay Thai como elemento 

incentivador de possível melhora. 
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MÉTODO 

 
 

Participantes 

Participaram da amostra oito homens treinados, competidores de Muay Thai que 

praticam regularmente a pelo menos 6 meses a modalidade. As características físicas dos 

participantes apresentaram as médias (±): idade: 313,4 ± 134,2 meses, Peso corporal de 

69,4 ± 12,8 kg, estatura 175,9 ± 5,4 cm. 

 
Controle nutricional 

A nutrição dos participantes permaneceu inalterada de sua rotina cotidiana. Sendo 

solicitada hidratação reforçada nas 24 horas anteriores ao estudo. 

 
Desenho experimental 

Aos participantes, selecionados de forma aleatória dentro das características exigidas 

(tempo de treino, graduação). Foi aplicado os testes de Agilidade (Shuttle run), Flexibilidade 

(“Sentar e Alcançar” de Wells) e Força (Dinamômetro manual), antes e depois da intervenção 

que constituiu-se de exercícios dentro da filosofia do Muay Thai que exigiam essas valências 

físicas. 

 
Análise estatística 

A estatística foi realizada aceitando o nível de significância para todas as variáveis 

estudadas em p ≤ 0,05. Realizou-se uma análise descritiva dos dados e foi utilizado o teste 

“t” de Student pareado. 

 
RESULTADOS 

 

Os testes foram aplicados em oito praticantes de Muay Thai, do sexo masculino, 

adultos e com prática da modalidade superior a seis meses, sendo demonstrado na tabela 

uma análise descritiva dos dados para um melhor entendimento dos resultados que serão 

discutidos posteriormente, sendo possível a visualização das médias e respectivos desvios 

na idade, peso, estatura, dinamômetro pré e pós-teste e banco de wells pré e pós-teste. 
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Tabela 1. Resultados descritos pré e pós-teste. 
 Pré Pós 

Idade 31 ± 13 - 
Peso (kg) 80,0 ± 14,3 - 
Estatura (cm) 176 ± 10 - 
Preensão manual direita (kgf) 36,8 ± 10,3 41,8 ± 11,3 
Preensão manual esquerda (kgf) 35,4 ± 9,0 39,3 ± 9,4 

Banco Wells (cm) 34 ± 7 35 ± 7 

 
Força 

Uma qualidade essencial na execução das técnicas nos movimentos de Muay Thai 

é a força, em especial no clinche, onde os atletas a aplicam constantemente e na execução 

dos golpes com os membros inferiores e superiores, sendo o Muay Thai uma modalidade 

de combate que mede a eficiência dos lutadores pela sua precisão e potência na aplicação 

das técnicas, juntamente com fatores como execução correta dos movimentos pertencentes 

à modalidade. 

A força dos atletas se torna um item indispensável para um resultado satisfatório em 

competições em relação à contundência dos golpes, sendo observado no estudo uma 

melhora significativa na força dos atletas/praticantes no pós-treino, indicando necessidade 

de trabalho específico antes do combate visando otimizar essa qualidade, e infere-se a 

possibilidade de contribuição do treinamento de Muay Thai para o desenvolvimento da força, 

em especial nos membros superiores, no grupo estudado. 

 
Flexibilidade 

O Muay Thai utiliza inúmeros golpes com os membros inferiores, tendo assim a 

flexibilidade como valência física indispensável para execução correta desses movimentos, 

agindo diretamente no resultado da performance, mostrando-se imprescindíveis 

principalmente nos chutes altos como o thed tad (chute circular altura do rosto), e o thed 

tawad glab lang (chute giratório com a sola do pé na altura do rosto) que exigem uma maior 

amplitude de movimento na articulação do quadril e uma maior flexibilidade e alongamento 

dos músculos bíceps femorais, semibrenaceo,semitendineo, os ísquios tibiais, assim como 

os adutores. 

Os atletas/praticantes demonstraram uma pequena melhora na flexibilidade, 

chamando-nos atenção da necessidade de treino especifico dessa valência física visando 

sua melhora significativa, e nos alertando da exigência da preparação dos grupos 

musculares mais exigidos. 
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Agilidade 

Em um combate é exigido do atleta que execute inúmeros ataques, defesas, 

contragolpes e esquivas de forma sistemática e em um ritmo e momento apropriado, 

normalmente são executados ataques e bloqueios simultâneos ou em ataques em resposta 

aos estímulos do adversário e ainda são utilizados ataques combinados que utilizam lados 

opostos do corpo demandando grande agilidade, que aqui já foi definida por Carnaval (1997) 

como a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos com mudança de 

direção e sentido. Nas categorias mais leves é muito mais intensa a aplicação dessa 

valência, já nas categorias de peso mais altas é menos observada, porém não menos 

importante no combate. 

Foi notado nos atletas/praticantes uma pequena melhora pós treino o que corrobora 

com a necessidade de se fazer um trabalho específico pré combate. É também uma 

qualidade que deve ser associada ao treino técnico, pois quanto mais ágilo praticante, maior 

sua capacidade de executar movimentos diversos em várias situações do combate. 

 
Muay Thai 

No quadro a seguir encontram-se os principais golpes da modalidade Muay Thai, 

suas valências físicas associadas e sua frequência de execução em campeonatos, visando 

assim demonstrar a aplicação prática das valências estudadas. 

 
 

Principais golpes Variáveis físicas 
associadas 

Frequência utilizada 

Mad trog (soco reto) Força 
Agilidade 

Muito utilizado e com muita 
eficiência (acerto e 

contundência). 

Mad tawad (soco cruzado) Força 
Agilidade 

Muito utilizado e com muita 
eficiência (acerto e 

contundência). 

 

Mad suey (gancho) 
 

Força 
Agilidade 

Pouco utilizado, com baixo 
índice de acerto, porém com 
alto grau de contundência, 

inclusive nocautes. 

Sok tee 
(cotovelada de cima para 

baixo na diagonal) 

 

Força 
Agilidade 

Muito utilizado, muito eficiente 
e muita contundência, mas 

com cortes ao invés de 
nocaute. 

Sok tad 
(cotovelada lateral) 

 

Força 
Agilidade 

Muito utilizado, média 
eficiência. Acerta pouco, 
mas muita contundência, 

inclusive nocaute. 

Tad mala (bloqueio 
utilizando cotovelo) 

Força 
Agilidade 

Muito utilizada, eficiência alta. 
Boa defesa. 
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Bang 
(defesa utilizando os 

antebraços como barreira) 

Força 
Agilidade 

Muito utilizada, eficiência alta. 
Boa defesa. 

Plam (clinche) Força 
Agilidade 

Muito utilizado sozinho. 
Desgasta o adversário, 

Plan kao chap tee kao 
(clinche na cabeça e 

combinado com joelhadas) 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Muito utilizado, alta eficiência 
e às vezes leva ao nocaute. 

 
 

Kao trong (joelhada reta) 

 
 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Média utilização. É mais 
eficiente na combinação de 

golpes. Poucos nocautes, com 
exceção de quando utilizada 
associada com clinche e na 
altura do rosto, gerando um 

alto grau de eficiência. 

 
 

Kao tee (joelhada lateral) 

 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Muito utilizada associada ao 
clinche. Tem alto 

grau de eficiência (“mina” o 
adversário), mas pouco poder 

de nocaute. 

 
 
 

Kao kadrot 
(joelhada com salto) 

 
 
 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Média utilização, pois exige 
alto nível técnico. Baixa 

utilização por ser um golpe 
que exige muito do atleta. 

Mais comum nas categorias 
de peso mais baixas. Boa 

contundência, poucos 
nocautes observados. Pode 

ser associado por 
ser uma técnica mais utilizada 

por pesos leves. 

Teep trong 
(empurrão com a sola do pé 

frontal) 

 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Muito utilizado como bloqueio 
ou para afastar o 

oponente, com alto grau de 
eficiência. Não foram 

observados nocautes com 
essa técnica. 

Thed trong (chute frontal) Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Média utilização, sendo mais 
usado por pesos mais altos. 
Grande poder de nocaute. 

 
 
 

Thed tad 
(chute na horizontal com a 

tíbia) 

 
 
 
 

Força 
Agilidade 

Flexibilidade 

Um dos golpes com membro 
inferior mais utilizado em 

campeonatos. Alto índice de 
acerto e grande poder de 

nocaute. Pode ser aplicado 
em qualquer altura, mas para 

sua aplicação no rosto, o 
atleta deve possuir boa 

flexibilidade. 
Mais visto em pesos mais 

leves e médio. Grande poder 
de nocaute. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Podemos concluir que as valências físicas agilidade, flexibilidade e força, pré 

treinamento sistematizado de Muay Thai apresentam diferenças significativas dos seus 

resultados pós treinamento do grupo estudado, onde tais valências foram exigidas, podendo 

assim ser sugerido que a prática de tal modalidade esportiva possa ser pressuposto de 

possível melhora. Trazendo consigo a necessidade de outros estudos com um número maior 

de indivíduos para que possam ser generalizados os resultados. 
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RESUMO 
 

O objetivo desse artigo é lançar um olhar sobre o método pedagógico presente nas artes 
marciais, em especial na Capoeira Angola e como esse método é capaz de garantir que essa 
arte ancestral e seus saberes permaneçam sendo transmitidos para as gerações futuras, em 
alguns casos sendo preservados por vários séculos, como no caso da Capoeira Angola. Ao 
observarmos essa pedagogia de transmissão de um legado vemos a relação complexa e 
dialética que o processo aprendizagem/ensino possui, e seus desdobramentos, no sentido 
de garantir que aquilo que é considerado valioso seja protegido e siga sendo apresentado 
para as gerações futuras. Assim, apontaremos um desdobramento que se materializa em 
quatro gestos pedagógicos: aprender a aprender, aprender a ensinar, ensinar a aprender e 
ensinar a ensinar. Buscaremos pensar cada um desses gestos e como podemos trazer isso 
para a práticadocente/discente, seja em ambiente formais ou informais de ensino. 

 

Palavras-chave: capoeira angola; dialética; pedagogia. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

O processo ensino/aprendizagem se dá nas mais diversas esferas da sociedade, 

não estando limitado às instituições formais de ensino, como escolas e universidades. 

Contudo, é justamente nessas instituições em que há uma dedicação mais consciente 

sobre o processo ensino-aprendizagem. No caso das instituições de ensino superior, em 

específico nas Licenciaturas, esse processo recebe uma atenção muito especial, afinal, é 

justamente nos cursos de licenciaturas que se formam os futuros educadores. Nas 

faculdades de Pedagogia, temos o curso que é, por excelência, totalmente voltado a 

investigar sobre esse processo e desenvolver as mais diversas teorias, ferramentas e 

práticas voltadas ao exercício do ensinar e do aprender. Contudo, podemos concordar que 

esse exercício reflexivo sobre o processo ensino-aprendizagem não é exclusivo das 

licenciaturas, assim como não é exclusivo das Universidades. 

Hoje sabemos que existem espaços não formais de aprendizagem/ensino e que eles 

podem inclusive se dedicar a refletir sobre seu método de transmissão dos saberes e fazeres 

a que se dedicam. Nesse sentido, trazemos como exemplo de espaços em que ocorre 

uma reflexão pedagógica, os espaços em que se ensinam artes marciais. Neste trabalho 

especificamente falaremos sobre a prática da Capoeira Angola, mas, temos certeza que 
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há outras modalidades de artes marciais igualmente preocupadas com esse processo. 

As artes marciais são manifestações presentes nas mais diversas partes do mundo, 

e que se dedicam a transmitir informações para as gerações futuras, no sentido de preservar 

aquilo que foi construído no decorrer do tempo, de modo que se imprima uma continuidade 

das práticas e saberes acumulados. Não é à toa que muitos desses espaços de artes 

marciais são chamados de escolas. Ou seja, há uma preocupação em que não sejam 

vistos apenas como uma “academia” em que você frequenta, paga uma mensalidade e 

volta para sua casa, sem que haja necessariamente um processo pedagógico. Nessa 

mesma linha, os ensinantes são chamados muitas vezes de mestres e, por outro lado, os 

aprendentes são chamados de discípulos. Com isso, destacamos que há um laço presente 

entre esses sujeitos do processo que torna o processo algo mais potente, mais significativo, 

que uma mera relação comercial, de cliente e prestador de serviço, como no exemplo 

hipotético da academia de musculação. 

Ao analisar como o processo ensino-aprendizagem se dá nessa esfera de uma escola 

de artes marciais, através da relação mestre-discípulo, percebemos que há um método 

pedagógico presentes nesse exercício e que aqui iremos desmembrar em quatro gestos: 

aprender a aprender, aprender a ensinar, ensinar a aprender e ensinar a ensinar. 

Destacamos que eles ocorrem, em alguns casos, de forma concomitante, dialética, 

complementar. Mas, para fins didáticos e acadêmicos fizemos esse desmembramento para 

que se torne mais lucido para os leitores como que esses gestos ocorrem. 

Nosso objetivo com esse texto é lançar um olhar sobre as artes marciais e seus 

métodos pedagógicos, no sentido de que nós, educadores, possamos aprender com essas 

práticas, de modo que a nossa prática docente no ensino formal, por exemplo, possa ser 

potencializada e aprimorada. A defesa desse trabalho é aprender com uma certa tecnologia 

pedagógica que diversos povos inventaram e que garantiram com que suas artes, seus 

saberes e fazeres ancestrais, se perpetuassem e não fossem apagados. Nesse sentido, a 

Capoeira Angola é um desses saberes, enraizado na cultura brasileira, e que sobreviveu até 

hoje, apesar de toda a perseguição e ataque que esta manifestação e seus praticantes 

sofreram em toda sua vida (e ainda sofrem). 

E isso só foi possível porque havia uma profunda preocupação em como salvaguardar 

esse legado ancestral de saberes-fazeres, e porque havia uma pedagogia especializada em 

proteger e propagar para as gerações futuras isso que para seus praticantes é tão 

importante. 



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

94 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO NO ENSINO DA CAPOEIRA ANGOLA 

 
 

Para iniciar essa reflexão precisamos destacar que em nossa concepção ensino e 

aprendizagem possuem uma relação dialética, ou seja, um retroalimenta o outro, o 

complementa. Obviamente que ensino é uma coisa e aprendizado é outra. Portanto, como 

coisas distintas, possuem identidades efetivamente diferentes. Mas, é preciso destacar o 

aspecto social desse processo, de modo que a educação se funda num processo que implica 

uma relação entre humanos e não apenas uma ação isolada e solitária, como muitos podem 

supor. 

Durante o isolamento social, fruto da pandemia de COVID-19, nós, educadores, nos 

demos conta da importância da relação ensino-aprendizagem, e como os mecanismos 

sociais mais básicos como ver o rosto do outro, comer junto, se tocar, fazem toda diferença 

na hora de realizar o exercício de ensinar-aprender. O ensino remoto mostrou os limites das 

relações remotas e, ao mesmo tempo, nos obrigou a inventarmos novos modos de ensinar 

e de aprender. Mas, mesmo quando pensamos métodos remotos de ensino ou métodos de 

ensino à distância, está presente a relação social. Assim, para que nós leiamos um livro, é 

preciso que alguém o escreva. Para assistir um tutorial na internet é preciso que alguém o 

produza. E se esses processos são feitos de forma cuidadosa, então, é preciso que se pense 

num método que alcance seu público alvo de forma eficiente. 

E quando falamos da palavra cuidado nos vêm a etimologia da palavra cultura, que é 

de origem latina, como ressalta a professora Marilena Chauí: 

Vinda do verbo latino colere, na origem cultura significa o cultivo, o cuidado. 
Inicialmente, era o cultivo e o cuidado com a terra, donde agricultura; com as 
crianças, donde puericultura; e com os deuses e o sagrado, donde culto. Como 
cultivo, a cultura era concebida como uma ação que conduz à plena realização das 
potencialidades de alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e 
cobrir de benefícios (CHAUÍ, 2009, p. 24). 

 

Assim, podemos aproximar o exercício do educador e o exercício do agricultor que 

cuida de sua plantação, que constrói ferramentas e técnicas para que a plantação possa se 

desenvolver. Cuidar exige, portanto, observar como a planta se comporta, qual clima é mais 

compatível com ela, quanto de água e sol ela precisa, qual tipo de “terra” é mais apropriado, 

qual seu tempo de desenvolvimento. Assim, cuidar de uma planta exige permitir que ela se 

desenvolva por conta própria, que ela cresça por si. Cabendo ao seu cuidador apenas 

garantir as melhores condições para que ela faça seu próprio processo. 

Aqui trazemos um sentido de cuidado que não é aquele embebido de um 
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sentimentalismo ou idealismo, como se cuidar fosse garantir um ambiente tão agradável que 

o ser cuidado nunca pudesse se “machucar”. Não é essa concepção que defendemos. Em 

verdade, partimos do pressuposto que um bom ensinante (seja mestre, pai, professor, etc) 

precisa inclusive deixar que o aprendente lide com as dificuldades, que aprenda por si 

próprio a resolver os problemas que se colocam diante dele. No caso do ensino de artes 

marciais, vai ainda além: o ensinante (o mestre) precisa propor desafios ao aprendente, 

porque é justamente quando ele lida com desafios que ele tem o ambiente mais próprio para 

se desenvolver, para que possa ser quem ele realmente é, sem precisar apenas repetir como 

um robô as ordens de seu tutor. Assim, um ensino emancipatório, libertador, não só não criar 

um ambiente artificial sem desafios, como ainda precisa justamente apresentar um ambiente 

desafiador. 

Obviamente, que esses desafios devem ser feitos com todo o cuidado possível, ou 

seja, devem respeitar as condições do aprendente, de modo que não sejam desafios tão 

difíceis de modo que ele desanime e nem tão fáceis de modo que ele se sinta desestimulado. 

E, obviamente, como cada aprendente é singular, não é possível que uma mesma “receita” 

funcione igual para todos. 

É justamente por isso que é tão importante o papel do mestre e o seu cuidado com 

cada discípulo, pois o ensino é algo personalizado, uma vez que não é possível garantir que 

a mesma prática funcione igualmente com todos. Ser um bom educador exige estar 

enraizado no mundo real, no mundo do educando. Quanto mais “escutarmos” o ambiente, 

melhor teremos condições de utilizarmos as melhores ferramentas para “cultivar”. E esse 

processo é contínuo, porque o ambiente está sempre em modificação. Trazendo novamente 

a imagem do agricultor; a planta exige um cuidado diário, é preciso sempre acompanhar seu 

desenvolvimento e decidindo qual o próximo passo do cultivo, do cuidado. 

Um mestre de Capoeira que se dedica ao seu fazer está sempre atento ao 

desenvolvimento individual de cada aluno. Pode até parecer que é a mesma aula que é 

dada, mas, o bom mestre está sempre apontando elementos nessa prática individual de 

cada um. E o auge desse “ensino personalizado” ocorre durante a roda, quando o mestre 

apresenta desafios, pegadinhas e situações que exigirão dos seus alunos uma resposta 

autoral, que só pode ser dada pelo próprio aluno. Ou seja, o bom mestre quer que que seu 

aluno aprenda a aprender, afinal, é preciso que o aluno desenvolva sua autonomia, para que 

ele siga em sua jornada, mesmo quando seu mestre não estiver mais presente fisicamente. 
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OS GESTOS DE “APRENDER A APRENDER” E “APRENDER A ENSINAR” 

 
 

Aqui entramos no primeiro gesto que gostaríamos de mencionar: “aprender a 

aprender”. O ensinante preocupado com um processo de autonomia e emancipação do 

aprendente precisa dedicar esforços não apenas para que ele aprenda. É preciso que o 

aprendente aprenda a aprender, afinal, é só dessa maneira que ele terá condições de seguir 

sua caminhada quando não tiver um professor do seu lado. Da parte do ensinante, portanto, 

ele precisa construir um ambiente em que o aprendente esteja sempre exercitando essa 

capacidade de aprender, de modo que o centro do processo não é que o aluno acumule 

uma carga enorme de informações, mas que ele desenvolva habilidades e competências, 

as quais ele poderá tomar uso quando for necessário, em sua vida. 

Por isso na escola formal temos seminários, por exemplo. Porque no seminário o 

estudante é impelido a desenvolver habilidades de pesquisa e de transmissão do conteúdo 

pesquisado. E quando ele compartilha esses conhecimentos pesquisados por ele com seus 

colegas, ele dá um salto em sua própria capacidade de aprender. Afinal, como já apontamos, 

existe uma relação umbilical entre ensinar e aprender. 

Assim, o aluno quando ensina a um colega como fazer o exercício de matemática, ele 

se torna ele próprio mais confiante em seu próprio processo de lidar com esse exercício. 

Quando o estudante estuda, com seriedade, e apresenta um seminário em sala, ele alcança 

uma camada mais profunda na relação com o conhecimento e desenvolve de forma mais 

profunda e significativa as habilidades e competências que foram mobilizadas para realizar 

essa tarefa de transmissão. 

Ensinar exige um jeito de ver o objeto de ensino que faz com que a nossa relação 

com ele seja muito mais íntima. Ensinar, nos ajuda a aprender melhor. Vejamos o que Paulo 

Freire fala sobre o tema em sua obra Pedagogia da Autonomia: 

 
[...] É preciso que [...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro 
que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem 
é formado forma-se e forma ao ser formado. [...] Não há docência sem discência, as 
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender (2000, p. 25). 

 

Por isso nas artes marciais é tão fundamental que os alunos mais velhos ensinem os 

mais novos. A tarefa de ensinar não está concentrada exclusivamente na figura do mestre, 

embora ele seja o responsável principal na escola. Mas, essa transborda para os outros 
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alunos.  
 

Mais que isso: todo aluno é também de certa forma um mestre. Uma vez que quando 
chegar alguém mais novo ele irá ensinar ao mais novo o que aprendeu, afinal, já deu 
mais passos que aquele que acabou de chegar. E é justamente essa dinâmica que 
faz com que o legado dos mais velhos se perpetue. Só é possível que essa arte 
ancestral permaneça viva ainda hoje, apesar de toda perseguição das classes 
dominantes, do racismo, porque algumas pessoas aceitaram a missão de proteger 
os fundamentos dessa arte e transmiti-la para outras pessoas. Se os discípulos 
nunca virarem mestres, a arte morre. E quanto mais ensinamos, mais aprendemos, 
mais o aprendizado se torna significativo e com sentido (FERNANDES, 2021, p. 7). 

 
 

Assim, reforçamos a ideia de que docência e discência são tarefas interdependentes, 

e que em muitas situações essa relação dialética se desdobra. Dar aulas nos ensina muito, 

seja sobre o conteúdo que é dado, seja sobre outros conceitos que vão eventualmente surgir 

durante esse processo e ainda porque nos ensina sobre nós mesmo e os outros, caso 

estejamos abertos a escutar a situação. 

O trabalho de um ensinante, portanto, exige muita escuta e cuidado, além de uma 

abertura para estar sempre se transformando, porque pessoas diferentes e situações 

diferentes exigirão que o próprio mestre precise inventar novas formas de ensinar e de se 

comportar. 

No caso da Capoeira Angola isso se torna mais latente, porque não se trata apenas 

de um ensino teorético, mas, de uma prática. A roda de Capoeira exige que o mestre esteja 

sempre cuidando do processo do discípulo sem que pare de cuidar do seu próprio processo 

enquanto praticante, afinal, ele pode tomar uma rasteira de seu aluno. 

Nesse sentido, podemos dizer que todo aluno tem um pouco de mestre, posto que 

ele atua como responsável por ensinar aos outros e todo mestre tem um pouco de aluno, 

afinal, está em um contínuo processo de aprendizado, sobre o conteúdo que ensina e pratica 

e sobre como seguir ensinando e protegendo esse saber-fazer. Aí, entramos nas próximas 

camadas desse processo, que são os gestos de: ensinar a aprender e ensinar a ensinar. 

 
OS GESTOS DE “ENSINAR A APRENDER” E “ENSINAR A ENSINAR” 

 
 

No gesto tratado anteriormente (“aprender a ensinar”) nem sempre aquele que o 

realiza se dá conta de que atuou como ensinante. Por vezes, ensinamos algo e nem nos 

damos conta desse papel assumido. Como no exemplo apresentado dos alunos no 

seminário, no qual, é bem possível que eles, se quer, se deem conta de que atuam como 

educadores, ou professores. Assim como um discípulo da capoeira que auxilia um aluno 
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novo não se enxergue como um mestre, mesmo quando ele atua de forma muito importante 

no processo do novo aluno. Nesse sentido que Paulo Freire sugere o termo dodiscência, 

para apresentar essa relação indissociável: 

 
[...] Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. [...] Ensinar inexiste sem aprender 
e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 
descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao 
longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível – depois, 
preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu 
ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante 
de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um 
aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o 
ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente 
aprendido pelo aprendiz. Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 
ensinar-aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos 
dadas com a decência e com a seriedade. [...] Neste caso, é a força criadora do 
aprender de que fazem parte a compreensão, a repetição, a constatação, a dúvida 
rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do 
falso ensinar (FREIRE, 2000, p. 25-28). 

 

Isso ocorre porque, como já apontado, é muito comum em nossa sociedade fazer um 

divórcio do processo ensino-aprendizagem, de modo que o resultado é que os papéis de 

docente e discente (ou mestre/discípulo, professor/aluno) pareçam tarefas totalmente 

divorciadas. Assim, o aluno do seminário se vê ainda como aluno, e não como um professor 

ou ensinante. 

Contudo, em algumas situações, algumas pessoas começam a adotar a ideia de que 

poderiam ou querem se dedicar mais profundamente a esse fazer: o ensinar. Neste caso, 

elas vão começar a dar mais atenção ao processo de ensino, por exemplo, pensando no 

seu próprio jeito em dar uma determinada aula, ou “treinando na frente do espelho” e 

pensando na melhor forma de transmitir essa informação ou ainda fazendo um tutorial no 

Instagram de como dançar ou cuidar dos cachos de cabelo. 

Caso essa pessoa deseje levar a sério essa sua empreitada, ela deverá se dedicar a 

estudar métodos didáticos de transmitir o conhecimento que deseja compartilhar com os 

outros. No caso de um professor de Filosofia, ele irá buscar uma faculdade, por exemplo, e 

ao realizar sua licenciatura irá realizar diversas disciplinas pedagógicas para estudar os 

fundamentos da psicologia humana, psicologia da aprendizagem, didática. Bem como irá 

realizar um estágio, no qual irá conhecer na prática esse processo, discutindo com seus 

pares (professores e outros licenciados) métodos e técnicas que considere relevantes para 

realizar sua prática docente. Ou seja, ele vai se dedicar sistematicamente a “aprender a 

ensinar” e não apenas de forma intuitiva e inconsciente. 
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Por outro lado, essa instituição vai realizar o gesto de “ensinar a ensinar”. Ou seja, 

não se trata apenas de aprender conteúdos teóricos, mas, de ensinar a fazer. Quando a 

licenciatura “ensina a ensinar” ela transmite um conjunto de conceitos, métodos, técnicas e 

ferramentas para que esse “novo educador” possa realizar esse ofício por conta própria e à 

sua maneira. 

No caso da Capoeira Angola, o mestre “ensina a aprender”, para que seu discípulo 

saiba andar com as próprias pernas, e o discípulo, por sua vez, “aprende a aprender”. E o 

discípulo aprender a ensinar, primeiro de forma inconsciente, e depois de forma sistemática 

e consciente. Até que um dado momento ele aceita para si que não é apenas um mero 

aprendente, e assume-se como um ensinante também, assim, ele reconhece seu papel no 

processo de transmissão desse legado. E isso exige que ele reconheça a importância de 

ensinar a ensinar, que é o gesto que garante a transmissão do legado por excelência, uma 

vez que é ensinando a ensinar que se garante que haverá sempre novos mestres sendo 

formados e aptos a proteger o legado até ali preservado. 

 
O mestre ensina os discípulos a também serem mestres (guardiões da tradição), para 
que esse saber não se perca, não morra. Por isso os ancestrais estão sempre vivos, 
porque vivificam os fundamentos nas gerações presentes e vindouras. Nesse 
sentido, a ancestralidade não está no passado, está em cada um que presentifica o 
saber e suas práticas. Nessa compreensão todos são ancestrais; os que já morreram, 
os que estão vivos e os que ainda vão nascer. Porque a ancestralidade é uma “linha” 
que atravessa passado, presente e futuro. Vale dizer que não devemos confundir 
esse conceito com o sentido biológico-geneticista que ele pode carregar, ou seja, a 
ancestralidade, em nossa concepção, não diz respeito à “linhagem de sangue” ou ao 
termo anticientífico (e racista) de raça. Ancestralidade é a decisão voluntária de 
perpetuar a tradição e seus fundamentos, para que sigam vivos e atuantes; é guardar 
e transmitir um legado (FERNANDES, 2019, p. 166). 

 

Assim, se fecha o ciclo. Em que um saber-fazer confeccionado há várias gerações 

siga vivo, ainda que seus criadores não estejam mais biologicamente presentes. É nesse 

sentido que há um respeito ao mestre e à ideia de ancestralidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este texto tentou apresentar um pouco de como se dá o processo pedagógico 

presente nas artes marciais. Interessa-nos lançar um olhar em como os mestres e mestras 

da Capoeira Angola, por exemplo, produziram uma sofisticada metodologia pedagógica que 

permitiu com que essa manifestação permanecesse viva até hoje, apesar de todos os 

ataques. Vale ressaltar que a maioria destes mestres e mestras não frequentou a 
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Universidade, muitos deles sequer eram alfabetizados e, apesar disso, conseguiram 

desenvolver uma pedagogia muito sofisticada, além da própria tecnologia de sobrevivência 

e luta que é a própria Capoeira Angola. 

Nossa hipótese é a de que é muito importante aprender sobre essas metodologias e 

experiências, que têm muito a contribuir com nosso processo enquanto educadores da 

educação formal. Observar as artes marciais pode ser muito proveitoso para o processo 

ensino-aprendizagem, tanto para alunos, quanto para professores. Temos muito a ganhar, 

se estivermos dispostos a escutar o que esses mestres e mestras, e defensores de seu 

legado e ancestralidade, têm a nos transmitir sobre seus próprios métodos de ensino, de 

aprendizagem e, sobretudo, desse saber-fazer que é a prática da Capoeira Angola. 
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RESUMO 
 

Este estudo trata da recomposição identitária pela qual passou a luta de Okinawa durante a 
primeira metade do Século XX. O Karate é amplamente praticado em todo o planeta, mas 
seu processo de difusão mundial só ocorre após a mudança para o nome usado atualmente. 
Anteriormente, porém, outras denominações eram utilizadas para designar essa luta, sempre 
com forte ligação ao imaginário daquele momento histórico. Quando a luta de Okinawa é 
introduzida no Japão, passa por apropriações nesse novo contexto, renegociando sua 
identidade e assumindo representações identitárias nipônicas. Para compreender esse 
fenômeno foram coletados indícios sobre o uso do nome Karate em fontes impressas e 
documentais primárias e confrontadas com a literatura corrente. Este estudo revela uma 
drástica quebra no paradigma atual. Outros atores se mostram responsáveis pela mudança 
do nome, contrariando o senso comum, além desse processo ter ocorrido em meio a muitas 
resistências e disputas de poder. 

 

Palavras-chave: artes marciais; história; karate. 

 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Karate (空手道 -  Karatedō -  Caminho da Mão Vazia) é divulgado como uma 

forma de Budō com origem nos Ryūkyū - atual prefeitura japonesa de Okinawa. Essa arte 

marcial teve seu registro oficializado no Japão em 1933 como uma adição às formas 

modernas de lutas japonesas (Gendai Budō) tais como: Judô, Kendō, Kyūdō e Aikidō 

(MCCARTHY; ENKAMP, 2011). 

De fato, no caso do Karate, trata-se de uma luta com fortes influências chinesas. No 

Brasil, figura como luta de origem asiática e tem seu ensino recomendado nas escolas para 

estudantes a partir da quinta-série do ensino fundamental, como um dos conteúdos de lutas 

da Educação Física Escolar (BRASIL, 1998). 

Ao longo de seu desenvolvimento há fases marcantes com rupturas drásticas que são 

acompanhadas pela mudança da forma de se praticar, mudanças na forma de ensinar e até 
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mesmo mudança no nome usado para referir-se a esse conjunto de técnicas e estratégias 

de combate. Até apresentar o formato voltado ao desenvolvimento do caráter e civilidade, o 

Karate percorreu um longo caminho de mudanças e se apresenta como um fenômeno 

cultural, reinventando-se como tradição (HOBSBAWM; RANGER, 2012) e como prática, 

alterando inúmeros aspectos que o caracterizam. Isso ocorre toda vez em que há 

recomposições identitárias na sociedade de Okinawa, e depois no Japão. 

Vale destacar que o território que atualmente identificamos como a Prefeitura de 

Okinawa, até recente período era um reino independente formado por nove ilhas. Em cada 

ilha temos uma cultura única e peculiar, bastante distinta daquela que identificamos no Japão 

continental. Esse reino, então denominado Ryūkyū, jogou por séculos um jogo diplomático 

arriscado. No período referente ao início do Xogunato Tokugawa até a Restauração Meiji, 

do século XVII ao XIX, os Ryūkyū eram um reino vassalo da China, mas que pagava tributos  ao 

Japão, inicialmente como forma de negociação para manter sua cultura e organização 

social estabelecida com pouca influência vinda de Tóquio. Essa situação termina na 

Restauração do Imperador Meiji de 1868, quando então o rei de Ryūkyū, estabelecido em 

uma dinastia patrocinada pelos chineses, precisa se curvar ao Imperador japonês 

(CRAMER, 2018; KERR, 2000). Assim começa o processo para a incorporação de fato 

dessas ilhas e estabelecimento da atual Prefeitura de Okinawa. Isso muda drasticamente o 

modo de vida mais ligado aos padrões do sul da China, para que se incorpore uma série de 

elementos na diplomacia, relações comerciais e de outras práticas para atender expectativas 

do Japão. Isso ficaria evidente na tentativa de se exportar o modelo de praticar Karate para 

o Japão Continental, não mais apenas dentro das famílias (isshi- sōden), mas nas escolas, 

como forma de educação física (NAKAZATO et al., 2003). Essa tentativa frustrada de 

valorizar a cultura uchinanchu (a cultura nativa de Okinawa) através da sua luta típica teve 

seu auge na escrita dos famosos dez artigos sobre o Karate por Itosu Ankō. Após esse 

episódio, o Karate só voltaria a receber maior atenção em Tóquio na década de 1920, 

quando finalmente é introduzido no território continental por Funakoshi Gichin. 

A partir desse ponto, através do trabalho de Funakoshi (um professor das escolas de 

Okinawa e nativo dessa ilha), o Karate faria sua jornada de niponização e modernização que 

culminariam com a adoção dos padrões impostos pela Associação das Virtudes Militares 

Japonesas, também conhecida como Dai Nippon Butoku Kai - DNBK (KOYAMA et al., 2021; 

SANCHES, 2021). Esse processo de quinze anos influenciou fortemente as representações 

e práticas em Okinawa, ao ponto de os mestres locais decidirem em assembleia pela 

mudança do nome dessa luta (NAKAZATO et al., 2003; TOYAMA, 1960). Essa ruptura não 
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ocorreu, todavia, sem muitas resistências e disputas de poder. 

Uma parcela substancial dos fatos históricos introduzidos até aqui é ignorada pelo 

senso comum e pela oralidade compartilhada pela maioria dos grupos de Karate no Brasil, 

como evidenciado em estudo recente (OLIVEIRA, 2020). De fato, uma série de falácias 

povoa o imaginário dos praticantes brasileiros (FROSI; MAZO, 2011) e isso é uma das 

razões pelas quais justifica-se o aprofundamento nos estudos e pesquisas concernentes à 

história do Karate. 

Frente a esse contexto e ao crítico estado de desinformação sobre a história do 

Karate, surgem as questões de pesquisa: Como viria a surgir o nome moderno Karatedō? 

Qual a predominância do uso deste novo nome até meados do século XX? 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa histórica é desvelar importantes elementos 

do processo de ruptura que culmina com a adoção do nome Karatedō para designar a arte 

marcial de Okinawa. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa baseada nos 

pressupostos da História Cultural (BURKE, 2008; PESAVENTO, 2008; CHARTIER, 2000) a 

qual considera fundamental o contexto social dos acontecimentos a partir de uma prática 

produtora de representações que elucidam as bases culturais do fenômeno estudado. Os 

dados foram obtidos consultando fontes primárias como: jornais e manuscritos de Okinawa 

e de Tóquio da primeira metade do século XX, que continham ocorrências sobre Tōde ou 

Karatedō. Esses materiais foram garimpados no museu do Karate Kaikan em Okinawa e no 

arquivo público da mesma prefeitura japonesa. Tais fontes foram cruzadas e comparadas 

com a literatura corrente que versa sobre a história do Budō e em especial a do Karate. As 

fontes foram analisadas conforme as técnicas da análise documental (CELLARD, 2008; 

ALBERTI, 2005) e da metodologia visual (ROSE, 2007), a qual consiste em realizar 

operações de desmembramento do texto e das imagens em unidades de significado, 

buscando desvendar seus diferentes sentidos, para então reagrupá-los em tópicos 

norteadores da pesquisa. Na sequência apresentamos os tópicos que resultaram da revisão 

na literatura e da análise documental e visual das fontes. 

 
A EMERGÊNCIA DO KARATE NO ARQUIPÉLAGO DE RYŪKYŪ 

 

Os habitantes do Ryūkyū são descritos como pessoas mais desprendidas e menos 

rígidas do que identificamos como o japonês médio. Kerr (2000) identifica inúmeras 

mudanças significativas nos padrões culturais das ilhas, com forte capacidade de adaptação 

aos novos contextos, em seus estudos. Também identifica que há evidências arqueológicas 
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para realização de viagens marítimas comerciais dos navegadores do Ryūkyū para outros 

países asiáticos na mesma época da produção dos primeiros vasos ornados no Japão do 

período Joumon (cerca de 10.000 anos atrás). 

Menzies (2006) aponta que já no período do Império Ming (1368 a 1644), os 

navegadores do Ryūkyū recebiam a alcunha de navegadores ferozes e os melhores piratas da 

Ásia. Ao ponto de serem usados pela naval chinesa como batedores em embarcações 

mais leves e rápidas durante suas expedições. Uma cultura fortemente ligada ao comércio 

marítimo, com traços guerreiros e que atuava como ponte entre vários países (como China, 

Coréia e Japão). 

Não é de se admirar que desenvolveram formas rudimentares de combate e 

autodefesa, normalmente utilizada em espaços fechados e pequenos (como guarnições, 

portos e embarcações navais) e foram alterando sua denominação conforme o período 

histórico provocava diversos processos de ruptura e apropriações dos diferentes grupos 

sociais. McCarthy (1995) identifica as mais antigas manifestações de luta em Okinawa como 

Tī (expressão local para ‘mão’), ou seja, ‘luta com mãos’ dos Ryūkyū. Há posteriormente 

também o uso da expressão Uchinadī ou Okinawa-te (mão de Okinawa) para designar essa 

mesma forma de luta. Durante o período de forte relação com a China houve também o 

emprego do termo Tōdī ou Tōde. Esse último é normalmente traduzido como ‘mão chinesa’, 

porém o caractere para ‘chinesa’ não é aquele atualmente usado para designar esse país, 

e sim aquele antigamente usado para identificar a Dinastia Tang (CRAMER, 2018, p.44). Ou 

seja, há aqui uma referência a um período histórico muito claro daquele território que hoje 

identificamos como China, onde afloraram muitas formas de artes marciais. Em especial, 

podemos identificar aqueles estilos de luta do sul da China que parecem ter uma grande 

influência na formulação do Tōde de períodos mais recentes. 

Sobre isso, Yoshimura Chōgi (1866 - 1945) do Udun (linhagem real) Yoshimura 

afirmou: “as pessoas costumavam dizer que Matsumura era Okinawa-te e Higaonna era 

Tōde” (YOSHIMURA, 1941, p.22). O autor aqui se referia aos dois grandes nomes do Karate 

de Okinawa: Matsumura Sōkon e Higaonna Kanryō, a quem são conectadas comumente as  

linhas Shōrin e Shōrei respectivamente. Segundo Motobu (2022) Yoshimura Chōgi começou  a 

estudar com Matsumura quando tinha por volta de 18 anos, e com Higaonna quando tinha 

aproximadamente 23 anos. Podemos então supor que se trata da percepção do público na 

época em que ele tinha 23 anos, ou seja, em 1888 (MOTOBU, 2022, p.1). O autor ainda 

explica que naquele tempo a pronúncia Karate para mão chinesa (唐手) ainda não estava 
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em  uso.  Em  vez  disso,  a  palavra  Te/Tī  (手 - mão)  era  comum.  As  palavras  Okinawa-te 

(Uchinādī,   ou   seja,   mão   de   Okinawa)   e   Tōde (Tōdī,   mão   chinesa)   foram   

incluídas posteriormente  como  parte  do  Tī.  Isso  parece  ser  confirmado  na  transcrição  do  

relato  de Hanashiro  Chōmo:  “Nos  velhos  tempos,  nós,  uchinanchu,  costumávamos  

chamá-lo  Tōdī ou Tōde,  não  Karate.  Nós  também  chamamos  simplesmente  de Tī ou Te.  

Que  significa  lutar com as mãos e punhos” (TOYAMA, 1960, p.378). Ou seja, Tōde 

provavelmente veio a se referir às novas artes marciais desenvolvidas com influências 

chinesas. Portanto “Tōde e Okinawa-te foram distinguidos e opostos no final da década de 

1880” (MOTOBU, 2022, p.2). 

Na década de 1900, a conceituação acima muda para algo diferente: no chamado 

“Dez Preceitos de Itosu” ou “Dez Artigos” (de 1908), escritos por Itosu Ankō, há a seguinte 

frase: “Karate (唐手, mão chinesa) não se origina do confucionismo ou do budismo. Nos 

tempos antigos, duas escolas, Shōrin-ryū e Shōrei-ryū, foram introduzidas da China”. Nessa 

interpretação,  o  termo  T ī  desaparece  e  Shōrin-ryū e Shōrei-ryū passam a ser identificados 

como suas origens. Isso aponta para o alto nível de aceitação que havia naquela época, de 

toda sorte de coisas ligadas à China com a representação de serem práticas ou artefatos 

altivos e de bom gosto (MOTOBU, 2022; CRAMER, 2018). 

Talvez ainda mais importante seja perceber que o termo Okinawa-te também 

desaparece, e que a pronúncia (kun yomi) foi alterada para a japonesa - de Tōde para 

Karate, sendo a identidade da luta reinventada a partir daquela inteiramente de origem 

chinesa. À medida que o karatê foi reorganizado no Karate educacional ensinado nas 

escolas no século XIX, Te foi usado para significar Koryū Karate (estilo antigo) ou como luta 

indígena de Okinawa, que estava fora do escopo do Karate escolar. Assim, Tōde e Karate 

(ambos significando mão chinesa) diferem em suas representações e práticas. “No período 

pós-guerra, foi ainda interpretado que Shōrin-ryū é um estilo do norte chinês de kenpō (拳法 - 

doutrina do punho, o nome atribuído pelos japoneses aos estilos de luta sem armas da 

china) e Shuri-te segue esse estilo, enquanto Shōrei-ryū é um estilo do sul de kenpō e Naha-te 

segue esse estilo” (MOTOBU, 2022, p.3). 

A questão problemática aqui é que nem Shōrin-ryū nem Shōrei-ryū eram conhecidos durante o 

período do Reino Ryūkyū, e tampouco são conhecidos na China. Sabemos isso devido ao  fato 

de que os chineses não usam o ideograma ryū (流) para designar estilos de luta. 

Especula-se que Itosu tenha encontrado palavras que pudessem ser interpretadas como 

Shōrin-ryū ou Shōrei-ryū no chamado livro Bubishi que ele obteve durante a era Meiji (1868-1912), e 

as usou para tornar a história do Karate mais respeitável quando submeteu 
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os “Dez Preceitos de Itosu” ao governo de Okinawa (MOTOBU, 2022, p.3). É compreensível 

que  ele  tenha  evitado  o  dialeto  provincial  Tī  e  usado  o  novo  termo  Karate  com  a  mesma 

intenção, buscando renegociar a identidade da luta de Okinawa ao fazer uso de um vocábulo 

nipônico. Essas modificações e substituições do nome também se apresentam como 

reinvenções que desafiam nossa compreensão da história e evolução das artes marciais de 

Okinawa antes do século XX. 

Patrick McCarthy (1995) ao pesquisar o que seriam Shōrin e Shōrei identifica a forte 

influência de dois estilos na formação do Tōde. O primeiro seria o estilo da Garça Branca 

(Báihè-quán) ou Garça que Grita, um estilo do sul da china criado pela mestra Fāng Qīnián de 

Yongchun (ENKAMP, 2020). A segunda influência marcante viria do que genericamente 

chama-se “Shaolin do Sul” ou “Punho do Monge” (Shàolín-quán). Esses estilos, parcialmente 

perdidos, parecem ter sobrevivido na forma do Estilo dos Cinco Ancestrais e Estilo da Casa 

de Chá (MCCARTHY, 1995; ENKAMP, 2020). Essas trocas culturais eram possíveis pois 

havia intercâmbio entre pessoas da aristocracia e da classe guerreira dos Ryūkyū com a 

China no período da vassalagem (a partir do Império Ming). Assim como assentamentos de 

famílias chinesas em Okinawa e visitas regulares de fiscais e militares chineses (sapposhi) 

aos Ryūkyū (NAKAZATO et al., 2003). 

Com o aporte de inúmeras técnicas de luta para os Ryūkyū através das visitas de 

emissários chineses, o intercâmbio com a China por parte de aristocratas e membros da 

casta guerreira de Okinawa (anji e peichin) e a instalação de trinta e seis famílias chinesas 

na ilha principal dos Ryūkyū, ocorre uma profunda modificação na maneira de praticar o 

Karate. Nessa fase a luta de Okinawa era predominantemente denominada Tōde e foi 

altamente desenvolvida como forma de técnica de defesa pessoal e uso por militares e 

profissionais de segurança na proteção de portos, embarcações navais e nos palácios e 

mansões da aristocracia local (NAKAZATO et al., 2003; McCARTHY, 1995). Essa forma de 

luta foi desenvolvida em Okinawa do início do século XVII até o final do século XIX, quando 

finalmente o rei Shō de Okinawa precisa se curvar ao Imperador japonês devido aos 

desdobramentos da Restauração Meiji (KERR, 2000). É nesse momento que começa uma 

série de negociações identitárias em que o rei de Okinawa, ligado ao símbolo do Sol, perde 

seu status em favor do Imperador japonês, identificado como descendente direto da deusa 

solar Amaterasu. A Dinastia Shō, que surgiu patrocinada pela China, é dissolvida em 1879 e os 

Ryūkyū se tornam oficialmente uma prefeitura japonesa (McCARTHY; ENKAMP, 2011, p.11). 

Okinawa resistiu desde os anos 1600 a essa incorporação pelo Império Japonês, porém a 

Restauração Meiji impetrou o final dessa manobra geopolítica para preservar uma 
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série de tradições locais (KERR, 2000). Pouco depois, com o ultranacionalismo e o 

militarismo se aprofundando no Japão, acontecem as incursões na Manchúria e Coréia, 

transformando a China no inimigo a se fazer oposição mais direta (ABE et al., 2000). 

Buscando a aceitação do governo central, os uchinanchu foram aos poucos buscando maior 

alinhamento com essa visão, se apropriando de uma série de costumes vindos do Japão 

continental e chegando até mesmo a realizar revisionismo histórico de suas tradições na 

virada do século XIX para o XX, para se alinhar com a visão de Tóquio (CRAMER, 2018; 

KERR, 2000). 

A partir desse ponto começam profundas mudanças no desenvolvimento do Tōde, 

incluindo o fim da tradição do direito exclusivo do primogênito das famílias proeminentes de 

aprender essa luta (NAKAZATO et al., 2003). Com o fim desse costume, denominado isshi- 

sōden, tem início uma série de iniciativas para difusão e popularização do Tōde. Ocorre 

inclusive sua sistematização para introdução dessa luta como forma de educação física nas 

escolas primárias da ilha. Com o sucesso dessa sistematização, e como forma de 

popularizar e buscar maior aceitação da cultura uchinanchu no Japão continental, a 

secretaria de educação local envia uma proposta ao Ministério da Educação japonês. Nessa 

proposta estava incluído o célebre e já mencionado Jū Kun, ou os “dez artigos” sobre o Tōde de 

autoria de Itosu Ankō. Os entusiastas da luta de Okinawa da época sofrem um grande 

golpe nesse momento, com a negativa do Ministério da Educação japonês em introduzir 

essa mesma forma de educação física nas escolas das ilhas principais (KOYAMA et al., 

2021; SANCHES, 2021; McCARTHY, 1995). Somente em 1922 é que o Karate chegaria à 

Tóquio através da demonstração na I Exibição Atlética Nacional liderada por Funakoshi 

Gichin a convite do Imperador (KOYAMA et al., 2021; FUNAKOSHI, 1999). 

 
COMO NASCE O KARATE 

 

Muitos acreditam que o povo japonês é exageradamente conformista. Essa 

percepção estereotipada foi construída com fortes influências dos enviesados estudos 

patrocinados pelo governo estadunidense e que encontramos, por exemplo, em Benedict 

(2009). Todo o discurso tendencioso de autores no período pós Segunda Guerra trouxe ao 

imaginário de muitos integrantes da comunidade de praticantes do Karate a ideia de que a 

obediência quase servil era um traço da cultura desse povo, sendo por vezes reproduzida 

no Dōjō (FROSI, 2012). E ainda pior, que a humilhação imposta ao Imperador de ordenar 

que o povo se rendesse em 1945 pelo rádio, com a única intenção tática de remover-lhe o



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

108 

 

 

poder simbólico de descendente dos deuses, e a consequente obediência da população, 

eram na verdade a evidência dessa característica do padrão cultural conformista nipônico 

(BENEDICT, 2009). Característica que teria facilitado a emergência do fascismo no país 

asiático (SAKAUE, 2019; McCARTHY; ENKAMP, 2011; ABE et al., 2000). 

Alinhados a esse pensamento, por décadas, houveram aqueles que pensaram que 

outros fenômenos acompanhariam esse padrão. Seguindo essa representação, a mudança 

do nome do Karate teria sido acatada assim que a proposta de alteração fosse trazida à luz. 

Para responder a essa questão, procuramos evidências nas fontes históricas. Se não 

percebermos resistências significativas a essa proposição, podemos acreditar na tese do 

típico padrão japonês conformista, vendida pela antropologia ocidental. De fato encontramos 

grupos extremamente resistentes ao abandono de algumas ideias que emergiram na 

primeira metade do século XX, como é o caso da Japan Karate Association (McCARTHY; 

ENKAMP, 2011, p.26), assim como temos grupos no mesmo estilo trabalhando 

intensamente pela popularização de um Karate mais plural junto à World Karate Federation 

e ao Comite Olímpico Internacional, como é o caso das Universidades Keio e Teikyo 

(KOYAMA et al., 2021). 

Encontramos disseminada no senso comum a representação de que o mestre 

Funakoshi Gichin teria proposto a mudança do nome Karate (唐手, mão chinesa) para o 

atual Karatedō (空手道 , mãos vazias) (CRAMER, 2018). Muitas vezes esse é um dos 

elementos elencados como legado do trabalho desse importante mestre para identificá- lo 

como o ‘pai do Karate moderno’. Apesar dessa representação povoar o imaginário popular, 

o próprio Funakoshi evita reclamar essa autoria em seus textos. Um exemplo é seu célebre 

livro Karatedō Nyūmon, onde explica o significado da nova expressão ‘mãos vazias’ e seus 

seis possíveis significados, e comenta ter escrito para jornais explicando o porquê de ter 

adotado o uso do novo termo (FUNAKOSHI, 1999). Explica ainda que havia pela primeira 

vez dado tal explicação em seu livro anterior, Karatedō Kyōhan. Se analisarmos tanto as 

versões originais desses livros em japonês quanto suas posteriores edições em língua 

inglesa e portuguesa, vamos perceber que em nenhuma delas temos a afirmação desse 

autor acerca de ter sido o proponente da mudança do uso do nome Karate para Karatedō. 

Ou seja, não há nem a afirmação dessa proposição por Funakoshi e nem erros de tradução 

que levem a essa conclusão. Podemos deduzir que se trata apenas de discurso tendencioso 

para agregar valor simbólico a Funakoshi Gichin. Algumas organizações que identificam 

Funakoshi como ponto inicial de sua linhagem se beneficiariam enormemente de tal autoria
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para legitimar e fortalecer sua identidade. 

Se Fuankoshi e os mestres anteriores a ele não estão envolvidos com a mudança do 

nome do Tōde/Karate para Karatedō, então quando essa alteração ocorreu e com quais 

atores históricos envolvidos? Obtemos uma pista disso na comemoração do Karate no Hi, 

ou seja, o Dia do Karate. Essa data comemorativa na Prefeitura de Okinawa ocorre todo ano 

em 25 de outubro e é alusiva à reunião dos mestres de Okinawa patrocinada pelo jornal 

Ryūkyū Shimpō, o mais antigo e tradicional jornal de Okinawa. Vale destacar que essa data foi  

estabelecida em Okinawa por um decreto do governo local como mais uma ação de 

divulgação e popularização do Karate, entre os muitos esforços realizados para levar a luta 

de Okinawa aos Jogos Olímpicos (KOYAMA et al., 2021). 

Nessa efeméride, realizada às dezesseis horas do dia 25 de outubro de 1936, 

reuniram-se os mestres: Miyagi Chōjun, Motobu Choki, Chibana Chōshin, Shinpan Shiroma, 

Hanashiro Chōmo, Kyan Chotoku, Kyoda Juhatsu e Oroku Chotei. Juntaram-se a eles, 

capitaneados pelo jornalista e karateka Nakasone Genwa, os seguintes convidados: Ota 

Choshiki, Sato Koichi, Fukushima Kitsuma, Shimabukuro Zenpatsu, Kita Eizo, Goeku 

Chōsho, Furukawa Gizaburo, Sei Ando, Yamaguchi Zensoku, Matayoshi Kowa, e o senhor 

Tamashiro (TOYAMA, 1960, p.377). Debateram na época uma série de assuntos 

relacionados à reformulação de algumas práticas e rituais para evitar serem 

“marginalizados” em comparação com os movimentos que vinham ocorrendo no Japão 

continental. Identificamos aqui preocupações com disputas de poder simbólico e institucional 

semelhante aos observados nos estudos de Elias e Scotson (2000), podendo afirmar que os 

mestres de Karate em Okinawa percebiam que poderiam acabar na situação de outsiders 

caso não negociassem esse aspecto da identidade de sua prática e não se apropriassem 

de certos elementos do Budō. Ao abrir as discussões da assembleia, Nakasone faz a 

seguinte descrição: 

 
Quando o Karate foi introduzido pela primeira vez em Tokyo, a capital do Japão, 
karate foi escrito em kanji (caracteres chineses) como “mão chinesa”. Este nome 
soava exótico e foi gradualmente aceito entre as pessoas em Tóquio. No entanto, 
algumas pessoas pensaram que este kanji “mão chinesa” não era adequada para 
escolas. Para evitar usar esse kanji, alguns Dōjō de Karate escreveram karate em 
hiragana (letras fonéticas japonesas) em vez de kanji. Este é um exemplo de uso 
temporário da palavra. Em Tokyo, a maioria dos Dōjō de Karate usa o kanji “Caminho 
da Mão Vazia” para escrever Karatedō, embora ainda existam alguns Dōjō que usam 
o kanji “mão chinesa”. A fim de desenvolver uma arte marcial japonesa, acredito que o 
kanji para escrever karate deve ser a “mão vazia” em vez de “mão chinesa”, e 
Karatedō deve ser o nome padrão. (TOYAMA, 1960, p.377-378) 
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Após debater sobre vários pontos, o mestre Hanashiro Chōmo é arguido sobre se 

teria sido o primeiro a utilizar o nome ‘mão vazia’ e em que momento. Detalhe que confirma 

ao responder: “Nos meus cadernos antigos, me encontrei usando o kanji ‘mão vazia’. Desde 

agosto de 1905 eu tenho usado o kanji ‘mão vazia’ para escrever sobre Karate, como em 

Karate Kumite” (TOYAMA, 1960, p.379). Recentemente o mencionado caderno foi localizado 

e comprovada sua redação na referida data (QUAST, 2019). 

 
Figura 1. Capa do caderno Karate Kumite de 1905, por Hanashiro Chōmo. 

 
Fonte: acervo cedido por Andreas Quast. 

 

 
Entendendo com mais precisão como se deu a origem do uso da palavra Karate e 

como foi estabelecido o início da campanha para uso desse nome, cabe questionar se de 

fato apenas Tōde era utilizado antes de 1936 ou há registros do uso de Karate? 

Aparentemente a própria transcrição da reunião por Toyama (1960) aponta que realmente o 

nome vinha sendo usado de maneira incipiente. Jornais de Tóquio e Okinawa da primeira 

metade do século apresentam poucas referências ao Tōde e apenas uma a Karatedō 

Kyōhan, sendo essa última uma propaganda de livro. 

Ao garimparmos fontes disponíveis no museu do Karate em Okinawa e no arquivo 

público municipal, encontramos apenas 7 ocorrências de 1924 a 1929 no jornal Yōmiyuri 

Shinbun de Tóquio; 3 ocorrências até 1936 no Ryūkyū Shimpō de Okinawa (incluindo uma 

coluna sobre Karate como a defesa pessoal feminina superior, escrita por Funakoshi Gichin, 

e usando o ideograma de Tōde em seu título; além de uma única ocorrência até 1936 no 

jornal Asahi Shinbun, também de Tóquio. Todas essas ocorrências utilizavam Tōde para 

designar o Karate, inclusive com ilustrações artísticas que destacam a caligrafia de Tōde. 

Apenas em uma delas, sem data clara, aparece o uso de Karatedō, tornando inconclusivo 

se realmente esse termo foi empregado em publicações antes da reunião que viria a originar 

o Dia do Karate. Concluímos assim que nem o nome arcaico Ti/Te nem o nome moderno
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Karatedō pareciam ser comumente usados até 1936. O nome usado no Japão continental e 

em Okinawa era de fato Tōde e podemos identificar o reconhecimento da própria 

comunidade de mestres de Karate como tendo sido Chomo Hanashiro o pioneiro no uso do 

nome moderno ‘mão vazia’. 

 

Figura 2. Exemplos de ocorrências no Asahi Shinbun (Tóquio), à esquerda, e no Ryūkyū Shimpō (Okinawa), à                    direita, 

antes de 1936. 
 

Fonte: acervo público da Prefeitura de Okinawa. 

 

 
Acidentalmente nos deparamos com elementos bastante curiosos que reforçam a 

conclusão anterior oriundas de fontes vindas do Brasil. Em sua tese, o estudioso de Kendō, a 

arte da espada japonesa, Kobayashi (2010) identifica evidência da possível primeira 

demonstração pública de Karate em solo brasileiro, através de um recorte de jornal de 1919. 

Nesse recorte temos a descrição de que membros da família Yabiku, integrantes desde 1917 

da colônia de imigrantes de Okinawa no Mato Grosso do Sul, fora responsável por 

demonstrar Tōde na Celebração do Aniversário do Imperador em Campo Grande-MS em 31 de 

outubro de 1919. Por um lado, essa reportagem do extinto jornal Brasil Jihō nos confirma que o 

nome ‘mãos chinesas’ foi usado mesmo fora do Japão no mesmo período. Por outro lado, 

nos traz a inquietante revelação de que treinamento e demonstração pública do Karate 

ocorreu fora de Okinawa primeiramente no Brasil, e apenas alguns anos depois no Japão 

continental. Essa é inclusive uma história que precisa de mais pesquisas. 

O segundo dado importante vindo de fontes do Brasil remete à resistência na 

mudança do nome antigo para Karatedō. Mesmo já avançando quase três décadas à frente, 

após já ter se iniciado o processo de institucionalização do Karate no Japão, incluindo aí a 

fundação da Nihon Karate Kyokai/Associação Japonesa de Karate, após um consistente 

período do Karate registrado na Dai Nippon Butoku Kai e com clubes da luta de Okinawa 

figurando entre as agremiações de importantes universidades como Takushoku, Keio e
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Waseda, as fontes revelam grupos ainda utilizando o nome Tōde. Isso pode ser constatado 

em um vídeo recentemente divulgado pelos descendentes da família Yabiku. Nesse filme a 

equipe do professor Motoku Yabiku realiza uma demonstração de kata e aplicações para a 

defesa pessoal em uma demonstração pública no ginásio do Pacaembú, em São Paulo, no 

ano de 1951 (CHINEN, 2015). 

Vale ressaltar que nessa época as primeiras proposições de criação de modelo de 

competição de Karate já haviam sido desenvolvidas e estava em pleno desenvolvimento o 

projeto de criação dos cursos de instrutores profissionais (KIM; KIM, 2022; KOYAMA et al., 

2021; TOYAMA, 1960). Esses instrutores profissionais posteriormente disseminariam o 

Karate da Associação Japonesa por todo o mundo e, com este, o nome moderno e 

representações niponizadas da arte marcial de Okinawa. Estas só viriam a ser questionadas 

em tempos muito recentes no ocidente. Esse segundo ponto nos obriga a considerar que 

não houve a adoção homogênea e sem resistências do nome moderno para o Karate, 

contrariando a visão conformista, assim como instiga mais pesquisas sobre o 

desenvolvimento do Karate fora do Japão, e especialmente no Brasil. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Karatedō é um fenômeno ímpar onde as disputas de identidade se fazem presentes 

com fortes influências de questões geopolíticas que se intensificam na atualidade. O 

processo de mudança do nome Ti para Tōde e depois para Karatedō não foi um processo 

simples e pacífico. Antes disso se apresenta como reflexo de intensas disputas de poder 

simbólico entre diferentes povos em busca da preservação de sua cultura (Uchinanchu) ou 

da hegemonia de dominador (japonês) através de um pretenso método pedagógico e de 

desenvolvimento moral superior, jogando o jogo das disputas com os dominadores 

ocidentais (EUA/OTAN) no contexto mais amplo. O Karatedō passa assim a ser parte das 

disputas de narrativas como um elemento de soft-power usado pelos agentes em disputa. 

A elevada exploração da imagem dos estilos de Okinawa e a disseminação de um 

discurso de sua superioridade sobre estilos japoneses é outro elemento que emerge nos 

dias atuais e merecerá mais estudos no futuro. Com uma compreensão cada vez maior dos 

diferentes tipos de Karate conseguimos nos aproximar do desafiador trabalho de mapear 

com maior clareza a multiplicidade de representações dessa arte marcial. 

Se galgarmos sucesso nesse mapeamento e na compreensão mais clara do processo 

de emergência e desenvolvimento do Karatedō, as marcantes rupturas históricas em seu
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percurso podem auxiliar na compreensão profunda desse fenômeno esportivo e cultural. 

Talvez nos ajude, ainda, a entender mais profundamente o fenômeno do movimento humano 

e do esporte. Isso porque teremos mais elementos vindos da cultura e da história de outros 

povos que não apenas aqueles da Europa e da Anglo América, aos quais a maioria das 

pesquisas ainda é restrita. 
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RESUMO 
 

Introdução: O povo Hakka (mandarim: Kèjiā rén 客家人) é uma etnia minoritária no sul da China, 

falando uma língua distinta e vivendo em comunidades distintas mas descontínuas nas províncias 

de Guǎngdōng 广东, Fújiàn 福建 e Táiwān 台湾. Os Hakkas vieram originalmente do norte da China e migraram 

para o sul através de várias ondas de migração nos últimos dois milênios. Como resultado, eles 
preservaram aspectos arcaicos da cultura chinesa das Planícies Centrais, tais como seu dialeto 
falado, adoração ao unicórnio e organização social baseada na linhagem. E, como quase qualquer 
outro limite étnico no mundo, este povo tem uma rica história como uma linha de falha para 
disputas, agitação e luta em nível local, visto que toda sua história é pautada em guerras contra 
outras etnias na China. Estas guerras resultaram em uma forte herança marcial e folclórica que se 
estende até a atualidade. Muitos núcleos de kung fu desta etnia preservam a dança do unicórnio 
como parte dos ritos desenvolvidos nestas escolas. Objetivo: O presente estudo busca 
compreender como é desenvolvida a Dança do Unicórnio no contexto da comunidade marcial da 
etnia hakka e a importância de sua preservação histórica. Método: A pesquisa foi realizada por meio 
de revisão bibliográfica e leitura de mídias virtuais sobre a temática. Resultados: o povo Hakka 
trouxe a dança dos unicórnios, juntamente com a música tradicional local e as artes marciais para 
Hong Kong, a dança do unicórnio desenvolveu seus próprios estilos e sequência de movimentos. A 
"Dança do Unicórnio Hakka em Hang Hau" foi inscrita com sucesso na lista Nacional Chinesa do 
Patrimônio Cultural Imaterial em 2014. Em 2017, a dança foi reconhecida como um dos 20 itens da 

Lista Representativa da ICH em Hong Kong. A Dança do Unicórnio, ou “Qilin” 麒麟, é usada para 

afastar o mal e trazer boa sorte em todas as ocasiões comemorativas, como o Ano Novo Chinês, 
casamentos, festas de aniversário, a inauguração de um salão ancestral, a mudança para uma nova 
casa, receber convidados, festivais, e aniversários de divindades. Conclusão: Faz-se necessário 
um número maior de estudos sobre o tema, bem como novas iniciativas de preservação desta 
prática cultural que hoje corre risco de extinção. As gerações mais jovens de Hong Kong e da 
comunidade Hakka parecem desinteressadas em aprender e conservar as tradições deseu povo, 
então cabe a comunidade acadêmica documentar esta herança. 

Palavras-chave: arte marcial; dança folclórica; povo Hakka. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física tem uma relação de longa data com as artes marciais e as danças, 

visto que os professores destas modalidades se aperfeiçoam de maneira complementar 

desde a origem das graduações em educação física. Neste artigo há a necessidade de 

conceituar as diferenças terminológicas de lutas, artes marciais e modalidades esportivas 

de combate. Rufino e Darido (2009) apontam não haver consenso na Educação Física sobre 

qual a nomenclatura deve ser utilizada em cada ocasião. Lorenzo, Silva e Teixeira (2010)
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definem luta como prática que possui embate corporal, enquanto que as artes marciais são 

métodos de guerra ou conjuntos de preceitos que um guerreiro deve ter e fazer uso, ou seja, 

preceitos éticos, filosóficos, estéticos e morais, sempre alinhados com a questão de 

autodefesa. Correia e Franchini (2010) apontam “modalidades esportivas de combate” como 

uma configuração das práticas de lutas, das artes marciais e dos sistemas de combate 

sistematizados em manifestações culturais modernas com finalidades esportivas. Logo, 

classificamos os estilos de Kung Fu Hakka como artes marciais devido ao conjunto de 

tradições presentes e pelo fato de ter sido criado em contexto de guerra. O Qilin 麒麟, ou 

Dança do Unicórnio, é um exemplo destas tradições, sendo uma dança típica da etnia 

chinesa denominada Hakka e está intimamente relacionado aos estilos de Kung fu do povo 

Hakka, visto que ele é praticado conjuntamente com estas artes marciais nas suas 

academias. Logo, a dança do unicórnio é uma dança tradicional inserida no contexto de 

artes marciais de uma etnia específica. 

Existem poucas iniciativas ainda no Brasil de grupos interescolas que praticam 

danças folclóricas relacionadas com a arte marcial chinesa. Destaca-se uma iniciativa no 

Rio Grande do Sul, que a partir do Grupo Dança do Leão-Porto Alegre/RS orientado por 

Christian Iranzo (Ying Jow Pai linhagem Shum), que desde Julho de 2013 congrega diversas 

escolas de Kung fu, criou-se a Associação Gaúcha de Dança do Leão e Dragão (AGDLD) 

em fevereiro de 2018. Através desta iniciativa, as escolas começam aliar o treino de Kung 

Fu com os treinos de danças tradicionais. Entretanto, as únicas academias no Brasil a 

desenvolver o Qilin 麒麟 são o Instituto Yau-Man do Sifu Yip Fu Kwan, que ensina o estilo 

Yau- Man no Brasil desde 1984 e a escola Baxian de Sifu Carlos Eduardo Duarte Moraes 

em Novo Hamburgo (RS) que ensina o estilo hakka Du Gar Gau através do Sifu Du To Wan 

刁濤雲. 

O desenvolvimento desta pesquisa aborda uma conceituação teórica sobre o universo 

da dança, abordando a dança folclórica e sua relação com a história do povo Hakka, as artes 

marciais e o Qilin. 

 
O POVO HAKKA 

 

O povo Hakka (mandarim: Kèjiā rén 客家人) é uma etnia minoritária no sul da China, 

falando uma língua distinta e vivendo em comunidades distintas mas descontínuas nas 

províncias de Guǎngdōng 广东 ,  Fújiàn 福建 e Táiwān 台湾 .  A fronteira linguística Hakka é 
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uma parte crítica de sua identidade e ajuda a sustentar um forte senso de diferença cultural, 

que também é representada por pequenas diferenças em vestimenta, divindades preferidas, 

o layout dos altares domésticos e assim por diante. De acordo com o professor Lo Hsiang- 

lin (2016), os Hakkas vieram originalmente do norte da China e migraram para o sul através 

de várias ondas de migração nos últimos dois milênios. Como resultado, eles preservaram 

aspectos arcaicos da cultura chinesa das Planícies Centrais, tais como seu dialeto falado, 

adoração ao unicórnio e organização social baseada na linhagem. E, como quase qualquer 

outro limite étnico no mundo, este povo tem uma rica história como uma linha de falha para 

disputas, agitação e luta em nível local, visto que toda sua história é pautada em guerras 

contra outras etnias na China. 

As pessoas vivem em aldeias dispersas ou casas localizadas, de preferência nos 

vales, onde o agricultor pode viver cercado por seus campos. Nas aldeias, os anciãos do clã 

tomam todas as decisões importantes (EITEL, s/d, p. 265.). Fundamentalmente, o Hakka é 

um fazendeiro, forçado pela pobreza a lutar com o solo improdutivo e arrancar dela um meio 

de vida. "Zhènpíng 镇 平 (um dos quatro distritos em Jiāyngzhōu) tem não menos de 300.000 

famílias e sua produção anual pode ser suficiente para apenas três meses..." (Jiāyìngzhōu 

Annals, 32/16). Eles geralmente ocupam os montanhosos e menos férteis distritos, isto 

ocorre pois eles são vistos como são "estranhos”, e não os habitantes originais das regiões 

que eles agora ocupam, denotando assim a sua posição social como marginalizada em 

relação a outras etnias. 

Segundo T’ing-yu (1929), muitos conflitos políticos abalaram a China, e com as 

guerras e instabilidades políticas, o povo Hakka foi se deslocando para o sul da China em 

diversas massas de migração. O núcleo da Rebelião Tàipíng (1851-1864) foi formado por 

Hakkas   de   Guǎngdōng   e   Guǎngxī.   O   Tàipíng   "Imperador",   Hóng   Xiùquán 洪秀全 era   um 

Hakka de Huà Xiàn, a noroeste de Guǎngzhōu. Um grupo de fuzileiros de bambu Hakka foi 

formado  na  guerra  de  1860  para  lutar  pelas  tropas  anglo-francesas aliadas contra Běijīng 

(Império Manchu). 

As lutas de clãs entre os Hakkas e os Puntis (outra etnia chinesa residente no sul da 

China) atingiram o clímax em 1854. A Rebelião de Tàipíng se espalhou para Zhàoqìng 肇庆, 

onde numerosos povos Punti se juntaram aos rebeldes. Os clãs Hakka localizados lá, no 

entanto, em sua maior parte permaneceram leais ao governo. Muito mal-estar foi despertado 

e, quando os rebeldes foram para o norte, a guerra interna se espalhou por todos os distritos
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do sudoeste. 

Os Puntis, sendo mais numerosos, derrotaram os Hakkas nesses distritos e 

expulsaram os que não foram mortos. Em 1862, a disputa estava no auge quando a 

autoridade imperial foi totalmente suspensa em vários distritos. No final do ano, os Hakkas 

estavam em menor número e dirigiam-se para a costa. Em seguida, eles invadiram e 

ocuparam a cidade fortificada de Guǎnghǎ 海 a oeste de Macau (Mandarim: Àomén 澳门). Eles 

foram logo expulsos pelos Puntis com a ajuda das forças imperiais, sendo este o primeiro 

ato manifesto de interferência oficial na competição. 

Em 1864, havia pelo menos duzentos mil Hakkas errantes que se tornaram 

refugiados. Eles se reuniram nas montanhas dos distritos do oeste e desafiaram os Puntis. 

Não havia meios para a reconciliação, já que os Hakkas só queriam liberdade para viver 

enquanto os Puntis se recusavam a ser “abrigados sob o mesmo céu com eles”. Em 

setembro de 1866, um novo governador veio e enviou oito mil soldados de Guǎngzhōu para os 

distritos do ocidente, para obrigar os Hakkas a desistirem de suas armas e se dispersarem. 

Assim terminou a longa contenda sangrenta na qual mais de cento e cinquenta mil 

Hakkas foram mortos. Alguns se tornaram bandidos; alguns foram vendidos como escravos 

para navios frigoríficos em Macau; alguns escaparam para outras províncias; alguns 

migraram para Formosa, Saigon e Cingapura; outros ficaram para trás e misturaram-se com 

os Puntis. Foi essa guerra mortal através da qual muitas pessoas chegaram a ter uma 

impressão errada de que os Hakkas sempre foram objeto de perseguição impiedosa desde 

a época de Qin Shǐhuáng e se entregaram a teorias duvidosas sobre sua origem. 

Segundo o International Guosho Association (2016), os Hakkas descobriram que a 

vida no Sul estava longe de ser fácil. Piratas e bandidos atormentavam as costas e aldeias, 

e a guerra das aldeias era comum. Além disso, os conflitos militares em Fujian e Guangdong 

contribuíram para a instabilidade e o perigo. Em meio a esse caos, os Hakka começaram a 

desenvolver seus próprios sistemas de artes marciais, começando no final da dinastia Ming 

(1368-1644). 

Muitos dos estilos que se desenvolveram durante este período receberam o nome de 

clãs familiares, uma vez que os Hakka tendiam a viver em grupos de clãs, com a maioria 

dos habitantes de uma aldeia a partilhando um único sobrenome. Como tal, os estilos de 

Kung Fu que se desenvolveram nas aldeias tinham nomes como Lam Gar Gau (“Ensino da 

Família Lam”) ou Du Gar Gau (“Ensino da Família Du”). O Hakka também adaptou
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ferramentas agrícolas e de caça em armas, incluindo arados, ancinhos e chicotes. Ao fazê- 

lo, contornaram uma proibição do estado de possuir armas privadas. 

Além dos estilos familiares, um grupo separado de artes marciais Hakka estava 

principalmente associado a populações itinerantes e em movimento. A partir de meados do 

século XVIII até o início do século XX, os Hakka começaram a sair de suas aldeias para 

procurar trabalho. Eles desenvolveram estilos como o extinto estilo “Rolling Rocks”, que 

estava associado a trabalhadores de pedreiras. Além disso, a mudança para cidades que se 

industrializaram rapidamente, como Guangzhou, expôs os mestres de Kung Fu Hakka a 

técnicas de combate não Hakka, o que deu origem a estilos modernizados como Pak Mei e 

Lung Ying ("Estilo Dragão"). Os praticantes desses novos estilos chegaram a Hong Kong 

em meados do século XX. 

Hoje, os últimos bastiões de artes marciais Hakka podem ser encontrados em aldeias 

rurais nos Novos Territórios. Apenas algumas gerações atrás, era comum que todos os 

moradores aprendessem um pouco de Kung Fu. No entanto, desde a segunda metade do 

século XX, as artes marciais Hakka estão em sério declínio, e muitos estilos foram perdidos. 

Muitas pessoas deixaram as aldeias, emigrando para o interior ou para o exterior em busca 

de melhores oportunidades econômicas. Além disso, a geração mais jovem de Hong Kong 

parece desinteressada em aprender kung fu e as danças tradicionais, preferindo estilos 

modernos e contemporâneos como o Muay Thai e Mixed Martial Arts (MMA). Felizmente a 

Hakka Kung Fu Culture Research Society, juntamente com a Universidade da Cidade de 

Hong Kong, estão utilizando a tecnologia de holograma 3D para gravar os mestres 

realizando as técnicas e assim gerar um compilamento desta movimentação para as 

gerações posteriores. 

As dificuldades não significam o fim da influência Hakka. As regiões exclusivas de 

Hakka em torno de Jiāyìngzhōu foram intocadas pela contenda e ainda permanecem sob 

domínio Hakka. A luta pela república contra os Manchus revelou muitos patriotas e mártires 

Hakka. Os Hakkas no exterior contribuíram com grandes somas de dinheiro para apoiar a 

Revolução de 1912. Hoje, em todas as linhas de trabalho, a influência Hakka é sentida. O 

gênio militar deste povo não diminuiu -  Chén Jiǒngmíng 陈炯明,  Zhāng Fǎkuí 张 法奎 , Huáng 

Qíxiáng 翔 祺 翔 são de ascendência Hakka. Sua aptidão política é inquestionável - muitos 

deles ocupam altos cargos no governo. Como líderes no comércio e na indústria, os Hakkas 

são bem conhecidos na China e no exterior. 
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DANÇA DO LEÃO E O QILIN 麒麟 
 

As Danças do Leão e do Dragão são as danças mais famosas e tradicionais das 

celebrações chinesas e pode ser encontrada em outras culturas do leste e oeste asiático 

(Coréia, Indonésia, Tibet, Japão e Vietnã). A Dança do Leão foi propagada a nível mundial 

por meio da imigração chinesa no século XIX e alavancada através de filmes de artes 

marciais nas décadas de 60 e 70. Inicialmente esta dança era exclusiva aos grandes 

palácios no formato apresentações ao imperador. No decorrer da história, esta manifestação 

cultural tomou o seu lugar em festivais folclóricos e religiosos populares, sendo incorporada 

como prática corporal de escolas de artes marciais chinesas (Kung Fu). 

Sobre a origem da Dança do Leão, mitos e lendas percorrem a sua real criação. 

Segundo Lima (2000): “... não foram raras as vezes que os imperadores ordenaram a 

destruição completa de todo o patrimônio cultural anterior a sua ascensão, para edificar a 

partir dali uma 'nova história' da China", sendo assim, devido à inexistência de documentos 

oficiais, a transmissão cultural desta prática corporal é feita essencialmente de forma 

(corp)oral, ou seja, de geração para geração. Cavalli-Sforza e Feldman (1981) definem que 

a transmissão cultural permite a um grupo preservar características nas gerações seguintes 

por meio de mecanismos de ensino e aprendizagem. 

Ratificando um problema de registros históricos, Frosi et al. (2011) apoiam Apolloni 

(2004), sobre a origem do Kung Fu no Brasil: “na maioria dos casos, em conhecimentos 

deduzidos pelos praticantes oriundos de informações vindas do cinema e da literatura, sem 

embasamento sólido.”. Assim como o kung fu, a dança do leão ainda está pautada em mitos 

com seres fantásticos como dragões e feras, não conseguindo identificar exatamente 

quando ela começou a ser praticada. 

Segundo Citolin (2000) uma das lendas data o surgimento da Dança do Leão no 

período da dinastia Tang (618-906 DC). Esta época foi marcada por diversas dificuldades 

que o imperador passava para melhorar o seu reino. Sendo assim, uma noite, durante um 

pesadelo, o imperador fora salvo por um estranho animal mitológico. Este descreveu aos 

seus ministros e um deles contou ao imperador que existia uma criatura parecida com esta 

em terras longínquas e chamava-se leão. Desde que esse estranho animal salvou o 

imperador no sonho, o Leão rapidamente tomou-se símbolo de boa sorte em toda a China. 

Logo, a função social até hoje desta dança tradicional é desejar prosperidade aos que
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assistem em grandes festivais e festas do ano novo chinês. 

Os dois tipos principais de dança do leão na China são os Leões do Norte e do Sul. 

Há uma tradição entre praticantes de Kung Fu de separar os estilos pela região de origem 

na China (Acima ou abaixo do Rio Amarelo). Os nortistas priorizam movimentos longos e o 

uso de pernas, enquanto os sulistas focam os golpes curtos e uso das mãos. Stanley 

Henning (1998) e outros estudos salientam que esta classificação é controversa e não 

explica as diferenças entre os estilos. O Leão do Norte da China (北獅) é realizado como um 

par: leão macho e fêmea. As acrobacias são muito comuns em apresentações nortistas, tais 

como elevações e equilíbrios. Os leões do norte às vezes aparecem em família, com dois 

grandes leões "adultos" e um par de pequenos “leões jovens”. Outra característica 

acrobática do norte é o uso de uma performance em que um número de leões sobe em uma 

estrutura alta de torre construída com bancos de madeira, com caráter mais competitivo. Já 

o sulista requer movimentos poderosos e força na postura. O leão se torna a representação 

da escola de Kung Fu e somente os alunos mais avançados podem se apresentar. 

A dança é realizada com música alta tocada por tambores, gongos e címbalos. O uso 

destes instrumentos musicais tem o objetivo de dissipar o mal e trazer boa sorte - o mal tem 

medo de barulho alto segundo a cultura chinesa. 

A dança do leão não é coreografada para a música; os músicos que devem seguir a 

movimentação do leão. Cada um dos humores e movimentos do leão no enredo tem um 

ritmo diferenciado. Além disso, a dança do leão é uma prática corporal que requer muito 

trabalho em equipe e cooperação, visto que é uma dança em grupo. Muitas vezes o leão é 

acompanhado por um ou dois Budas ou Clowns que interagem com o animal ou com o 

público. 

De acordo com Times (2015) , o povo Hakka utiliza a Dança do Unicórnio, ou “Qilin” 

麒麟, para afastar o mal e trazer boa sorte em todas as ocasiões comemorativas, como o 

Ano Novo Chinês, casamentos, festas de aniversário, a inauguração de um salão ancestral, 

a mudança para uma nova casa, receber convidados, festivais, e aniversários de divindades. 

A dança do unicórnio é diferente da dança do leão; ao realizar a dança do unicórnio, os 

dançarinos usam posturas muito baixas e altas. A cabeça do unicórnio se move em um 

movimento circular da esquerda para a direita e olhando para trás, e também se move em 

pequenos movimentos de tremor. Já a dança do leão, a cabeça do leão treme quase para 

cima e para baixo, e os dançarinos estão bem de pé. Outra grande diferença é que as outras 

apresentações incluídas nestes festivais são de origem Hakka também, tendo a arte marcial
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como grande exemplo. 

Desde que o povo Hakka trouxe a dança dos unicórnios, juntamente com a música 

tradicional local e as artes marciais para Hong Kong, a dança do unicórnio desenvolveu seus 

próprios estilos e sequência de movimentos. A "Dança do Unicórnio Hakka em Hang Hau" 

foi inscrita com sucesso na lista Nacional Chinesa do Patrimônio Cultural Imaterial (Intangible 

Cultural Heritage) em 2014. Em 2017, a dança foi reconhecida como um dos 20 itens da 

Lista Representativa da ICH em Hong Kong. 

Ming Yeung (2015) menciona que esta dança ritual envolvendo este animal mítico no 

Ano Novo chinês seria algo bastante comum nas aldeias Hakka até a década de 1980. Hoje 

restam somente alguns praticantes obstinados a manter a tradição viva. 

O ritual é realizado no terceiro dia do primeiro mês do Ano Novo Lunar. Os dançarinos 

de unicórnio de diversas aldeias se encontram em frente ao Templo Tin Hau em Sai Kung 

para entregar bênçãos ao povo. A criatura semelhante à quimera sagrada requer que um 

número de praticantes realize o ritual de "abrir os olhos" para dar à luz um Qilin 麒麟. O ritual 

é realizado nas colinas à meia-noite em uma data auspiciosa selecionada por um Sifu/Shifu 

師傅 / 師父 (pai que ensina/Mestre). 

O ritual inicia no silêncio, quando todas as criaturas estão em repouso e os espíritos 

do mal emergem. Então o praticante atrairá os olhos do Qilin 麒麟, dando-lhe vida, para que 

as pessoas possam adorar a criatura no salão ancestral da aldeia e, durante a dança ritual, 

receba suas bênçãos. O ritual é realizado por mais de 280 anos nas aldeias. A besta divina 

é um dos quatro animais mitológicos mais importantes da lenda chinesa. Junto com o 

dragão, a fênix e a tartaruga, o Qilin 麒麟 é considerado uma criatura de grande 

benevolência. O chifre, em forma de cabaça, simboliza "apreender a riqueza". Os Oito 

Trigramas simbolizam os princípios da realidade e um pequeno espelho redondo é feito para 

refletir todo o mal, mesmo aqueles que vêm com características humanas. O Qilin 麒麟

muitas vezes preside a colheita dos verdes, uma cerimônia em que os dançarinos pegam as 

cabeças de alface recheadas com pacotes vermelhos de "sorte" pendurados no alto da porta 

durante as ocasiões comemorativas. Em cantonês, a alface é um homófono para a 

expressão "ficar rico". Quanto maior a alface é pendurada, maior a boa sorte. 

Quanto à sua fabricação, leva-se aproximadamente três meses para se construir um 

Qilin 麒麟. Apenas alguns mestres de fabricação de papel permanecem em Hong Kong. A 

maioria é feita em Guangzhou (China) a um custo de HK $ 5.000 (nos dias de hoje e são 

construídos para durar até 20 anos). 
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SIMBOLISMO E MITOLOGIA CHINESA 
 

O oriente possui diversas figuras mitológicas em sua cultura, tais como dragões, fênix 

e leão. O Qilin, ou unicórnio chinês, é um animal mítico que simboliza boa sorte e 

prosperidade. De acordo com a tradição na China, Coréia e Japão, um qilin pareceria 

sinalizar o nascimento ou a morte de um governante particularmente benevolente ou 

estudioso sábio. Por causa de sua associação com boa sorte e sua natureza pacífica e 

vegetariana, o Qilin é às vezes chamado de "unicórnio chinês" no mundo ocidental, mas não 

se parece particularmente com um cavalo com chifres. Como o dragão chinês, o Qilin é 

composto de diferentes animais. Ao longo dos séculos, no entanto, a representação do Qilin 

mudou. Em geral, o Qilin é dito ter um corpo semelhante a um equino. Assim, o Qilin pode 

ter o corpo de um cervo, um boi ou um cavalo. O corpo do Qilin também é coberto com as 

escamas de um peixe, e muitas vezes é envolto em fogo. Quanto à sua cabeça, é bastante 

semelhante ao dragão chinês, no entanto, mesmo esse recurso tem suas variações ao longo 

do tempo. 

Segundo a Enciclopédia Britannica (1998), na mitologia chinesa, o unicórnio cuja rara 

aparição muitas vezes coincide com o iminente nascimento ou morte de um sábio ou 

governante ilustre. O primeiro Qilin é dito ter aparecido no jardim do lendário Huangdi 

(Imperador Amarelo) em 2697 a.C. Cerca de três séculos depois, um par de Qilin foi relatado 

na capital do imperador Yao. Ambos os eventos deram testemunho da natureza benevolente 

dos governantes. O advento de um grande sábio foi dado a conhecer quando um Qilin 

apareceu à mãe grávida de Confúcio (século VI a.C). O Qilin, em seguida, cuspiu uma tábua 

de jade inscrita que previa a grandeza futura do feto. A morte de Confúcio foi prenunciada 

quando um Qilin foi ferido por um cocheiro. 

Hoje, o Qilin ainda é reverenciado como um presságio de sorte e um poderoso 

guardião, por isso tornou-se um queridinho da indústria de decoração para o lar. Incontáveis 

estátuas e pinturas desses gentis animais são fabricadas e vendidas para os chineses que 

querem levar sua antiga magia para suas casas. Eles são especialmente populares entre os 

praticantes de Feng Shui, que os usam tanto por seus benefícios tradicionais quanto como 

um símbolo do elemento fogo, que pode equilibrar outros elementos em casa. Eles também 

são uma fonte popular de inspiração para as danças rituais. Por estarem associados ao céu 

e aos deuses, os dançarinos que conseguem imitá-los podem trazer grande prosperidade
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às suas comunidades. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das referências bibliográficas lidas, foi possível dimensionar a importância da 

Dança do Unicórnio. A insuficiência de fontes na língua inglesa e portuguesa não permitiu 

uma maior profundidade em determinadas temáticas. É possível afirmar que novos dados 

sobre o Qilin 麒麟possam ser desbravados através de depoimentos dos mestres praticantes 

e pesquisas em fontes ainda não exploradas. Devido à escassez de fontes documentais e a 

pouca literatura produzida sobre as práticas corporais da comunidade Hakka, cabe salientar 

a importância da preservação da cultura deste grupo étnico através do resgate de memórias 

não registradas, podendo assim construir uma melhor compreensão teórica das relações 

interpessoais dos sujeitos pertencentes a esta comunidade. 

Percebe-se que as maneiras de sentir e expressar da comunidade hakka através das 

artes marciais e das danças folclóricas presentes nas festas e nos contextos marciais estão 

em risco de extinção devido à modernidade. Valorizar o patrimônio cultural imaterial - os 

modos de fazer, a tradição oral, a organização social de cada comunidade, os costumes, as 

crenças e as manifestações da cultura popular que remontam ao mito formador de cada 

grupo são essenciais para a manutenção da forma com que diferentes culturas veem o 

mundo. 
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RESUMO 
 

O presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa neuropsicopedagógico motor 
combinado com golpes de capoeira e artes marciais voltado para a melhora do desempenho 
acadêmico de escolares num cenário pós-pandemia de COVID-19. Participaram do presente estudo 
160 crianças, de ambos os com idade compreendida entre 07 e 08 anos, com e sem dificuldades de 
aprendizagem, estudantes da rede municipal de ensino da cidade de São Fidélis/RJ, que foram 
divididos em quatro grupos da seguinte forma: (A1 – constituído de 50 crianças sem Dificuldades de 
aprendizagem (SDA) e que não realizaram o programa neuropsicopedagógico motor combinado com 
golpes de capoeira e artes marciais (PNM); A2 – constituído de 50 crianças SDA e que realizaram o 
PNM; B1 – constituído de 30 crianças com dificuldades de aprendizagem (DA) e que não realizaram 
o PNM; B2 – constituído de 30 crianças com DA e que realizaram o PNM). O PNM foi expresso pela 
prática de 11 atividades que enfatizam desenvolvimento motor, funções executivas e atenção plena, 
a partir da associação dos comandos dados para a realização das posturas dos seguintes animais, 
sendo realizado por 60 sessões de 10 minutos cada. Para a consecução do referido objetivo ambos 
os grupos foram submetidos a avaliação da competência motora, do funcionamento executivo e do 
desempenho acadêmico. pode-se concluir que após serem submetidas ao PNM as crianças com e 
sem dificuldades de aprendizagem apresentaram resultados significativos, quando comparadas com 
as dos grupos controles. 

 

Palavras-chave: artes marciais; escolares; dificuldades de aprendizagem. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A pandemia de COVID-19 foi descrita como um fator de estresse multidimensional 

único e potencialmente tóxico para a saúde mental, que teve uma influência particularmente 

forte em crianças e adolescentes devido à interrupção dos contatos sociais – que são de
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eminente importância para o desenvolvimento psicossocial (MOLNÁR & HERMANN, 2021; 

BROOKS et al, 2020). 

Como acontece com a maioria dos desafios sistêmicos, aqueles que são mais 

impactados pelas crises são os mais vulneráveis. Organizações globais como UNICEF e 

UNESCO levantaram preocupações durante a pandemia sobre seu impacto negativo na 

aprendizagem de escolares de baixa renda, devido ao fechamento de escolas em todo o 

mundo (LICHAND et al., 2022; CASTRO et al., 2021). 

Estudos examinando o impacto do COVID-19 no desempenho acadêmico foram 

realizados pelo mundo inteiro, comparando o desempenho dos alunos em medidas 

padronizadas antes e após o bloqueio escolar ocorrido em 2020/2021 e, encontraram em 

sua maioria, um aumento significativo de crianças com defasagem em relação a habilidades 

motoras, habilidades de leitura escrita, habilidades matemáticas e habilidades relacionadas 

as funções executivas(BARTHOLO et al., 2022; VINER et al., 2020). 

Os primeiros anos no ensino fundamental escola coincidem com conquistas 

importantes no desenvolvimento neurológico das crianças, como a mielinização gradual das 

áreas de associação; lateralização da percepção espacial, melhoria das funções da 

formação reticular e o funcionamento do hipocampo, e início da fase final de maturação do 

córtex pré-frontal. (CAMERON et al., 2016; HESTBAEK et al., 2017). 

Na perspectiva neuropsicopedagógica, várias são as explicações para a coocorrência 

do desempenho motor e cognitivo. Em primeiro lugar, as funções motoras e cognitivas são 

acopladas usando as mesmas estruturas cerebrais (DIAMOND, 2000). Para exemplo, o 

cerebelo está envolvido nas funções motoras e cognitivas e o córtex pré-frontal desempenha 

um papel importante no funcionamento cognitivo, bem como no desempenho motor através 

das fortes conexões neurais entre essas duas áreas encefálicas. Em segundo lugar, tanto o 

desenvolvimento cognitivo e motor, apresentam em sua curva de aquisição de habilidades, 

o período entre 03 e 08 anos como primordial para uma série de habilidades preditoras 

(ANDERSON, 2002; AHNERT et al., 2003). Um último fator que pode ser responsável pela 

coocorrência do desenvolvimento motor e cognitivo é que ambos apresentam uma série de 

processos subjacentes comuns, por exemplo, sequências (HARTMAN et al., 2010), 

monitoramento e planejamento (CARDOSO et al., 2021; ROEBERS; KAUER, 2009; 

SERGEANT, 2000). 

A estimulação ludomotora é uma forma eficiente para a promoção de memória 

procedural ou de procedimentos, a qual está relacionada, fundamentalmente, ao potencial 

aumento do desempenho capaz de incrementar a precisão dos gestos motores (SOARES
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et al., 2015). Assim, diferentes abordagens consideram que fatores como tarefa, indivíduo e 

ambiente, interagem para influenciar o ritmo, aquisição e aperfeiçoamento das habilidades 

motoras (OLIVEIRA-MATOS et al., 2022; VAN DER FELS et al., 2019; LUDYGA et al., 2018). 

A partir do comentado este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa 

neuropsicopedagógico motor combinado com golpes de capoeira e artes marciais voltado 

para a melhora do desempenho acadêmico de escolares. 

 
MÉTODO 

 

Ética na Pesquisa 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(2.625.379), sob parecer consubstanciado de nº 517.483; antecedendo o início do estudo, 

foi firmado Convênio de Cooperação Técnico-científica entre a Secretaria Municipal de 

Educação de São Fidélis (SMED) e a Faculdade CENSUPEG, para o desenvolvimento 

mútuo de atividades de pesquisa. 

 
Universo do Estudo 

O universo deste estudo inicialmente foi composto por 160 crianças, de ambos os 

com idade compreendida entre 07 e 08 anos, com e sem dificuldades de aprendizagem, 

estudantes da rede municipal de ensino da cidade de São Fidélis/RJ. 

Os critérios de inclusão e exclusão para a seleção das respectivas crianças 

foram: 

• Apresentar indicativos de desempenho escolar proficiente ou não proficiente, 

comprovado por documentos legais emitidos pela equipe pedagógica da escola que se 

encontravam matriculados; 

• Terem QI estimado (Escala de Inteligência Wechsler para crianças- WISC-IV) 

acima de 80; 

• Não fazerem uso de medicamentos psicoativos; 

• Não apresentar sintomas expressivos de desatenção, hiperatividade ou 

impulsividade através da avaliação de Swanson, Nolan e Pelham, versão IV (SNAP-IV), 

proposto para o Brasil por Mattos et al. (2006); 

• não apresentar distúrbios visuais, auditivos, cardiopatias, disfunções 

ortopédicas ou distúrbios comportamentais (segundo avaliação médica ao longo do estudo). 
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Os participantes restantes foram divididos em quatro grupos da seguinte forma: 

• A1 – constituído de 50 crianças sem Dificuldades de aprendizagem (SDA) e 

que não realizaram o programa neuropsicopedagógico motor combinado com golpes de 

capoeira e artes marciais (PNM); 

• A2 – constituído de 50 crianças SDA e que realizaram o PNM; 

• B1 – constituído de 30 crianças com dificuldades de aprendizagem (DA) e que 

não realizaram o PNM; 

• B2 – constituído de 30 crianças com dificuldades de aprendizagem (DA) e que 

realizaram o PNM; 

A divisão dos integrantes dos subgrupos 1 e 2 dos grupos A e B aconteceu de forma 

aleatória e randômica (casual/como um sorteio), sendo utilizado para isso o software 

Konkuri©. 

 
Procedimentos de Avaliação 

Inicialmente os participantes foram submetidos ao Supine to Stand (STS) que é uma 

avaliação da competência motora e que consiste em levantar-se do solo, a partir da posição 

deitada em decúbito dorsal, e tocar em um alvo fixado na parede, o mais rápido possível. 

Para a avaliação, em relação à qualidade do padrão de movimentos durante a realização da 

tarefa de se levantar do chão, utilizou-se uma análise de três categorias de componentes 

dos movimentos utilizados para sair da posição supina até a posição ereta: Membros 

Superiores (MS), Região Axial (AX) e membros inferiores (MI). O escore total pode variar de 

0 a 14 pontos. 

Em seguida as crianças foram submetidas a avaliação do funcionamento executivo 

por meio do protocolo Cabeça-Pé-Joelho-Ombro (CPJO), que consiste em avaliar o controle 

inibitório e flexibilidade cognitiva através de tarefas que exigem o toque em partes do corpo, 

de acordo com as ordens do avaliador. A fase de familiarização do teste consiste em ordens 

de execução direta e, após entender o objetivo do teste, o participante é instruído a executar 

as ordens de maneira inversa (ex.: toque na cabeça = pé / toque nos pés = cabeça). Após 

essa etapa, o participante é avaliado com 30 ordens aleatórias para serem executadas de 

maneira inversa, divididas em 3 fases. A pontuação máxima é de 60 pontos neste teste, 

sendo a maior pontuação, o melhor desempenho. 

Após 24 horas, as crianças foram submetidas a as crianças foram submetidas a uma 

verificação do rendimento acadêmico, através de uma avaliação que consistia em 20 

questões: 10 de matemática e 10 de língua portuguesa, escolhidas aleatoriamente por meio
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de plataforma eletrônica “AVALIA” de forma personalizada. A referida avaliação foi realizada 

com a criança sentada confortavelmente e em uma sala devidamente arejada e iluminada. 

Antes de iniciar a avaliação a equipe de avaliadores informou que o tempo máximo para 

execução da referida avaliação era de cento e vinte minutos. 

Cabe ressaltar que todos os protocolos de avaliação foram realizados no ambiente 

escolar e ou domiciliar dos participantes. 

 
Procedimentos de Intervenção 

O programa neuropsicopedagógico motor combinado com golpes de capoeira e artes 

marciais (PNM) foi expresso pela prática de 11 atividades que enfatizam desenvolvimento 

motor, funções executivas e atenção plena, a partir da associação dos comandos dados 

para a realização das posturas dos animais descritos abaixo. 

Movimento do jacaré: Deitado no tatame em decúbito ventral, barriga para o chão; o 

aluno rastejara no solo usando os braços e pernas e o apoio de todo o corpo ao solo, para 

sua locomoção. Nesse movimento os braços se alternam as penas, em movimento de 

impulso a frente. A cabeça levantada como também a trocar de um lado para o outro 

facilitando a locomoção completa e eficiência motriz. 

Movimento do camarão: Deitado no tatame em decúbito dorsal, barriga para cima; o 

aluno executará uma saída de quadril para o lado em forma carpada dobrado, com os braços 

e pernas esticadas, empurrando lateralmente ao solo. Da mesma forma saindo o quadril 

para o outro lado respectivamente com os braços e pernas impulsionando com os pés o 

chão seguidamente de um lado e outro para a realização completa da locomoção. 

Movimento do caranguejo: Sentado no tatame de forma dorsal, movimento de costas; 

o aluno iniciara o movimento elevando o tronco do chão usando suas pernas e braços como 

quatro apoios ao solo, movimentando o tronco nos quatro apoios andando para trás com 

equilíbrio e lentamente. 

Movimento do sapo: Agachado no tatame de forma ventral, movimento de salto; o 

aluno impulsionar as pernas em saltar para frente ao mesmo tempo que utiliza aos e braços 

para queda e apoio e na fase descendente do impulso em encontro ao solo, recarrega o 

equilíbrio e salta continuadamente virando o pescoço de um lado ao outro em um ritmo lento. 

Movimento do canguru: Em pé no tatame com os pés juntos e as pernas e tronco 

ligeiramente flexionados; o aluno impulsionará as pernas com os pés juntos, corpo 

semiflexionado num salto para frente utilizando também os braços retidos e encurtados 

sobre o tronco como apoio ao movimento sincronizado e ritmado e intermitente e sempre
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com a cabeça erguida. 

Movimento do macaco: Agachado no tatame com as mãos fechadas, saltar 

lateralmente; o aluno usara as mãos no solo fechadas com apoio, para executar um pequeno 

salto com o tronco para o lado oposto as braços e mãos num movimento equilibrado pondo 

as mãos primeiro e saltando com o corpo para o lado opositor continuadamente. 

Movimento do tigre: Em quatro apoios no tatame e com levantamento da corcova; o 

aluno movera uma mão e o punho totalmente flexionado e em contato com o solo, 

impulsionando um braço (membro) um de cada vez para frente sincronizado, ao mesmo 

tempo que se estica o tronco com a cabeça ereta, se movimenta passando toda a superfície 

dorsal das mãos deslizando no chão. 

Movimento do cavalo: Em quatro apoios no tatame movimentando para frente; o aluno 

num movimento de impulso para frente e para o alto, lançara as pernas juntas para cima 

esticadas buscando o equilíbrio, usando a base dos braços e ombros como suporte de força 

e alavanca de equilíbrio de todo o tronco e com as pernas esticadas para cima, como uma 

parada de dois apoios com as mãos e voltando a postura inicial de quatro apoios e assim 

sucessivamente. 

Movimento da cobra: Deitado no tatame em decúbito ventral e barriga no chão; o 

aluno terá de colocar os braços colado ao corpo assim como as pernas também, e num 

movimento ondulatório e serpentina para frente, com o corpo braços e pernas fossem um 

único segmento corporal e movimentando tudo junto seguidamente. 

Movimento da aranha: Agachado no tatame em decúbito ventral com a barriga fora 

do chão; o aluno devera esticar os braços e pernas o máximo de ângulo lateral, usando os 

quatros apoios dos membros superior e inferior, agora bem afastados um do outro, num 

movimento rotativo lateral do tronco de um lado a outro com também a amplitude máxima e 

distancias dos quatro membros de apoio subindo e descendo o corpo a cada lado do 

movimento. 

Movimento do tatu: Agachado no tatame em forma de cócoras segurando as canelas 

com as mãos; o aluno flexionara a cabeça para baixo de encontro a barriga deixando o corpo 

todo colado e flexionado como uma bola para rolar naturalmente para frente num movimento 

circular e único e contínuo. 

Portanto a aplicação do PNM foi determinado em 60 sessões, com 10 minutos de 

duração cada em um ambiente claro e devidamente iluminado, na frequência de 3 vezes por 

semana, sendo aplicado pelo professor da através da mesma plataforma utilizada para as 

aulas online, sempre após os dois primeiros tempos de aulas das crianças. 



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

132 

 

 

RESULTADOS 
 

Quando avaliados em relação a competência motora (tabela 01), as crianças do 

(GA1) apresentaram na segunda avaliação somente um aumento de ±3%, já as crianças do 

(GA2) apresentaram aumento de ±22% (p<0,01) no seu desempenho médio após serem 

submetidos ao PNM. Ao estabelecer uma comparação entre os grupos nota-se que na AV2 

as crianças do (GA2) apresentaram um desempenho superior em ±09% em comparação às 

crianças do (GA1), desempenho este que, através do Teste T para duas amostras 

independentes, revelou um p<0,01. 

 
Tabela 1. Descrição dos resultados em relação a competência motora de crianças sem Dificuldades de 

aprendizagem. 

CATEGORIAS A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 
Mínimo 9,00 10,00 8,00 10,00 

Máximo 13,00 13,00 13,00 14,00 

Média 10,46 10,78 9,58 11,70** 

Desvio Padrão 2,28 1,11 2,08 1,86 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01. 

 

Ao observar os resultados crianças do (GB1) apresentaram um aumento ±2%, no 

nível de sua competência motora. Já as crianças do (GB2) apresentaram um aumento de 

±25%, no nível de competência motora ao comparar os desempenhos num formato 

intergrupo nota-se que na AV2 as crianças do (GB2) apresentaram um desempenho superior 

em ±21% em comparação às crianças do (GB1), desempenho este que, através do Teste T 

para duasamostras independentes, revelou um p<0,01. 

 
Tabela 2. Descrição dos resultados em relação a competência motora de crianças com Dificuldades de 

aprendizagem. 
CATEGORIAS B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2) 

Mínimo 6,00 7,00 5,00 7,00 

Máximo 11,00 11,00 11,00 12,00 

Média 8,90 8,31 7,53 10,09** 

Desvio Padrão 1,33 1,23 1,22 1,35 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01. 

 

Os resultados obtidos pelas crianças em relação às funções executivas (tabela 03), 

mostram que na AV2 as crianças do (GA1) apresentaram um aumento de ±04% e as 

crianças do (GA2), de ±11% (p<0,01) no escore obtido no CPJO em relação a AV1. Ao 

estabelecer uma comparação entre os grupos nota-se que na AV2 as crianças do (GA2)
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apresentaram um desempenho superior em ±5% em comparação às crianças do (GA1), que 

através do Teste T, teste para duas amostras independentes, se mostrou de fato ser 

significativa (p<0,05). 

 
Tabela 3. Descrição dos resultados em relação ao funcionamento executivo de crianças sem Dificuldades 

de aprendizagem. 
CATEGORIAS A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 

Mínimo 35,00 36,00 36,00 40,00 

Máximo 48,00 48,00 47,00 48,00 

Média 43,42 45,15 42,56 47,24** 

Desvio Padrão 8,27 7,52 6,92 7,13 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01. 

 

Os resultados obtidos pelas crianças com dificuldades de aprendizagem em relação 

às funções executivas (tabela 04), mostram que na AV2 as crianças do (GB1) apresentaram 

um aumento de ±05% e as crianças do (GB2), de ±19% (p<0,01) no escore obtido no CPJO 

em relação a AV1. Ao estabelecer uma comparação entre os grupos nota-se que na AV2 as 

crianças do (GB2) apresentaram um desempenho superior em ±17% em comparação às 

crianças do (GB1), que ao estabelecer uma análise através do Teste T, teste para duas 

amostras independentes, tal superioridade se mostrou de fato ser significativa (p<0,01). 

 
Tabela 4. Descrição dos resultados em relação ao funcionamento executivo de crianças com Dificuldades 

de aprendizagem. 
CATEGORIAS B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2) 

Mínimo 19,00 20,00 24,00 30,00 

Máximo 44,00 47,00 45,00 50,00 

Média 32,19 33,94 33,41 40,00** 

Desvio Padrão 6,88 7,23 5,84 4,94 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01. 

 

Em relação ao desempenho acadêmico das crianças sem dificuldades de 

aprendizagem (tabela 05), pode se ressaltar que as crianças do (GA2) apresentarem um 

aumento de ±12% no número médio de acertos da AV2 em relação ao obtido na 

AV1(p<0,05). 

 
Tabela 5. Descrição dos resultados em relação ao desempenho acadêmico de crianças sem Dificuldades 

de aprendizagem 
CATEGORIAS A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 

Mínimo 13,00 14,00 13,00 16,00 

Máximo 18,00 18,00 17,00 18,00 

Média 15,46 16,08 15,00 16,85* 

Desvio Padrão 1,45 1,12 1,08 0,80 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01. 
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Quando observados os resultados das crianças com dificuldades de aprendizagem 

(tabela 06) pode-se perceber que as crianças do (GB1) apresentaram um aumento de ±10% 

(p<0,05) no número médio de acertos da AV2 em relação ao obtido na AV1. Já em relação 

aos resultados das crianças participantes do (GB2), pode-se perceber um aumento de ±38% 

(p<0,01) no número médio de acertos da AV2 em relação ao obtido na AV1. Ainda ao 

observar a tabela 06 é possível perceber que as crianças do (GB2) apresentaram na 

segunda avaliação um desempenho superior de ±17% em relação as crianças do (GB1), 

desempenho este que se mostrou significativo, visto que através do teste estatístico Mann- 

Whitney foi obtido um p<0,01, evidenciando assim a superioridade das crianças que foram 

submetidas a ILN (B2) em relação as crianças do grupo B1. 

 
Tabela 6. Descrição dos resultados em relação ao desempenho acadêmico de crianças sem Dificuldades 

de  aprendizagem. 
CATEGORIAS B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2) 

Mínimo 7,00 9,00 7,00 12,00 

Máximo 12,00 13,00 12,00 15,00 

Média 10,45 11,55 9,81 13,58** 

Desvio Padrão 1,70 1,51 1,47 0,93 

AV1: 1ª avaliação; AV2: 2ª avaliação. **p<0,01 para comparação entre AV2 x AV1. 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que após serem submetidas ao PNM 

as crianças com e sem dificuldades de aprendizagem apresentaram resultados 

significativos, quando comparadas com as dos grupos controles. Portanto, a partir dos 

dados, percebe se uma possível influência dos níveis de atividades físicas e 

desenvolvimento motor no funcionamento executivo e desempenho escolar de crianças. 

Destaca-se portanto que o presente estudo fornece novas evidências sobre a 

interação entre o desenvolvimento motor e a cognição em crianças e como podem interferir 

no seu desempenho acadêmico. No entanto, existem algumas limitações do presente 

estudo, que podem informar rumos futuros nesta linha de pesquisa, como a limitação em 

relação a faixa etária e o fato d e não ter sido avaliados se os ganhos obtidos foram mantidos 

após um período de no mínimo 04 meses após o termino da intervenção proposta no 

presente estudo. 
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RESUMO 
 

O Para taekwondo é uma modalidade derivada do Taekwondo olímpico que permite a prática de 
pessoas com diversos tipos de deficiência, no entanto, nos Jogos Paralímpicos estão inclusos 
apenas indivíduos com deficiência física de membros superiores. Estes paratletas são divididos em 
classes esportivas, sendo a K41 para amputação bilateral acima ou através do cotovelo, e a K44 
para amputação unilateral ou diminuição da força muscular. Por ser uma recente inclusão no 
programa paralímpico, os aspectos relacionados à produção científica devem ser estimulados, em 
especial nas áreas de formação de treinadores e desenvolvimento dos paratletas. Nesse sentido, o 
objetivo deste estudo é revisar a produção científica acerca do Para taekwondo em língua portuguesa 
e sugerir direcionamentos para estudos futuros. Estudos foram identificados a partir de busca 
sistemática em cinco bases de dados, sem limitações de data de publicação. Os trabalhos foram 
analisados em relação a frequência em 8 áreas de estudo. Foram incluídos no estudo o total de 9 
trabalhos após exclusão dos estudos duplicados e que não atenderam os critérios de inclusão. 
Aspectos sociais e caracterização da modalidade foram as principais áreas de concentração dos 
estudos. Quanto ao público-alvo, indivíduos com deficiência física e transtorno do espectro autista 
(TEA) foram os mais estudados. Concluímos que pouca atenção foi dada aos demais tipos de 
deficiência elegíveis para a prática do Para taekwondo. Sugerimos que uma futura avaliação crítica 
de pesquisadores especialistas em relação a suas perguntas específicas ajudaria a orientar os 
pesquisadores a fornecer pesquisas relevantes. 

 

Palavras-chave: atividade física adaptada; paradesporto; taekwondo paralímpico. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Para taekwondo é uma modalidade esportiva derivada do Taekwondo olímpico 

(PATATAS, 2012) e que possui duas formas de competição – o Poomsae (formas) e o 

Kyorugi (combate) (IVČEK et al., 2021), sendo esta última a única inclusa no programa 

paralímpico. Apesar de permitir a prática de indivíduos com diversos tipos de deficiência, 

nos Jogos Paralímpicos estão permitidos apenas os para-atletas com deficiência física de 

membros superiores (MOSLER, 2018). Estes participantes são divididos em classes 

esportivas, sendo a K41 (amputação bilateral acima ou através do cotovelo ou dismelia 

bilateral), e a K44 (amputação unilateral ou bilateral do braço ou diminuição da força 

muscular) (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, 2021). 
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Por ser uma modalidade incluída recentemente no programa paralímpico, as 

questões relativas à produção científica devem ser estimuladas, principalmente para 

direcionar o foco do trabalho de treinadores e o desenvolvimento dos para-atletas (JEONG 

et al., 2021, PATATAS et al., 2016a). Esse cenário vai de encontro com o crescimento das 

pesquisas na área do esporte paralímpico (LEXELL; FRONTERA, 2020). Recentemente, o 

Comitê Paralímpico Internacional (IPC) formulou objetivos estratégicos visando o 

desenvolvimento de pesquisas científicas no paradesporto, identificando quatro áreas 

específicas: 1) Saúde e desempenho do atleta, 2) Classificação baseada em evidências, 3) 

Determinantes socioeconômicos de participação e sucesso paralímpico, e 4) Educação de 

Atletas, Técnicos e Treinadores Paralímpicos (THOMPSON; VANLANDEWIJCK, 2021). 

Além disso, compreender o estado da arte dos estudos nessa modalidade contribui 

para direcionar os trabalhos futuros e explorar as lacunas existentes na modalidade. 

Quantificar os estudos nessas modalidades também objetiva diminuir a falta de dados 

comparativos devido à pouca quantidade de modalidades esportivas de combate adaptadas 

para a prática de pessoas com deficiência (O’SULLIVAN et al., 2022). Desta forma, este 

artigo tem como objetivo revisar a produção científica sobre o Para taekwondo em língua 

portuguesa e sugerir direcionamentos para estudos futuros. 

 
MÉTODO 

 

Protocolo 

Este estudo utilizou o desenho e metodologia de revisão de escopo em razão de sua 

natureza exploratória da pesquisa. Este trabalho foi conduzido com base nas 

recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta- Analyses 

extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). 

 
Critérios de inclusão 

Para a inclusão de estudos neste artigo foram selecionados trabalhos publicados em 

língua portuguesa, incluindo teses e dissertações, com texto completo, sem recorte temporal 

e que abordam o Para taekwondo. 

 
Fontes de informação, busca e seleção dos estudos 

A busca na literatura foi realizada nas bases de dados e buscadores eletrônicos 

PubMed, Google Scholar, LILACS, Web of Science, Scopus e SPORTDiscus. A busca dos
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estudos ocorreu até o dia 13 de novembro de 2022. As palavras-chave utilizadas na 

pesquisa foram divididas pelos termos “parataekwondo” e suas variações, “taekwondo 

adaptado” e “taekwondo paralímpico”, separados entre si pelo operador booleano OR, de 

maneira isolada e/ou combinada. A estratégia de busca para estas bases de dados está 

descrita na tabela 1. 

 
Tabela 1. Estratégias de busca nas bases de dados e buscadores eletrônicos. 

Base de dados e buscadores 
eletrônicos 

PubMed, Web of Science, 
Scopus, SPORTDiscus e 
LILACS 

 

Google Scholar 

Estratégia de busca 

 
(parataekwondo) OR (para-taekwondo) OR 
(taekwondo adapted) OR (taekwondo paralympic) 
OR (para taekwondo) 

"parataekwondo" OR "para-taekwondo" OR 
"taekwondo adapted" OR "taekwondo paralympic" 
OR "para taekwondo" 

 

 

Título e resumo foram checados e verificados quanto a compatibilidade com pelo 

menos uma palavra-chave. Nesta etapa também foram contabilizados artigos que não 

foram contemplados na busca (Grey Literature). Os resultados da busca foramcruzados 

e os estudos duplicados foram contabilizados uma única vez. 

 
Processo de mapeamento de dados 

Um revisor (RA) avaliou título, resumo e texto completo de cada estudo, seguido pela 

verificação de um segundo revisor (MS). Durante este processo, se pelo menos um revisor 

concluísse que o estudo cumpria os critérios de inclusão, o trabalho era incluído. 

Discrepâncias entre os revisores foram resolvidos via consenso ou discussão entre os 

revisores. 

Foram excluídos estudos que relatassem uma adaptação da modalidade esportiva 

para outros grupos, por não comporem a população alvo para este trabalho. Os achados 

selecionados foram organizados utilizando um software gerenciador de referências e 

separados por cada base de dados. 

 
Extração dos dados e síntese dos resultados 

Após a seleção dos estudos, estes foram dispostos em uma planilha elaborada por 

um revisor, e verificada pelo segundo revisor. Os dados analisados foram: autor(es), ano, 

idioma, periódico/instituição de ensino, área(s) de concentração e tipo(s) de deficiência. 

Posteriormente foram categorizados de acordo com a modalidade, se englobava o Para
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taekwondo. 

Os achados foram registrados utilizando gráficos de linhas para os dados contínuos 

(ano de publicação), e gráficos de barras para dados categóricos (idioma, tipos de deficiência 

e área de concentração). Para esta avaliação, deve-se notar que os estudos podem ter 

avaliado múltiplos temas e tipos de deficiência abordados. Nestes casos, os estudos 

apareceriam simultaneamente em dois ou mais grupos, podendo assim calcular as 

interações feitas na literatura. As áreas temáticas sumarizadas para esta revisão estão 

descritas na tabela 2. 

 
Tabela 2. Descritores aplicados para cada tema. 

 
Área de estudo Definições 

 

Fisioterapia 
Avaliação, prevenção e tratamento de lesões 
musculoesqueléticas, como as decorrentes 

da prática esportiva (SILVA et al., 2016) 

Caracterização da modalidade Atributos e aspectos específicos da 
modalidade (PATATAS, 2012) 

Coaching 
Formação de professores/técnicos e 

estratégia de ensino 
(BENTZEN et al., 2021) 

Treinamento Esportivo 
Desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

capacidades motoras 
(GOMES, 2009) 

Biomecânica 
Aplicação das leis da física em estudos no 

aparelho locomotor (HALL, 2016) 
 

Aspectos sociais 
Discussões envolvendo aspectos como 

inclusão, integração,aspectos históricos e 
esporte como ferramenta de 

desenvolvimento (VANLANDEWIJCK; 
THOMPSON, 2011) 

 

Classificação esportiva 
Processo em que os atletas são 

ordenados em diferentes classes tendo 
como base seus níveis de incapacidade 

(TWEEDY; HOWE, 2011) 

 

Análise de desempenho 
Variáveis presentes em situações de treinamento 

e competição utilizadas para melhorar o 
desempenho                      atlético(O’DONOGHUE, 2010) 

 

Business 
Estratégias comerciais e organizacionais e 
seus elementos,como marketing, finanças 

ou estratégias de implementação 
(KRYGER et al., 2021) 
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RESULTADOS 
 

A pesquisa eletrônica recuperou 2.040 registros. Após a leitura do título e resumo 

permaneceram 106 trabalhos. Após conferência dos trabalhos 37 estudos foram 

inicialmente selecionados para esta revisão. Após a seleção dos estudos em língua 

portuguesa, 9 trabalhos foram selecionados para este artigo. O processo de pesquisa, 

seleção e inclusão está ilustrado na figura 1. 

 
Figura 1. Procedimentos de identificação, triagem e inclusão de artigos na presente pesquisa. 

 
Os estudos selecionados para este trabalho estão descritos na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Estudos selecionados. 

 

Autor(es) Título Ano Periódico/Instituição 

 
 

Moreira et al. 

A importância da visualização de 
dados para o processo 

de tomada de decisão: um estudo 
sobre o desempenho de atletas 

de               Parataekwondo 

 
 

2022 

 

PISTA: Periódico 
Interdisciplinar 

 

Patatas 
 

O Taekwondo como modalidade 
paradesportiva 

 
 

2012 

 

Universidade Estadual 
de Campinas 

Flôret al. Parataekwondo – Nova modalidade 
paralímpica paraTóquio 2020 

 

2017 
Revista de Trabalhos 

Acadêmicos – 
Universo Belo Horizonte 
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Borges 

 

Autismo e Taekwondo - Muito além 
dos golpes 

 

2021 
Centro de Educação 
Superior de Inhumas 

 

Correia 
O taekwondo como ferramenta para a 
inclusão da pessoacom transtorno do 
espectro autista (TEA): um relato de 
experiência no município de Delmiro 

Gouveia-AL 

 
 

2018 

 

Universidade Federal de 
Alagoas 

Soareset al. Taekwondo adaptado como prática 
pedagógica 

2016 Revista Brasileira de 
Futsal e Futebol 

 

Guedes 
Taekwondo: uma ferramenta para a 

inclusão de pessoas com transtorno do 
espectro autista 

 

2021 

 

Caderno Saúde e 
Desenvolvimento 

 
 

Sousa 

Um estudo sobre a inclusão de 
crianças e adolescentes com 

deficiências físicas e intelectuais na 
prática do Taekwondo no Centro de 

Referência Esportiva do 
Recôncavo da Bahia (CRER-BA) 

 
 

2016 

 
 

Faculdade Maria Milza 

Tussetet al. O ensino do Taekwondo para crianças 
com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) 

 

2021 
Revista Saúde Viva 

Multidisciplinar da AJES 

 
 

 

Tendências de publicação 

A publicação mais antiga data de 2012, sendo uma dissertação de mestrado. No 

entanto, 2021 foi o ano com o maior número de publicações sobre o Para taekwondo (n = 3; 

33,3%), período que coincide com a primeira participação do Para taekwondo no nos Jogos 

Paralímpicos (PATATAS et al., 2016b). Os resultados estão expressos na figura 2. 

 
Figura 2. Número de publicações relativas ao Parataekwondo por ano (data de busca:12/11/2022). 
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As pesquisas sobre o Para taekwondo foram publicadas em um total de 5 periódicos 

diferentes com revisão por pares e em 4 instituições de ensino superior. 

 
Temáticas 

Entre os temas mais frequentes (Figura 3) de publicação no Para taekwondo foram a 

respeito dos aspectos sociais (n = 5, 55,5%), seguidos de caracterização da modalidade (n 

= 3; 33,3%) e coaching (n = 2, 22,2%). Os demais tópicos pesquisados incluíam a análise 

esportiva, classificação esportiva e performance (n = 1, 11,1% cada). 

 
 

Figura 4. Áreas de concentração. 
 

 
Público-alvo do Para taekwondo 

Na maioria dos estudos selecionados, observa-se uma prevalência de indivíduos com 

deficiência física e Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos estudos envolvendo o Para 

taekwondo (n = 4; 44,4% cada). Outro estudo possui como público-alvo indivíduos com 

deficiência intelectual, e apenas um estudo não possui público-alvo estabelecido (n = 1, 

11,1%). 

 
CONCLUSÃO 

 

Nossa revisão teve como principal objetivo revisar a produção científica em língua 

portuguesa a respeito do Para taekwondo e sugerir direcionamentos para estudos futuros. 

Nossos principais achados sinalizam desenvolvimento para estudos. 

Desde 2012, o primeiro ano observado com publicações sobre o Para taekwondo, o 

crescimento no número de pesquisas no ano de 2021 acompanha a primeira aparição da
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modalidade nos Jogos Paralímpicos. No entanto, os números estão longe de ser 

comparáveis aos níveis de produção de outras modalidades adaptadas, como o Judô 

paralímpico. Embora seja importante notar que qualidade e relevância é muito mais 

importante que quantidade, este achado pode ser explicado pelo pouco tempo de inclusão 

do PTKD como modalidade paralímpica (XIA et al., 2020). 

Este estudo identificou que a quantidade de evidências é limitada com diferenças no 

número de publicações e temas de pesquisa, além de privilegiar a investigação de um tipo 

de deficiência em detrimento dos demais. Ainda observamos que não existe na literatura 

nenhuma tentativa de tirar conclusões através de revisões sistemáticas entro de áreas de 

pesquisa mais populares, tais como caracterização da modalidade e aspectos sociais. 

Concluímos que a área mais pesquisada foram os aspectos sociais. Dentre os tipos 

de deficiência e transtornos abordados nos estudos, predomina-se a deficiência física e TEA 

nos estudos sobre o Para taekwondo. Pouca atenção foi dada aos outros tipos de deficiência 

elegíveis para as competições de Poomsae. Uma futura avaliação crítica de especialistas 

sobre esta quantidade atual de pesquisa em relação a suas perguntas específicas 

percebidas que precisam ser respondidas para ajudar a desenvolver e melhorar o Para 

taekwondo ajudaria a orientar os pesquisadores a fornecer pesquisas relevantes. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta a aplicação e o desenvolvimento físico das capacidades de força e 
flexibilidade, para atletas praticantes de esportes de combate, na perspectiva de máximo rendimento, 
através de periodização dos exercícios de condicionamento físico. Faz-se uma breve introdução 
sobre o esporte. Apresenta-se os conceitos de força e flexibilidade como base para o trabalho e suas 
implicações no combate entre atletas da mesma categoria de peso. Em seguida analisa-se um plano 
de treinamentos para os quesitos de força e flexibilidade, considerando a proposta de periodização 
com base no calendário de competições, adotando o esquema intensidade média, intensidade alta, 
intensidade baixa, repouso, competição e recuperação. Conclui-se que pode-se melhorar o 
desempenho de atletas que competem na categoria de peso, nos esportes de combate, com a 
aplicação de um programa de treinamento baseado no calendário de competições, desenvolvendo- 
se a capacidade de força, sem ganho acentuado de peso e massa muscular, com a ampliação da 
flexibilidade do atleta para movimentos mais longos e rápidos. 

 

Palavras-chave: educação física; esportes de combate; força e flexibilidade. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os esportes de combate, como Wrestling, Judô, Boxe, Karatê, Taekwondo, dentre 

outros, estão organizados em Federações e Confederações, com calendários de 

competições anual, muitos dos quais pagam prêmios substanciais em dinheiro, exigindo 

uma preparação física intensa e técnica para os atletas que competem em diversos 

campeonatos durante o ano. 

Uma das discussões relevantes no mundo da preparação física para atletas de 

combate, versa sobre a intensidade e a carga que deve ser aplicada, e quanto de atrofia 

devem ter atletas que necessitam ter força e flexibilidade para realizar movimentos rápidos 

e que exigem elasticidade dos músculos. Rodrigues e Dantas (2002), ao discutirem o efeito 

do treinamento de força sobre a flexibilidade, apresentam a observação que com o avanço 

da idade a flexibilidade diminui. Neste aspecto, e considerando a longevidade dos atletas, 

discutir os conceitos e modelos de treinamento voltados para força e flexibilidade, em atletas 
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de lutas, é de fundamental importância para elaboração de programas de treinamentos 

eficazes, guiados pelo dilema: Como aumentar força sem perder a flexibilidade na 

preparação de atletas de combate? 

A finalidade principal deste trabalho é buscar identificar modelo de programa de 

treinamento que permita manter nos atletas de competição de alto rendimento, movimentos 

rápidos com elasticidade, aliado a força muscular. Por conseguinte, elaborar diferentes 

propostas de treinamento, de acordo com os calendários de competição, permitindo que os 

atletas estejam no auge do condicionamento no momento dos combates, deve ser a 

preocupação dos preparadores físicos. 

Dado ao grande número de praticantes de esportes de combate e a quantidade de 

competições que ocorrem durante o ano, e considerando ainda, as diferentes faixas etárias, 

indo do infantil ao sênior, compreender qual o comportamento dos atletas, definindo 

programas específicos de treinamento, que permitam diminuir lesões e aumentar 

rendimentos, se reveste de suma importância para os profissionais da área de educação 

física, como preparadores de atletas. 

 
MÉTODO 

 

Adotou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica e observação com demonstração 

direta, a partir da experiência e prática dos autores. Na primeira parte do trabalho, faz-se um 

breve histórico dos esportes de combate, em seguida, demonstra- se os conceitos de força 

e flexibilidade e a sua importância para os combates em categorias de peso. Na sequência 

analisa-se um plano de treinamentos para os quesitos força e flexibilidade, considerando a 

proposta de periodização com base no calendário de competições, adotando o esquema 

intensidade média, intensidade alta, intensidade baixa, repouso, competição e recuperação. 

Por fim apresentamos os resultados e apontamos algumas conclusões. 

 
CONCEITOS DE FORÇA E FLEXIBILIDADE APLICADOS AOS ESPORTES DE 

COMBATE 

 

 
Para este trabalho, vamos nos deter apenas nos conceitos de preparação para força 

e flexibilidade, sem menosprezar os conceitos de resistência, velocidade e coordenação, 

buscando compreender sua mecânica e importância aplicada aos esportes de combate, e 

como poderiam ser melhores explorados nos treinos de condicionamento físico, que
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antecedem as competições. Na preparação física, mais precisamente no desenvolvimento 

do condicionamento físico, podem ser abordados as características de capacidade física. 

Dentre elas destacamos a velocidade, resistência, força e agilidade. 

Segundo Dantas (2003, p.4), pode-se conceituar força como “a capacidade de vencer 

uma determinada resistência através de uma contração muscular. Através dela é que 

conseguimos levantar, saltar, etc...”. Na mesma linha, Magalhães (2015, p. 21), afirma que 

força é “[...] a capacidade de um músculo em produzir tensão”. Com bases nos conceitos 

apresentados, percebe-se que o conceito de força aplicado a prática de lutas está ligado 

possibilidade de um atleta conseguir dominar o outro, ou sair de uma posição de 

desvantagem, a partir da maior capacidade de aplicar força no momento em que a luta exige 

essa performance. 

Na figura 1 (veja nota de rodapé)1, demonstra-se a técnica de imobilização, posição 

em que a atleta, busca aplicar seu peso, com o peito sobre o oponente. Esta técnica permite 

ao atleta de malha azul ter o domínio da atleta de malha vermelha encerrando a luta. 

No exemplo apresentado, o atleta de azul, numa das possibilidades de saída, deve 

içar o atleta de vermelho, com o uso dos dois braços, de tal forma que crie um espaço entre 

ele e o atleta, para conseguir fazer uma reposição de posição, que pode ser parcial ou total 

ou apenas se colocar numa posição lateral que se torne mais favorável, para a sequência 

da luta. 

Após a breve análise do conceito força, analisa-se o conceito de flexibilidade, com 

base nos autores Grosso e colaboradores, que assim leciona: 

 
Flexibilidade é a capacidade de realizar os movimentos articularesna maior amplitude 
possível sem que ocorram danos as articulações. Ela é específica para cada 
exercício, um exemplo são os movimentos das danças. (GROSSO et al., 2007). 

 

Para Delavier e Gundill (2005) fazendo menção à escola soviética de halterofilismo, 

preconizam que “[...] para lutadores o músculo deve ser flexível bastante para ter levemente 

mais amplitude do que ele precisa em sua modalidade esportiva.” Aqui não pode-se 

confundir o termo flexibilidade para um lutador de taekwondo, com a de um lutador de 

Wrestling, por exemplo: O primeiro necessita ter uma grande flexibilidade nas pernas para 

conseguir desferir golpes longos, altos e rodados, enquanto que o lutador de Wrestling, não 

usa os chutes, mas usa as articulações para se desvencilhar de algumas armadilhas de 

 

 
1 Acesso pelo link: http://cbw.org.br/amazonas-e-o-grande-destaque-jogos-escolares-da-juventude/ 

http://cbw.org.br/amazonas-e-o-grande-destaque-jogos-escolares-da-juventude/
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lutas. 

Para o atleta de Wrestling, a exigência da capacidade de flexibilidade passa por 

conceitos de mobilidade articular. Demonstra-se na figura 2 (veja nota de rodapé)2, o 

conceito de saída da posição de encostamento, uma posição de defesa utilizado pela atleta 

de malha azul, que exige flexibilidade e extensão dos músculos. 

Muitos outros exemplos poderiam ser dados. Mas como pode-se observar na 

demonstração acima, o uso de força e flexibilidade são constantes nos movimentos de luta, 

independente da modalidade, por isso, o planejamento da preparação física, visando obter 

o máximo de desempenho dos atletas sem prejudicar a mobilidade específica de cada 

biótipo e de cada tipo de arte marcial, além de prevenir lesões para atletas de alto rendimento 

e que participam de campeonatos durante o calendário anual de competições é fundamental 

para alcance dos objetivos e das metas propostas para cada temporada. A seguir 

demonstramos uma das possibilidades de planejamento, baseado no calendário de 

competições. 

 
PERIODIZAÇÃO DE TREINAMENTO POR CALENDÁRIO COMPETITIVO 

 
 

Após leitura de vários modelos de treinamentos, para este trabalho optou-se pela 

periodização dos treinamentos baseados no calendário de competições, por se tratar de uma 

possibilidade que leva em conta o trabalho de curto, médio e longo prazo. Para potencializar 

as capacidades de força e flexibilidade dos atletas de esportes de combate, optamos por 

periodizar um plano de treinamentos que privilegiem os aspectos de força e flexibilidade 

baseado no conceito de treinamento pendular, que atende as demandas do calendário de 

competições. 

 
Treinamento pendular 

Segundo relato de (SILVA, 1995), este modelo foi proposto por Arosjev, por volta da 

década 70, orientando-se pelos princípios de Matvéjev, de acordo com os autores e as 

revisões que foram feitas, a estrutura pendular trabalha com a proposta de atender o 

calendário de competições. Com um planejamento que busca observar todo o calendário 

anual, divide-se em ciclos que atenderão cada competição numa ordem crescente de 

 

 
2 Acesso pelo link: http://cbw.org.br/brasileiro-etapa-da-juventude-e-circuito-upper-arena-agitam-wrestling- 
nacional-neste-sabado/ 

http://cbw.org.br/brasileiro-etapa-da-juventude-e-circuito-upper-arena-agitam-wrestling-nacional-neste-sabado/
http://cbw.org.br/brasileiro-etapa-da-juventude-e-circuito-upper-arena-agitam-wrestling-nacional-neste-sabado/
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complexidade, tendo por base as metas determinadas pelo atleta e a equipe durante o ano. 

Segundo SILVA (1997), 

 
[...] a periodização do treinamento desportivo procura organizar e orientar o processo 
de preparação de modo que a ocorrência da forma aconteça por ocasião da 
competição ou das competições mais importantes da temporada. Assim, o treino para 
obedecer ao ciclo da forma deve ser dividido em três períodos: preparação, 
competição e transição, que correspondem às três fases da forma, 
respectivamente, aquisição, manutenção e perda temporária (Silva, 1997). 

 
 

A partir dessa proposição, apresentamos a seguir, um planejamento base para o ano 

de competições, divido em Ciclo de treinamento, inicia-se na tabela 1, com o planejamento 

anual. 

Tabela 1. Planejamento anual. 

MESES J F M A M J J A S O N D 

Campeonatos  E*   B   S   M  

Macrociclo Anual – Meta Campeonato Mundial 

Mesóciclo Semestral 
Meta Campeonato Brasileiro 

Semestral 
Meta Campeonato Mundial 

Microciclo Meta 
Campeonato 

Estadual 

Meta 
Campeonato 

Brasileiro 

Meta 
Campeonato 

Sul- 
americano 

Meta 
Campeonato 

Mundial 

Periodização treinos 
mensal 

1º 
m 

2º 
m 

3º 
m 

4º 
m 

5º 
m 

6º 
m 

7º 
m 

8º 
m 

9º 
m 

10º 
m 

11 
m 

12º 
m 

*E – Campeonato Estadual. B - Campeonato brasileiro. S - Sul-americano. M - Campeonato Mundial. 

 

 
Na tabela 2 demonstra-se a periodização por trimestre, como forma de treinamento e 

avaliação tendo como objetivos os campeonatos intermediários e a meta final no 

campeonato mundial. 

Na tabela 3 apresenta-se a frequência e o planejamento de todas as atividades para 

o atleta durante os ciclos de preparação, em uma semana, e que devem se mantido, salvo 

condições adversas de contusões, doenças ou outras. 

Na tabela 4, apresenta-se uma proposta de planejamento para ciclo de treinamento 

para semana de campeonatos. Existindo em princípio um aumento da carga de stress e 

fadiga, e a partir do quinto dia que antecede o campeonato, uma mudança na preparação 

física, dando-se prioridade para a técnica e flexibilidade. Sempre após, o campeonato, que 

culmina com a exigência máxima do condicionamento físico, estabelece-se um período de 

repouso para recuperação física. 
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Tabela 2. Periodização dos treinamentos - Ciclo trimestral. 

Meses Janeiro Fevereiro Março 

Semanas 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Campeonatos Campeonato estadual 

Objetivos Desenvolvimento de força 

Exercícios Exercícios que que priorizem os membros superiores e inferiores. 

Observações Todo plano deve ser supervisionado por um especialista. 

Meses Abril Maio Junho 

Semanas 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Campeonatos Campeonato Brasileiro 

Objetivos Manutenção e ganho de força com aumento da flexibilidade. 

Exercícios Exercícios que mantenham ativos os membros superiores e inferiores, 
mais região do tronco, além de exercícios que ampliem 

consideravelmente e flexibilidade do atleta. 

Observações Todo plano deve ser supervisionado por um especialista. 
Meses Julho Agosto Setembro 

Semanas 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Campeonatos Campeonato Sul-americano 

Objetivos Igualar capacidade de força e flexibilidade voltada para combates. 

Exercícios Manutenção dos membros superiores e inferiores, aumento da exigência 
para região do tronco, e manutenção dos limites de flexibilidade. 

Observações Todo plano deve ser supervisionado por um especialista. 
Meses Outubro Novembro Dezembro 

Semanas 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Campeonatos Campeonato mundial 

Objetivos Atingir 95% de desempenho sem lesões. 

Exercícios Ampliação dos exercícios de força de forma geral no corpo, com máximo 
de stress físico e manutenção da capacidade de flexibilidade. 

Observações Todo plano deve ser supervisionado por um especialista. 

 
 

 
Tabela 3. Treinamento da semana sem campeonato – Ciclo semanal. 

Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Treino detécnicas 19h/ 20h30  19h/20h30  19h/20h30  Repouso 

Treino de 
condicionamento 

físico 

 18h/19h  18h/19h  16h/17h 

Treino com spar 14h as 15h  14h/15h  14h/15h  

Período de repouso Seção de alongamento e relaxamento 
muscular das 9h às 10h 

 
 

 
Os ciclos de treinamento acima demonstrados, se repetem anualmente ou podem se 

subdividir de acordo com a modalidade em ciclos bianuais, trianuais ou quadrianuais, 

dependo das metas estabelecidas. 
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Tabela 4. Treinamento da semana com campeonato-Ciclo semanal. 

Dias 

S
e

g
u

n
d

a
 

T
e
rç

a
 

Q
u

a
rt

a
 

Q
u

in
ta

 

 

S
e

x
ta

 

 

S
á

b
a

d
o
 

 

D
o

m
in

g
o
 

S
e

g
u

n
d

a
 

Treino de Técnicas 19h as 

T
re

in
o
 d

e
 f
o

rç
a
. 

M
á

x
im

o
 d

e
 c

o
m

b
a
te

s
 n

a
 

a
c
a
d

e
m

ia
 q

u
e
 s

u
p
o
rt

a
r 

c
o

m
 

d
if
e

re
n

te
s
 p

e
rf

is
 d

e
 

a
d
v
e

rs
á

ri
o

s
. 

T
re

in
o
 a

p
e
n
a
s
 d

e
 f
le

x
ib

ili
d

a
d

e
. 

T
re

in
a
m

e
n
to

 c
o
m

 S
p

a
r,

 

s
im

u
la

n
d

o
 p

o
s
s
ib

ili
d

a
d

e
s
 d

e
 

lu
ta

s
 d

e
 a

c
o
rd

o
 c

o
m

 o
 e

s
tu

d
o
 

d
o
s
 a

d
v
e
rs

á
ri
o

s
. 

R
e

p
o

u
s
o

, 
m

a
n
u
te

n
ç
ã

o
 d

o
 p

e
s
o
 

e
 h

id
ra

ta
ç
ã
o

. 

A
q

u
e

c
im

e
n
to

, 
a

lo
n

g
a
m

e
n

to
 

C
a

m
p

e
o

n
a

to
. 

P
e

rí
o

d
o

 d
e
 r

e
c
u

p
e

ra
ç
ã

o
. 

A
lo

n
g

a
m

e
n
to

 e
 r

e
la

x
a
m

e
n

to
. 

20h30 
Treino de condicionamento físico 

Terças e quintas 

Treino com spar. 14h as 

15h 

Período de repouso Antes do 
treino 

depois do 
treino e 
após os 

campeon 

atos. 

 
 

Detalhes que acompanham o planejamento e o condicionamento físico dos atletas 
 

Toda preparação física deve ser acompanhada por bons hábitos de saúde. Destaca- 

se a seguir os cuidados básicos que o atleta deve observar. 

No âmbito alimentar deve-se ter um cardápio planejamento com o nível de exigência 

que o corpo será exigido, não fazer uso de bebidas alcoólicas e cigarros, e toda substância 

nociva ao organismo, deve ser uma atitude do atleta ou de qualquer um que queira ter uma 

vida saudável. 

Outro fator fundamental é a hidratação do organismo. Um organismo hidratado nas 

condições adequadas para momento de treino, durante o treino, após o treino, antes durante 

e após as competições, favorece a absorção pelo organismo dos nutrientes necessários, 

evita fadiga e elimina toxinas nocivas ao desempenho do atleta. Por isso, um plano de 

hidratação é fundamental para um bom desempenho nos treinos e nas competições. 

Todo organismo precisa de repouso para se recuperar. Um plano de descanso entre 

os intervalos de treinos e competições, é fundamental para regeneração e recuperação dos 

organismos. Por isso, dormir e bem deve ser um hábito do atleta, evitando perder noites de 

sono, dormindo o quanto o organismo precisa para se recuperar, propicia a energia que o 

organismo precisa para retomar a cada dia as atividades. 

Em especial os atletas de alto desempenho, mas para os amadores ou mesmo 

aqueles que vão apenas a academia como forma de lazer, o acompanhamento de
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cardiologista, ortopedista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo esportivo, dentre outros, é 

fundamental para elaborar um plano de atividades, evitando lesões e conseguindo tirar do 

corpo o máximo de desempenho em um padrão de exigência que ele suporte. Neste caso a 

individualização é fundamental. Cada praticante tem que ser analisado e tratado de acordo 

com seus objetivos e o seu biótipo. 

 
CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, em especial nas lutas e competições de esportes de combate, 

percebe-se que a exigência das capacidades de força e flexibilidade são constantes. Neste 

sentido, a partir de um macroplanejamento que respeite a individualidade de cada atleta, e 

leve em consideração o calendário anual de competições é possível melhorar o desempenho 

a partir do condicionamento físico específico. Um equilíbrio entre força e flexibilidade são 

fundamentais para os atletas de combate, tendo em vista que em competições se exige força 

mas também que o atleta tenha flexibilidade, ou seja, não dá para priorizar uma capacidade 

física em detrimento da outra. 

O modelo de planejamento baseado em ciclos de treinamento tendo como base o 

calendário anual de competições, favorece o desenvolvimento das capacidades de acordo 

com o nível de exigência de cada campeonato. Ora mais técnico, ora mais força, ora exigindo 

as duas capacidades. Assim, tanto atleta como equipe de preparação, decidem em conjunto 

qual a melhor forma de treinamento, de acordo com o biótipo de cada atleta e de cada 

oponente que será enfrentado. 

Por fim, o modelo apresentado com o uso de técnicas da própria luta para desenvolver 

as capacidades físicas, promovem ao mesmo tempo, desenvolvimento físico e técnico; e 

dependendo do perfil de cada atleta, as respostas do organismo possam ser mais rápidas 

ou mais demoradas, sem desconsiderar ainda, o acompanhamento de profissionais 

habilitados e o cuidado com alimentação, hidratação e o sono. 
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RESUMO 
 

Em um contexto histórico da arte/luta Capoeira, ao que diz respeito ao período da escravidão e sua 
luta por liberdade, com Mestre Bimba, criando a Capoeira Regional e Mestre Pastinha, difundindo a 
Capoeira Angola. O objetivo deste estudo foi investigar a influência do estilo regional de Mestre 
Bimba na Capoeira praticada em Fortaleza-CE, na incidência de lesões osteomioarticulares 
acometidas durante a prática da mesma, ou em práticas anteriores, tendo como instrumento de 
coleta, um questionário, em sua primeira parte, exclusivamente para identificação, e em sua segunda 
parte, 13 perguntas sobre o tema. Sua abordagem foi transversal, descritivo, quantitativo, a fim de 
analisar e relatar os dados coletados de forma mais sistemática. O questionário constatou que 32% 
dos capoeiristas de Fortaleza, possuem laudo clínico de lesões, sendo 6% de fraturas, 4% de 
luxações, e 2% de dores lombares, entorses e contusões, cada uma. Tais lesões, são mais 
acometidas nos joelhos e tornozelos, com 17% e 9% respectivamente, seguido de punhos, ombros 
e coluna com 2% cada, além de resultados no quesito lesões na Capoeira, a integração e aprovação 
do público entrevistado sobre os benefícios que a pesquisa acadêmica pôde proporcionar para a 
modalidade da temática, podendo relatar um salto de 11% para 53% de influência e intervenção de 
um profissional graduado da área da saúde na elaboração dos treinos junto aos Mestres. Portanto, 
comprovamos o percentual de lesões, quais são elas, as articulações mais acometidas e a influência 
do profissional da área da saúde na Capoeira influenciada pela regional de Bimba da cidade de 
fortaleza – CE, servindo de base para novos estudos na área que possam dar continuidade no 
progresso e crescimento da Capoeira almejando uma redução do percentual atual de acometimentos 
de lesões na prática. 

 

Palavras-chave: capoeira; esporte; lesões. 

mailto:jeffersonrozendo@yahoo.com.br


Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

156 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Arte, cultura, esporte: são vários os segmentos em que a Capoeira está inserida, indo 

desde uma luta disfarçada em dança tendo o sonho de liberdade como objetivo principal, 

passando pela conquista do título de patrimônio cultural imaterial da humanidade, até os 

dias de hoje e além, propagando seus vários seguimentos pelo mundo proporcionando bem 

estar físico e mental a todos que participam dela, direta, ou indiretamente. Como atividade 

física a capoeira traz benefícios para saúde apontados em pesquisas de diferentes autores, 

contribuindo assim para manutenção da qualidade de vida (FREIRE, 2015). 

Povos que eram trazidos de terras africanas, em embarcações chamadas de navios 

negreiros. Ao desembarcarem, eram vendidos para realizar trabalho escravo nas grandes 

fazendas de cana-de-açúcar. Negros transportados, nos porões dos chamados navios 

negreiros ou tumbeiros, chegando a sucumbir, não resistindo aos maus tratos e doenças de 

uma longa viagem em condições precárias e sub-humanas (CAMPOS, 2001). 

Liberdade era o grande sonho do negro escravo, sua dor, fez com que estes povos 

desenvolvessem uma forma de livra-los da opressão. Foi criada, então, a capoeira, uma luta 

que nas plantações de cana-de-açúcar e nas senzalas, foi disfarçada como dança para que 

não desconfiassem de seus treinamentos. Toda oportunidade era aproveitada para 

aplicarem golpes traumatizantes, dando tempo para que grupos de escravos pudessem fugir 

daquele local, conquistando assim a tão almejada liberdade. Os escravos que fugiam, 

formavam os quilombos (comunidades organizadas que acolhiam os ex-escravos que 

conseguiam fugir das senzalas) que foram uns dos primeiros artifícios para que pudessem 

ter uma vida digna. 

Abolição da escravatura, foi um processo que gerou várias mudanças no contexto da 

escravidão, Fanni (2006) afirma que após 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, vieram 

também em 1871, a Lei do Ventre Livre, bem como no ano de 1885, a Lei dos Sexagenários, 

chegando na Lei Áurea em 1888. Anos depois, em 1937 chega ao fim do decreto n° 847, do 

código penal brasileiro, de 11 de outubro de 1890, que estabelecia no cap. XIII, proibida a 

prática da capoeiragem sob pena de prisão, tornando-a crime (FERREIRA, 2017). Este novo 

contexto, fez com que a capoeira ficasse menos marginalizada, podendo ser também 

sistematizada a ponto de ingressar na universidade através de Mestre Bimba e Cisnando, 

com a capoeira regional, bem como difundir a capoeira angola através de Mestre Pastinha. 

Cardoso (2014) relata que Manuel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, deu uma rasteira no 

código penal, usando o nome Regional. 
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Segundo Fong et al. (2007), as lesões desportivas são muito comuns em relação a 

outras, tendo como resultados dores e muitos gastos médicos. Beltrani Filho et al. (2010) 

afirmam que a principal razão dos afastamentos de atletas de suas atividades desportivas, 

são as lesões. As lesões são classificadas em agudas e crônicas. As lesões agudas se 

caracterizam pelo surgimento súbito de dores e inflamações como: edemas, hematomas, 

infuncionalidade motora, entre outros (JORGE, 2002). As lesões crônicas são caracterizadas 

por um início lento dos sintomas e a limitação das funções é gradativa, não incapacitando 

totalmente o atleta. A persistência destas lesões sem tratamento adequado e manutenção 

da atividade que as estão ocasionando, podem resultar em lesões graves, como rupturas 

musculares e tendinosas que incapacitariam o atleta para o esporte e até mesmo em sua 

vida diária. 

A escassez de estudos unicamente sobre lesões na Capoeira, nos instigou a 

aprofundar-se nesta problemática; Quais são as lesões osteomioarticulares mais 

acometidas na prática da capoeira que sofre influência da Regional de Bimba dos grupos da 

cidade de Fortaleza –CE? 

O presente estudo tem como objetivo geral descrever as principais lesões 

osteomioarticulares nos praticantes de capoeira que sofrem influência da regional de Bimba, 

que estão inseridos dentro dos grupos de capoeira de Fortaleza - CE. E como objetivo 

específicos: identificar quais são as principais articulações acometidas por lesões na pratica 

da capoeira regional nos grupos de Fortaleza – CE e verificar a existência de profissionais 

da saúde na elaboração dos treinamentos para a prática da Capoeira regional na cidade de 

Fortaleza – CE. 

 
REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Capoeira 

A Capoeira é uma arte/luta que foi desenvolvida pelos negros escravos dentro das 

senzalas e nas plantações de cana-de-açúcar, com o propósito de fugir das fazendas onde 

eram escravizados. Paulo (2013) relata a Capoeira como sendo um símbolo de resistência 

de um povo sofrido, reprimido e escravizado em busca de um ideal de liberdade. Segundo 

Silva (2008) esta manifestação da cultura brasileira com características de jogo, luta e dança, 

praticadas ao som de instrumentos musicais (berimbau, atabaque e pandeiro), 

acompanhada de palmas e cânticos, com aspectos característicos de um eficiente sistema 

de defesa pessoal e treinamentos físicos, fundamentada nas tradições culturais
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genuinamente brasileiras. 

Seu contexto histórico traz consigo a ânsia de povos que almejavam chegar ao fim 

de sua dor ocasionada pela escravidão. Povos que eram trazidos em condições sub- 

humanas, entre má alimentação e falta de higiene, em embarcações chamadas de navios 

negreiros ou tumbeiros. Ao desembarcarem, eram vendidos nestas terras para realizar 

trabalho escravo nas grandes fazendas e usinas de cana-de-açúcar, o que na época, era 

um dos produtos de maior valor comercial (SANTOS, 2001). O negro limpava a terra, 

preparando-a para o plantio, deixando o contraste da produção da doce riqueza de seus 

donos com o gosto amargo do sofrimento. Opressão era o principal idioma falado dentro das 

senzalas (precários barracos onde eram alojados os escravos) (BORGES et al., 2017) Com 

a vinda dos escravos da África, foram formadas as senzalas, que eram um tipo de 

alojamento onde os negros eram acomodados ficando sob o chicote do feitor. Estes eram 

torturados, embalados pelo chicote e o açoite dos capitães do mato (ex.: escravos, que por 

terem ciência de alguns dialetos e conhecerem rotas de fuga, vendiam-se pelo mínimo para 

capturar escravos fugidos). 

O desejo de ver suas famílias e a si, livres das torturas da escravidão, fez com que 

estes povos desenvolvessem uma forma de livra-los da opressão. Assim foi criada a 

capoeira, uma luta que em meio às plantações de cana-de-açúcar e senzalas, teve que ser 

disfarçada como dança para que os donos de terras e capitães do mato não desconfiassem 

de seus treinamentos. As oportunidades que surgiam eram bem aproveitadas para aplicar o 

fruto de seus treinos, golpes por muitas vezes traumatizantes, que por sua vez, davam tempo 

para que grupos de escravos fugissem das terras de seus donos, conquistando assim a tão 

almejada liberdade. Brito (1999) aponta que todo negro escravo que adquiria habilidade na 

prática da capoeira, estaria preparado para alforriar-se de seus feitores. Estes escravos 

fugidos formavam os quilombos (comunidades que acolhiam os povos antes escravizados 

que conseguiam fugir das senzalas) que foram uns dos primeiros artifícios para que os povos 

negros pudessem ter a esperança de uma vida digna. Nas matas os negros formaram os 

quilombos, sendo o Quilombo de Palmares um dos mais importantes, sede maior de todos 

os outros redutos de negros fugitivos, localizado na Serra da Barriga, no Estado de Alagoas 

(FONTOURA; GUIMARÃES, 2002). 

A história também trouxe a abolição da escravatura, lei áurea, fim do decreto n° 847, 

de 11 de outubro de 1890, que estabelecia no cap. XIII, proibida a prática da capoeiragem 

sob pena de prisão, tornando-a crime. Segundo Brito (1999), iniciou-se após a Proclamação 

da República, uma nova perseguição a capoeira com o decreto n° 847 do código penal 
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brasileiro, de 11 de outubro de 1890, estabelecendo no capitulo XIII, proibida a pratica da 

capoeiragem sob pena de prisão. Momentos que tornaram a capoeira menos marginalizada, 

podendo ser também sistematizada a ponto de ingressar na universidade através de Manuel 

dos Reis Machado (Mestre Bimba) e José Cisnando Lima (Mestre Cisnando), com a capoeira 

regional, bem como difundir a capoeira angola através de Vicente Ferreira Pastinha (Mestre 

Pastinha). O jogo de capoeira é realizado mediante toque de uma bateria de instrumentos 

musicais, onde o ritmo é ditado por um dos três berimbaus que compõem a mesma, 

chamado gunga. 

 

 
Lesões 

A lesão ocorre na vida cotidiana sendo que alguns indivíduos sofrem com maior 

gravidade que outros, as dores, transtornos e incapacidade causada pelas lesões são 

iminentes. Elas trazem consigo, inevitavelmente, custos físicos, emocionais e econômico 

(WHITING; ZERNICKE, 2001). As lesões são danos ocasionados por traumas físicos 

sofridos pelos tecidos do corpo (ANDREOLI et al., 2003). 

As lesões osteomioarticulares podem ocorrer através de esforços com repetição, bem 

como, por traumas provocados por movimentos bruscos ou mesmo acidentes. A lesão aguda 

é a evolução imediata, acarretada na maioria dos casos de acidentes ocasionados por 

movimentos bruscos ou trauma direto, enquanto que a crônica, provém de uma evolução 

que vai se acumulando, quando uma estrutura é exposta à ação repetitiva ao longo do tempo 

(GONÇALVES et al., 2004). 

A repetição de determinados movimentos e a sobrecarga de treinamento 

(overtraining) também pode resultar em adaptações orgânicas do corpo, as quais poderão 

resultar em desequilíbrios musculares. Estes desequilíbrios relacionados aos gestos 

específicos das modalidades esportivas e aos erros nas técnicas de execução dos 

movimentos elevam a prevalência de alterações posturais e, consequentemente, a 

possibilidade de lesões (PALMER; APLER, 2000; SWOBODA, 1995). 

 
Lesões no esporte 

Freire (2015), aponta que muitos esportes possuem movimentos que geram impactos 

durante sua execução, sujeitando seus praticantes às lesões. A ânsia dos esportistas para 

conseguir uma recuperação rápida sem se preocupar com a prevenção e manutenção, não 

dando a menor importância a pequenas dores e incômodos, podem sim, originar patologias 

crônicas (GARRICK; WEBB, 2001). As Causas das lesões são várias, contudo, os fatores



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

160 

 

 

psicológicos tem grande influência, assim como na recuperação de uma lesão já contraída 

(WILLIAMS; ROEPKE, 1993). As lesões do esporte, sempre terão implicações, sejam físicas 

como também emocionas no atleta (FLOREAN, 2002). 

Várias são as causas, como a falta de preparação física e de orientação para o 

esporte (COHEN, 2003). Como fatores preventivos, dentro do meio esportivo, são utilizadas 

duas técnicas que devem ser realizadas respectivamente antes e após as atividades: 

Aquecimento e Alongamentos. Di Alencar e Matias (2010), mostraram que o aquecimento 

tem por principal objetivo prevenir lesões devido à sua gama de efeitos fisiológicos e 

realização do alongamento no término do gesto esportivo tem por finalidade evitar o 

encurtamento muscular, ou se realizado diariamente e por um longo período, favorecer o 

aumento do número de sarcômeros e, consequentemente, proporcionar um ganho de 

flexibilidade. 

Arbex e Massola (2007) relatam que estes acometimentos de lesões, possuem 

fatores chamados de determinantes, que podem ser divididos em intrínsecos como sexo, 

idade, etnia ou fatores constitucionais, bem como extrínsecos que podem ser citados como 

exemplos o piso, calçados, equipamentos de proteção e preparo físico. 

 
Lesões na capoeira 

O jogo de capoeira é realizado ao som de instrumentos musicais, onde o ritmo é 

ditado por um berimbau chamado gunga. Na capoeira angola, o ritmo é mais cadenciado, 

enquanto que na capoeira regional, o ritmo torna-se mais acelerado, deixando o jogo mais 

rápido e por consequência, com maior contato e agressividade, o que pode vir a acarretar 

mais lesões do que no estilo anteriormente citado. Este aumento no ritmo do toque da 

Capoeira, influenciará diretamente na velocidade dos movimentos e golpes, 

sobrecarregando os treinos. Na capoeira, são realizados diversos movimentos de impacto, 

o que pode levar a ocorrência de lesões, e o número de lesões na capoeira é bastante 

elevado, fato que pode estar relacionado aos movimentos complexos da modalidade 

(FREIRE, 2015). 

Criada em 1928 por Mestre Bimba, a capoeira Regional trouxe uma sistematização 

de sua prática, mais voltada para a luta e o esporte. A fusão de artes (angola e batuque) 

promoveu um diferencial que alterou a cadência que existia no toque da Capoeira angola de 

Mestre Pastinha, seu ritmo acelerado tornou o jogo da regional, uma modalidade de maior 

contato físico, mais lesivo e até mesmo letal. Freire et al. (2015) a prática esportiva pode 

trazer consigo muitos benefícios para quem a pratica, porém, também traz o risco de lesões
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tanto para quem o pratica para fins recreativos ou para competições. Entre os principais 

fatores causadores de lesão estão as paradas bruscas, dribles, giros e mudanças de direção 

(ARBEX; MASSOLA, 2007). 

SignoretI e Parolina (2009) destacam que certas lesões na capoeira são causadas 

pelos grandes impactos gerados durante a prática, devido às repetições de giros, saltos e 

aterrissagens, em esportes nos quais o salto pode ser de fundamental importância para a 

execução de um gesto motor qualquer, existe uma maior tendência ao surgimento. 

Para Sena e Carvalho (2012), as lesões por consequência das más posturas 

sujeitam-se a ocorrer devido à realização de movimentos com descolamentos rápidos, 

mudanças bruscas de direção e por movimentos repetitivos e extenuantes, “em decorrência 

da soltura dos golpes e o pé de apoio no chão, ocasionando a força de atrito e resultando 

na força de reação do solo” onde está depende do tipo de piso e do calçado do capoeirista. 

Estas características são próprias da capoeira e que podem ser a explicação de muitos dos 

casos de lesão na prática da mesma. 

O jogo de capoeira é realizado mediante toque de uma bateria de instrumentos 

musicais, onde o ritmo é ditado por um dos três berimbaus que compõem a mesma, 

chamado gunga. Segundo Decanio Filho (2002), este ritmo ditado pelo gunga, segue um 

toque denominado ijexá, onde uma cadência de ritmo é predominante, permitindo que o jogo 

proceda de forma calma e prazerosa, e que se aumentado este ritmo, o jogo deixa de ser 

uma atividade lúdica, para transformar-se em uma atividade violenta, lesiva e até mesmo 

letal. Este jogo com toque mais cadenciado caracteriza a capoeira angola. Já o jogo em que 

o ritmo se torna acelerado, representa a capoeira regional, que como foi citado, torna este 

estilo mais lesivo que o outro. Neto et al. (2012) dividiram capoeiristas da cidade de Salvador 

em duas modalidades: capoeira regional e da capoeira Angola, na capoeira regional, foi visto 

que cerca de 70% dos capoeiristas da modalidade regional já sofreram algum tipo de lesão 

e apresentam resultados divergentes para o grupo Angola onde apenas 28% sofreram 

qualquer lesão. 

A Capoeira de Fortaleza – CE que sofre influência da Regional de Mestre Bimba, faz 

parte de uma gama de esportes de contato que na sua execução, pode gerar o 

acometimento de lesões. Seus movimentos atípicos, acrobáticos, saltos, e contorções, em 

uma prática excessiva, torna-se fator gerador de lesões. Swoboda (1995), afirma que sendo 

acarretada por movimentos repetitivos, má execução dos mesmos ou por treinos em grandes 

períodos, pode aumentar a quantidade de lesões. 
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Definições das principais lesões desportivas 

O perigo da lesão tem crescido não somente entre atletas de alto rendimento, 

conhecidos por tentar superar continuamente seus limites, mas também nos esportes 

praticados popularmente em escolas, como um hobby ou recreação, também mostra um 

aumento no risco e frequência das lesões (COHEN; ABDALA, 2003). 

As lesões podem ser classificadas em cinco níveis diferentes que são os das lesões 

leves, moderadas, graves, graves que levam a um grande prejuízo e graves que levam à 

inatividade permanente (BUCETA, 1996). 

Luxação Articular, que é a perda da continuidade do contato de um dos ossos que 

constituí a articulação. Normalmente por trauma intempestivo e com grande energia cinética 

(ARBEX; MASSOLA, 2007). 

Peterson e Renström (2002) falam que distensão, é a ruptura das fibras musculares 

ocasionada geralmente por esforço explosivo em um curto período de tempo, sem do 

classificadas em 1° grau, rompendo menos de 5% das fibras, em 2° grau, tendo uma ruptura 

mais significativa e em 3° grau como a ruptura total do musculo. 

A entorse é um movimento violento, com estiramento ou ruptura de ligamentos de 

uma articulação. A entorse de tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas 

frequentemente encontradas na população ativa, que geralmente envolve lesão dos 

ligamentos laterais. A entorse do tornozelo pode evoluir com complicações, com vários graus 

de limitação funcional (MASSADA, 2010). 

Contusão, é uma lesão traumática, aguda, sem corte e decorrente de trauma direto 

aos tecidos moles, provocando dor e edema. Nesse caso há infiltração de sangue nos 

tecidos circundantes. Sendo uma síndrome clínica que descreve o uso excessivo de tendões 

lesionados, a Tendinopatia, gera inflamação ou degeneração. É caracterizada por uma 

combinação de dor, inchaço difuso ou localizado e desempenho prejudicado (ARBEX; 

MASSOLA, 2007). 

 
MÉTODO 

 

Tipo de estudo 
A pesquisa manifesta-se como um estudo de forma transversal, descritiva, com uma 

abordagem quantitativa em formato de um questionário, uma pesquisa de campo, com 

referências bibliográficas. 

A prevalência da pesquisa foi analisar as lesões em atletas que sofrem influência do
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estilo de Capoeira denominado Regional de Mestre Bimba: levantamento dos grupos de 

capoeira existentes na cidade de Fortaleza -CE, num determinado tempo; essencialmente, 

transversal. Rouquayrol (1999), assim define a pesquisa transversal: é o estudo 

epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo momento histórico e, 

atualmente, tem sido o mais empregado. 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). As técnicas utilizadas para a obtenção de 

informações são bastante diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as 

observações. 

Segundo Fonseca (2002), na pesquisa quantitativa, as amostras geralmente são 

grandes, representando um retrato real da população alvo da pesquisa, que só pode ser 

compreendida com a análise de dados coletados por instrumentos padronizados, como 

pesquisa de campo com auxílio de questionários. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de 

dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post- 

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, 

pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho de término de curso, veio com o intuito de analisar as lesões 

osteomioarticulares dos praticantes de capoeira que sofrem influência do estilo regional de 

Mestre Bimba, da cidade de Fortaleza – CE. Através de uma pesquisa quantitativa, 

descritiva, transversal, elaboramos um questionário para que fosse realizada uma coleta de 

dados sobre o assunto. Tivemos resultados bem relevantes, conseguindo descrever as 

fraturas, luxações, dores lombares, entorses e contusões, como sendo as principais lesões 

acarretadas na pratica da capoeira de Fortaleza – CE. 
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Uma realidade de muitas lesões, mas, como foi analisado na pesquisa, não existia 

uma orientação de um profissional da área da saúde auxiliando na preparação dos treinos, 

quando a maioria dos entrevistados iniciou a Capoeira, como afirma Pedrinelli (2002), a 

capacidade de se avaliar adequadamente as limitações de quem pratica o esporte associada 

ao conhecimento da magnitude e tipo de sobrecarga que a prática do esporte gera, é a base 

para um bom trabalho de prevenção. 

Na quantidade de intervenções de um profissional graduado da área da saúde na 

preparação e orientação dos treinos de Capoeira da cidade de Fortaleza, é um grande passo 

para uma Capoeira mais saudável, com uma esperada redução do acometimento de lesões 

nas gerações futuras da Capoeira. A pesquisa encontrou suas dificuldades no acesso a 

materiais que falassem sobre o assunto, o pouco que foi obtido, veio somar com os 

resultados e também abrir discussões sobre a capoeira, mas a conclusão deste trabalho, 

gera um material a mais de pesquisa para todos que queiram se aprofundar na área, 

contribuir com o crescimento, e consequentemente, dar continuidade ao tema abordado. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta uma perspectiva histórica da luta olímpica, hoje denominada e difundida 
pelo termo inglês de Wrestling. A trajetória histórica percorre o período pré-olímpico, depois 
apresenta-se a inclusão da modalidade nos jogos olímpicos e sua evolução. Apresenta datas 
históricas e os maiores expoentes internacionais e nacionais. Mostra a influência da mídia na 
evolução do esporte, e por fim, demonstra a influência das técnicas da luta olímpica nos esportes de 
combate da atualidade. Conclui-se que, devido a luta olímpica ser um esporte que aliado ao preparo 
físico do atleta, as técnicas de domínio na luta em pé e no solo, torna-se a base de treinos para 
muitos atletas, mesmo em modalidades diferentes, contribuindo para um alto desempenho esportivo 
nos combates. 

 

Palavras-chave: educação física; esportes de combate; história da luta. 

 

 
HISTÓRIA DA LUTA OLÍMPICA 

 

Figura 1. Registro histórico no Egito 

 
Fonte: Wikimedia Commons/Domínio Público (Dbachmann) 

 

 

Existem registros de lutas, com datas que remontam aproximadamente há 3000 anos 

a.C. (ALVES, 2019) Estão presentes em peças nos museus indícios e marcas históricas de 

atividades de lutas em todos os continentes. Embora não haja confirmação de uma data 

precisa, acredita- se que a luta começou a ser praticada em cada lugar onde o homem tinha 

presença pelas condições de existir e sobreviver. 

No passado era uma forma de Wrestling amador, esporte de combate e arte marcial 

praticada em todo o mundo. O objetivo da luta é colocar o oponente no chão e imobilizar

mailto:jfpegorette@gmail.com
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suas costas no solo, chamado de "encostamento". Não se pode usar golpes traumáticos 

(socos e chutes). 

 
Período da Luta pré-olímpica 

 

Figura 2. Vaso Grego com imagem de luta. 

 
Fonte: Wikimedia Commons/Domínio Público (Fundo Rogers, 1962) 

 
A luta nasce com o homem, tendo como fim único de sobreviver e dominar (ALVES, 

2019), conquistar e defender o obtido e junto com ele a luta se desenvolveu, nesse sentido, 

não se sabe de onde vem a aprendizagem mas sua natureza sempre foi combativa, de 

superação e de incansável vitórias e conquistas de territórios de homens para homens. 

Sempre foi uma forma do homem demonstrar que é mais forte; obtendo o que o outro produz, 

e ter o controle da espécie. As lutas faziam parte do modo de viver e de seu estilo de vida; 

seu desejo incansável de dominar a terra fez do homem um poderoso caçador livre para 

andar sem adereços, estamos falando considerando pela história da humanidade que o 

homem nasceu mais ou menos há 100 mil anos. 

Os humanos continuarão lutando até o fim dos tempos. Nos tempos primitivos se 

acredita que aprendeu a lutar de forma lúdica, à semelhança dos animais (brincavam) de 

lutar como até hoje é feito pelos filhotes dos felinos e os ursos. Com essa forma lúdica tinham 

um aprendizado de sobrevivência; não deixando dúvidas que a luta é a mais antiga das 

modalidades de combate corporal (esporte), dessa forma foram surgindo em cada lugar do 

mundo habitado, as formas de luta ao longo do tempo, e com o passar dos anos, foram se 

organizando com regras de combate. Como exemplo histórico temos o caso do relato bíblico 

no primeiro livro de Samuel capitulo 17:40-50 (David vs Golias), onde só se enfrentavam 

dois adversários para determinar o domínio de um povo sobre outro. 
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ENTRADA DA LUTA NO UNIVERSO OLÍMPICO 
 

No ano 776 a.C. a luta foi incorporada aos jogos Olímpicos (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE WRESTLING, 2022). O objetivo não havia mudado muito em milhares de 

anos, ainda continuava sendo: segurar, derrubar e encostar, da mesma forma conhecida 

pelos antigos moradores da Grécia, foi transmitido os conhecimentos as novas gerações, 

onde cada cidade apresentava seu melhor competidor. Temos relatos históricos sobre 

Alexandre Magno sendo formado desde novinho na arte de combater corpo a corpo e com 

armas. Os gregos, recrutavam os próximos guerreiros desde idade de 12 anos ou antes, e 

eram cometidos a rigorosos métodos de treinamentos, criando assim, um guerreiro com 

amplas e formidável ferramentas, que na pratica eram invencível. 

 
Trégua Olímpica 

As competições atléticas disputadas por representantes de diversas cidades 

normalmente a cada 4 anos eram denominadas de olimpíada. Durante a celebração para 

garantir a participação dos atletas, se criou uma lei chamada de trégua olímpica, ou 

promessa da trégua olímpica (RUBIO, 2018), também conhecida como a paz olímpica. 

Era um período onde as guerras estavam suspensas temporalmente, com o objetivo 

de que os desportista tivessem liberdade de passar de um lugar a outro, sem nenhum tipo 

de ataque ou violência, em qualquer território onde está lei fosse reconhecida, e depois das 

competições tinha garantido seu retorno a suas cidades na paz . Esta lei foi criada pelos reis 

de Licurgo de Esparta, Ifito de Elide e Cleostenes de Pisa (RUBIO, 2018); os quais 

declaravam o lugar de competência uma zona neutra, ainda que as cidades estivessem em 

guerra. Para essas primeiras competições só podiam garantir sua participação os homens 

livres e que falavam grego. 

Um de seus mais famosos competidores foi, Alexandro Magno, treinado na arte da 

luta corpo a corpo, por Leonidas, este conhecido personagem foi um virtuoso combatente e 

gênio intelectual da guerra. 

 
Regras 

Nestas primeiras competições tinha duas modalidades, onde estava permitido 

derrubar ao adversário e continuar no solo e procurar o encostamento; chaves dirigidas ao 

pescoço, membros superiores, pernadas, e todo tipo de projeção, mas não estava permitido 

chaves de perna ou chaves que podiam matar ao adversário. 
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Figura 3. Estátua representando a modalidade de Pancrácio. 

 
Fonte: Wikimedia Commons/Domínio Público  (Smallbones) 

 

No ano 648 a.C. aparece a modalidade de luta conhecida como Pancrácio (PALANDI, 

2015). Foi um antigo desporto de combate sem armas, que segundo a mitologia grega teve 

início com os heróis Héracles e Teseu, e seria análogo as artes marciais mistas, o atual 

MMA; nesta modalidade as regras foram mais abertas, para vencer o rival, podendo golpear 

em qualquer parte do corpo. 

O Pancrário era uma mistura de boxe clássico e luta olímpica, com golpes e técnicas 

de lutas que incluem socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas, estrangulamentos, 

agarramentos, quedas, arremessos, derrubadas, imobilizações, torções, chaves e 

travamento das articulações. 

Tudo era permitido, com exceção de enfiar os dedos nos olhos, atacar a região 

genital, arranhar ou morder. A vitória ocorria quando um dos atletas já não conseguia 

continuar a lutar, levantando um dedo para que o juiz pudesse perceber. 

Na 142.a olimpíada (212 a.C.), Capro de Élida venceu tanto o Pancrácio quanto o 

pále (luta), assim como Héracles havia feito, sendo coroado como o segundo depois de 

Héracles (FERNANDES, 2022). 

 
Participação da luta nos jogos olímpicos da era moderna 

Como já lembramos, a luta olímpica participou nos primeiros jogos e foi protagonista 

em diversos enfrentamentos, disputas territoriais, pelo direito a uma mulher, demonstração 

de poder e outros motivos, muitos anos antes desses jogos no 776 a.C., que foram 

suspensos pelo imperador romano Teodósio, que depois foi considerado um espetáculo 

pagão. 

Os jogos de verão da era moderna foram uma criação do Pierre de Coubertin, 

pedagogo Francês, que deu origem ao comitê olímpico internacional em suas siglas (COI) 

sendo fundado em 23 de junho de 1894, atualmente conta 128 anos. 
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Figura 4. Olimpíada da era moderna. 

Fonte: Wikimedia Commons/Domínio Público (LuckyBirdie) 

 

 
Nessa olimpíada, o atleta mais premiado e mais importante foi o lutador Alemão Carls 

Shumann. Desde ali até agora a luta olímpica tem permanecido em todas as edições 

realizadas até o presente. Entretanto, somente na olimpíada do 2004, em Atenas na Grécia, 

foi incluída a luta feminina como fato histórico. 

 
HISTORIA DA LUTA NO BRASIL 

 

A Confederação Brasileira de Wrestling-CBW é a entidade responsável pelo Wrestling 

nacional em seus estilos greco-romano, livre e feminina. Além de gerir também o Beach 

Wrestling ou Wrestling de praia, esporte não olímpico. É também a mais jovem confederação 

entre as que dirigem modalidades olímpicas no país nos jogos de verão, com apenas 34 

anos de existência. 

Em 1979, o Wrestling era apenas um setor dentro da Confederação Brasileira de 

Pugilismo. A autonomia só foi conquistada em 1988, ano em que foi criada a Confederação 

Brasileira de Lutas e que marca a primeira participação do Wrestling brasileiro nos Jogos 

Olímpicos, na edição de Seul, com Floriano Spiess no estilo greco-romano e com Roberto 

Leitão no estilo livre. Roberto Leitão ainda representaria o país nos Jogos Olímpicos de 

Barcelona em 1992 se tornando o único atleta masculino a participar de dois Jogos. 

O ano de 1999 foi marcado por divergência na gestão da modalidade. Os dissidentes 

liderados por Pedro Ernesto Prado Ferreira da Gama criaram a Confederação Brasileira de 

Luta Olímpica Amadora. Um ano depois, em 18 de abril de 2000, finalmente foi criada a 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas, nome alterado em 2015, em virtude da 

mudança adotada pela entidade que rege o esporte mundialmente, a outrora Federação 

Internacional de Lutas Associadas e agora United World Wrestling. 
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A mudança de gestão iniciada em 2000 resultou na volta brasileira a uma edição de 

Jogos Olímpicos. Antoine Jaoude representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 

2004, e desde então o país conseguiu se classificar para todas as edições dos Jogos 

Olímpicos, com Rosângela Conceição, em Pequim 2008, Joice Silva em Londres 2012 e 

uma delegação recorde nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 com cinco atletas: Eduard 

Soghomonyan, Joice Silva, Lais Nunes, Aline Silva e Gilda Oliveira. Na edição dos Jogos 

Olímpicos de Tóquio 2020/2021 representaram o Brasil os atletas Eduard Soghomonyan, 

Lais Nunes e Aline Silva (CONFEDRAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING, 2022). 

Atualmente a Confederação Brasileira de Wrestling é presidida por Flavio Cabral 

Neves, ex-atleta e ex-técnico, cujo principal objetivo é tornar o esporte com amplitude 

nacional, fortalecendo suas federações afiliadas e investindo nas categorias de base para 

propagação da modalidade. 

 
Caráter Olímpico da luta olímpica 

Atualmente existem dos tipos de luta olímpica; livre e greco romano que fizeram parte 

na primeira olimpíada moderna em Atenas no ano de 1896. Também foi incluído no 

programa olímpico 1904 Sant Luís USA. A seguir, apresentamos uma serie de datas e 

personalidades que contribuíram para a consolidação da luta olimpica. 

 

 Primeira participação olímpica Atenas 1896; 

 De 7 categorias até 10 categorias de peso estão presentes nos jogos olimpicos; 

 Primeiro torneio feminino Atenas 2004 – Maior ganhadora de ouros Olímpicos 
(Kaori Icho) – 2004 Atenas, 2008 Pequim, 2012 Londres e 2016 Rio. Além 
dessa atleta, temos a Japonesa Saori Yoshida – tricampeã Olímpica e uma 
prata; 

 1900 foi única vez que a luta não participou nos jogos olímpicos; 

 É esporte Nacional em vários países (Iran, Turquia, Mongólia); 

 Países com o maior desenvolvimento (Rússia antiga URSS, Irã, USA, 
Turquia, Cuba, Japão, Coreia (norte e sul), China, Índia, os países do ex bloco 
soviético, Aze., Geo., Bul., Pol., Ger; 

 Maior ganhador de ouros olímpicos na greco em 4 edições diferentes (Mijail 
Lopez de Cuba, categoria 130 kg) 2008 Pequim, 2012 Londres, 2016 Rio, 
2020 Tóquio. 

 Aleksander Karelin 3 ouros (88 Seul, 92 Barcelona, 96 Atlanta e 2000 uma 
prata Sydney), Russia; 

 Bouvaisa Saitiev 3 ouros 1996, 2004, 2008; 

 Estilo livre a maior ganhadora com 4 ouros foi Kaori Icho do Japão; 

 Saori Yoshida 3 ouros e uma prata. 
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PARTICIPAÇÃO OLÍMPICA BRASILEIRA 
 

A primeira participação nas olimpíadas por um atleta brasileiro, ocorreu em Seul 1988, 

depois tivemos um sequencia de atletas, enumerados na seguinte ordem: Roberto Leitao, 

Seul 1988 e Barcelona 1992; Floriano Spiess, Seul 1988; Antoane Jaoude, Atenas 2004; 

Rosangela Conceicao, Pequim 2008; Joice Silva, Londres, 2012; Rio 2016: Gilda Oliveira, 

Lais Nunes, Aline Silva, Joice Silva e Eduard Soghomonyan; Tóquio 2020: Lais Nunes, Aline 

Silva e Eduard Soghomonyan. 

 

INFLUÊNCIA DA LUTA OLÍMPICA NOS ESPORTES DE COMBATE 
 

O esporte e a atividade física são fatores que influenciam positivamente na saúde 

física, prevenção em riscos cardiovasculares, enfermidades crônicas, obesidade, câncer, 

osteoporoses e enfermidades degenerativas como a demência e Alzheimer; e na saúde 

mental: ansiedade, depressão e diminuição do stress; melhora nas capacidades cognitivas, 

habilidades sociais, autoconceito e resiliência (MARQUES, 2022). 

É gerador de bem-estar em múltiplos contextos sociais onde se desenvolvem as 

pessoas, como resultado do conhecimento de si mesmo e a habilidades internasmediante 

aos quais o indivíduo regula suas ações. Ou seja, quem pratica o esporte e a atividade física 

de forma planejada, passa a ter um habito saudável no dia-a-dia. 

Como sabemos, a prática da Luta Olímpica a nível mundial é um fenômeno social 

sendo transmitido de geração em geração, desde épocas antigas influenciando atodo a seu 

ao redor de onde diversas formas de luta, corpo a corpo tendo como resultante do sistema 

de relações sociais e condicionado em seu desenvolvimento, porisso, o nível do sucesso 

competitivo desta legendaria modalidade esportiva no mundo, depende das formas de 

ensino-aprendizagem e da organização das instituições através do desenvolvimento de suas 

Federações. 

O sistema massivo de informação televisada chega a milhões de pessoas, em cada 

lugar do planeta onde exista este tipo de tecnologia, chegado a influir na forma de combate, 

de muitas das lutas tradicionais em: projeções, derrubo, quedas, imobilizações, 

deslocamentos, estilos, formas, pegar; tipos de posturas, contatos e ainda na troca de seus 

regulamentos. 

Os esportes com maior visibilidade da influência do wrestling podem ser enumerados 
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como o jiu-jitsu, luta livre brasileira, luta de submissão ou Grappling, Judô e MMA, entretanto, 

muitas outras modalidades tem traços da luta olímpica. 

 
A luta e a tecnologia 

O desenvolvimento de novas tecnologias tem beneficiado os lutadores da atualidade 

e também influenciado por importantes demandas sociais e fenômenos que tem tomado 

força como, o doping, a comercialização, publicidade, o robô de atletas entre outros. O 

esporte não fica excluído do mundo globalizado, em especial um esporte como a luta, a qual 

e considerada como um dos esportes pilares para o mantera filosofia olímpica e dos mais 

completos, por suas caracteristicas fisiológicas, biotipo, capacidades de adaptação e em 

constante evolução, pelas pesquisas cientificas esportivas. 

A tecnologia aplicada a luta é algo que sempre tem interessado ao homem, sendo 

evidentes as vantagens que podem aportar a esta, para que os lutadores sejam mais 

dinâmicos no tapete. 

A luta olímpica sofreu uma série de importantes mudanças desde sua criação até 

nossos dias, no particular, as modificações verificadas nos últimos séculos tanto no aspecto 

material como no de regulamentos das competições; inclusive na forma como é percebido 

pela sociedade. Além de influir nos modernos sistemas de treinamento, os avanços 

tecnológicos tem revolucionado o mundo da luta; onde o vestuário, as instalações e 

cronometragem eletrônica, não tem sido a exceção, aspectos altamente valorizados por 

atletas, treinadores e especialistas deste esporte. 

Também tem em conta que nas competições se utilizam vários colchonetes da mais 

alta tecnologia, em cada colchonete uma câmara de vídeo, com seus respectivos monitores 

para as reclamações, quando tem alguma dúvida por treinadores o atleta faz uso do 

dispositivo (objeto do cor azul ou vermelho) e o joga, manifestando sua inconformidade com 

a decisão dos pontos marcados. 

 
Influência das transmissões no desenvolvimento da Luta Olímpica 

Depois de uma fase experimental, o nascimento da televisão, Berlim 1936, Londres 

1948, Melbourne 1956 e de uma primeira experimentação em Roma 1960, os Jogos 

Olímpicos de Tokio 1964, são os primeiros em utilizar a tecnologia de transmissão via 

satélite (Syncom III), iniciando a era do olimpismo televisivo. Desde então, os progressos da 

história da televisão puderam se associar com a chegada da luta olímpica a cada casa, 

bairro, localidade, cidade, pais, e região do mundo. 
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México 1968, a expansão da cor; Munich 1972, consolidação das tecnologias vídeo 

Montreal 1976 y Moscou 1980, os Jogos de Los Angeles 1984 Jogos da televisão global. 

Os Jogos de Seul 1988, estabeleceram recordes de ampliação a esquemas já conhecidos: 

maior número de horas de produção, maior número de países conectados,aumento das 

audiências e novas técnicas de produção. A experiência de Barcelona 1992 confirma o 

protagonismo. Os Jogos da evolução, Atlanta 1996, até Tóquio 2020. 

Como se aprecia em cada uma de essas edições a luta tem sido protagonista. A fusão 

da televisão com a luta se viu desde sua aparição nos Jogos Olímpicos. O auge que tem 

alcançado este esporte na atualidade se deve, a aliança que este tem com a televisão, 

propiciado a inclusão de todas as regiões do mundo em campeonatos mundiais, olímpicos 

e outros tipos de competições. 

A luta não escapa a esta realidade evolutiva, mas bem se adequa de modo que igual 

a outros esportes, a influência da televisão, tem incidido na modificação do regulamento da 

luta. Por exemplo uma das medidas adotadas em correspondência com a televisão tem a 

ver com as reclamações dos atletas, que anteriormente eram de maneira escrita, agora 

desde o “corner” do competidor, se joga um objeto de material de espuma de cor vermelho 

ou azul, onde o combate é interrompido, e se faz uma avaliação do vídeo, pelo que desperta 

o interesse do telespectador, por conhecer qual tem direito a pontuação. 

Com a introdução das câmaras de vídeo, os monitores e cronômetro eletrônico, pode- 

se apreciar pela televisão, qual atleta leva as ações ofensivas, isto permite além disso aos 

atletas que modifiquem sua tática de combate e o façam o mais espetaculares, por exemplo 

a tecnologia do cronômetro eletrônico, dá a possibilidade ao atleta de competir com o tempo 

de combate, pois pode tomar um ponto técnico se o combate for somente defensivo 

Esta medida, incide nas competições a favor do dinamismo e do espetáculo das 

ações. Por tanto, a medida possibilita uma maior quantidade de ações dentro do combate, 

adquirindo maior importância a tática, já que no período de falta ao se realizar uma técnica, 

marcando pontos, pode-se determinar resultado final no combate. 

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que sendo a luta olímpica um esporte com direntes técnicas de domínio 

na luta em pé e no solo, torna-se a base de muito atletas, que competindo em modalidades 

diferentes, utilizam os recurso da luta olimpica nos combates. Vemos lutadores de jiujtsu,
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judô e MMA, em especial, lançando mãos de técnicas da luta olímpica ou como preferem 

chamar pela designação inglês de Wrestling. 

No MMA as técnicas de quedas, tendo como origem as pegadas com as mão e o 

içamento do adversário para projetá-lo ao solo, são muito frequentes e quando executadas 

com técnica e agilidade, se tornam quase indefensáveis. Da mesma forma, a defesa de 

quedas por meio de “sproll”, são variantes utilizadas pelos lutares de MMA, com base nos 

treinamentos do Wrestling. 

Uma das disciplinas que nas últimas décadas tem demonstrado forte influência da 

luta olímpica, são as organizações que promovem os combates das artes marciais mistas 

(MMA), o qual tem uma grande aceitação mundial, tendo um regulamento atualizado e que 

exige a capacidade do lutador em diferentes modalidades, tornando- se como básico que o 

atleta nessas organizações (antigo vale tudo), hoje UFC e ADCC além de outras que estão 

por todo o mundo, buscando os melhores talentos, tem que ter o mínimo de conhecimento 

do Wrestling. 

O criador do nome artes marciais mistas (MMA), foi lutador campeão olímpico de 

Barcelona 1992 na especialidade de greco-romano e o primeiro lutador americano em 

conseguir esse título, pelos Estados Unidos, conhecido como Jeff Blatnick Jeff, sendo 

também, o criador das políticas e regulamentos do MMA, junto a Jhon Mc Carty e Joe Silva. 

Faleceu no ano 2012, aos 53 anos; outros como Mark Schultz, o primeiro medalhista de ouro 

olímpico em lutar no MMA, Henry Cejudo campeão olímpico, Yoel Romero medalhista de 

prata olímpica e de origem Cubana. 

Neste contexto, pode-se dizer que a luta olímpica, está presente com quedas, 

arremessos e projeções, defesas e imobilizações, em quase todos os estilos de luta que 

permitam o uso de técnicas que levem o adversário para o solo. 

Por ser uma modalidade de luta que está na ancestralidade das lutas, as demais 

modalidades acabam por ir buscar detalhes para aplicação nos combates desportivos, 

possibilitando uma gama maior de recursos técnicos aos lutadores, e assim, ajuda a superar 

e surpreender o adversário. 

Diante do histórico e da forma de surgimento da luta olímpica, tanto no período pré 

olímpico, e depois com sua inserção nas olimpíadas, bem como, a atualização que vem 

sofrendo com os esportes de combates, podemos afirmar que a luta olímpica esta presente 

em quase todas as modalidades de combate desportivo, seja com menor ou maior ênfase, 

dependendo da escola e do modelo de treinamento que o atleta esteja inserido. 
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RESUMO 
 

O presente estudo objetiva analisar estratégias para o ensino das lutas na escola. Esse estudo 
caracteriza-se como uma revisão de literatura tendo como base a abordagem qualitativa. Para coleta 
de dados foram utilizadas as bases: Scielo e Lilacs, utilizando os descritores: “Ensino and lutas” 
e “Lutas and Escola”. Evidenciou-se que existem algumas justificativas para a não aplicação desse 
conteúdo na escola, como falta de material, falta de espaço adequado, e a associação de lutas e 
violência. Todavia, com a sistematização pedagógica do professor, a prática das lutas é totalmente 
possível a partir da utilização de jogos, atividades lúdicas e até movimentos específicos. Conclui-se 
que para a efetivação das lutas na escola, o professor precisa ter um amplo conhecimento acerca 
dessa temática, para que possa criar recursos metodológicos eficientes para que essa temática 
possa ser apropriada na escola. 

 

Palavras-chave: professor; lutas; escola. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1996 foi um marco 

importante para a educação física, pois esse documento norteador aponta novas 

perspectivas para a Educação Física na escola, como a necessidade de diversificação 

dos conteúdos e de uma perspectiva metodológica que supere as práticas tecnicistas, que 

eram pautadas na comparação de rendimento entre os alunos e exclusão daqueles que 

não tinham habilidades apuradas (MATOS et al., 2015). 

Tendo em vista esse processo de diversificação, as lutas se apresentam como 

uma possibilidade para a apropriação de práticas corporais que vão além dos esportes
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coletivos tradicionalmente abordados pelos professores de educação física. 

Alencar et al. (2015) afirmam que as lutas são pouco exploradas, mesmo com sua 

possibilidade de aplicação na escola. Carreiro (2008) destaca que as lutas, 

possivelmente, é o conteúdo que encontra mais resistência na escola, pois muitos 

professores ressaltam motivos que os fazem não abordar essa unidade temática, como: falta 

de espaço adequado, falta de materiais, falta de roupa adequada e, sobretudo, há uma 

forte associação entre as lutas e a violência. 

As lutas produzem uma série de representações que acabam por apresentar visões 

que acarretam na criação de estereótipos, que por sua vez se concretizam em 

obstáculos a serem superados. Para que haja a quebra dos preconceitos estabelecidos pelo 

senso comum, faz-se necessária uma imersão nas diferentes lutas. Nesse sentido, o 

professor tem um papel preponderante para ampliar as concepções dos alunos sobre essa 

prática. 

A partir da publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as diferentes 

práticas de lutas foram citadas, no referido documento, ampliando a diversificação das lutas 

que podem ser tematizadas e exploradas nas aulas de Educação Física. Neste ínterim, 

compreende-se que as lutas, constituintes da cultura corporal do ser humano, devem ser 

efetivadas na escola, e o professor, como mediador entre o processo de ensino e 

aprendizagem, deve propiciar subsídios que potencializem a apropriação e compreensão 

dos alunos sobre as lutas. A vivência dessa prática corporal também pode modificar, 

positivamente, o comportamento de seus praticantes, quando os aspectos filosóficos, 

éticos e morais incumbidos nas lutas são compreendidos pelos alunos (FERREIRA, 2006; 

LIMA, 2021; LIMA; MAIA, 2021). 

Segundo Mocarzel (2016), o trabalho das lutas através de uma compreensão dos 

aspectos conceituais, entendendo sua origem e suas transformações históricas, além 

do entendimento sobre seus aspectos filosóficos de ética, respeito e harmonia, impactam 

positivamente o comportamento do aluno, moldando suas ações cotidianas. A prática das 

lutas oferece plenas condições para que o professor a efetive na escola, pois não há 

necessidade de que se tenham equipamentos sofisticados, roupas específicas, tatames etc, 

pois é possível aplicaresse conteúdo através de jogos, como as tentativas de um aluno 

tirar o colega de um determinado espaço, por exemplo. Através da compreensão de todos 

esses aspectos sobre as lutas, pode-se perceber que essa prática pode contribuir para o 

rompimento dos preconceitos que circundam a aplicação das lutas na escola. 

Destarte, faz-se necessário questionar: quais as possibilidades para a aplicação



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

180 

 

 

das lutas na escola? Para Brasil (2017) as lutas devem ser trabalhadas na escola de 

uma maneira em que os participantes usem “técnicas, táticas e estratégias específicas para 

imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, 

combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário” (BRASIL, 2017, 

p. 218). Outro fato que remete a utilizaçãodas lutas na escola, é o fato de que essa 

prática faz parte do acervo cultural humano e por apresentar-se como uma 

representação corporal de cunho cultural, deve ser trabalhada dentro das unidades 

temáticas da educação física na escola (BRASIL, 2017). Desse modo, o jogo se apresenta 

como uma possibilidade para a aplicação do Sumô na escola, pois “quando se joga cria- 

se um espaço social regado de símbolos provenientes do entendimento que as pessoas 

possuem do seu mundo real” (LIMA; SILVA, 2021, p. 973). 

Dentro desse aspecto, o presente estudo objetiva analisar perspectivas para o 

ensino das lutas na escola. Essa pesquisa mostra-se relevante, pois aponta ao leitor 

caminhos para a compreensão e efetivação dessa temática nas aulas de educação física 

escolar. 

 
MÉTODO 

 

Esse estudo fundamenta-se como uma revisão integrativa de literatura, pois 

possibilita a síntese de estudos já publicados, o que permite a geração de novos resultados, 

pautados em resultados fundamentados cientificamente (BOTELHO et al., 2011). A 

metodologia é de cunho qualitativo e descritivo, buscando a compreensão de um fenômeno, 

a partir da constatação de semelhanças e elucidação de divergências, ocupando-se com a 

explicação de um fato, deduzindo desse “os elementos constantes, abstratos e gerais” 

(LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 107). “Sua ampla utilização nas ciências sociais deve-se 

ao fato de possibilitar o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, separados 

pelo espaço e pelo tempo.” (GIL, 2008, p. 16-17). O estudo baseia-se na compreensão de 

um fenômeno, observando aspectos descritivos, comparativos e interpretativos (YIN, 2005). 

A primeira etapa consistiu em um levantamento de literatura. A segunda etapa incidiu 

na leitura dos materiais selecionados, onde foi analisada a natureza do problema, dos 

objetivos e dos materiais. A terceira etapa consistiu na categorização de dados, analisando 

as semelhanças e diferenças entre eles. Olabuenaga e Ispizúa (1989) enfatizam que esse 

processo está relacionado à redução de dados para que se possa destacar seus aspectos 

mais importantes, extraindo seus principais dados. 
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A quarta etapa versou sobre a descrição de dados, que se deu a partir de uma 

abordagem qualitativa. A quinta etapa compreendeu na interpretação dos dados, buscando 

a compreensão do problema apresentado nesse estudo (MORAES, 1999). 

As bases de dados utilizadas foram: SciELO e LILACS, mediante utilização dos 

descritores: “Ensino AND lutas” e “Lutas AND Escola”. Apresenta-se na Tabela 1 o número 

inicial de artigos encontrados nas bases de dados a partir da utilização dos termos. 

 
Tabela 1. Número de artigos encontrados por descritor e indexador 

TERMOS SCIELO LILACS TOTAL 
Ensino and Lutas 54 83 137 

Lutas and Escola 46 37 83 

TOTAL 100 120 220 

 
 

Os critérios de inclusão para leitura foram: a) obras em português; b) obras que 

apresentam uma abordagem que trate do ensino das lutas na educação física escolar; c) 

artigos originais e de revisão. Foram critérios para exclusão: a) indisponibilidade completa 

gratuita em meio eletrônico; b) trabalhos que não tratavam do ensino das lutas na escola. 

Através de uma leitura inicial do título e do resumo, foram selecionados 43 artigos, 

destarte, 12 artigos idênticos foram encontrados em mais de uma base de dados, restando 

assim 31 artigos. Ao se aplicar os critérios de inclusão, 17 artigos foram descartados. Ao se 

aplicar os critérios de exclusão, mais 6 artigos foram descartados, restando assim 8 artigos 

a serem analisados no presente estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse estudo foi constituído por um total de nove artigos que tratam dos aspectos 

relacionados a prática das lutas nas aulas de Educação Física. Os textos foram analisados 

a partir da recorrência de informações, e foram criadas duas categorias: (a) as lutas como 

recurso pedagógico na escola e (b) perspectivas para o ensino das lutas na escola. As 

categorias foram construídas a posteriori, após o processo de análise. O quadro 1 apresenta 

informações sobre os textos encontrados. 
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Quadro 1. Artigos levantados a partir das bases de dados 

Título do Artigo Autor(es) Periódico 
(vol, n°, pág, ano) 

Considerações/Temática 

 
 

A presença/ausência do 
conteúdo lutas na 
educação física escolar: 
identificando desafios e 
propondo sugestões 

 
 
 
 

Matos et al. 

 
 

Conexões: Revista da 
Faculdade de Educação 
Física da UNICAMP, v. 
13, n. 2, p. 117-135, 
2015 

Alterações no formato das 
disciplinas que tratam o tema 
Lutas na graduação, a oferta de 
formação continuada, a melhoria 
nas condições materiais das 
escolas, o aumento de 
publicações sobre o ensino das 
Lutas, assim como a 
sistematização de experiências 
realizadas pelos professores da 
educação básica podem 
contribuir para uma presença 
mais efetiva das Lutas nas aulas 
de Educação Física. 

 
A tematização das lutas 
na Educação Física 
Escolar: restrições e 
possibilidades 

 
 

Nascimento; Almeida 

 
 

Movimento, v, 13. N, 3. 
P, 91-110, 2007 

Reforça a convicção da 
importância de o professor ter 
claro para si sob qual perspectiva 
teórica tratará os conteúdos para, 
então, lançar mão de 
metodologias de trabalho 
sintonizadas com a teoria. 

 
 

As lutas no ambiente 
escolar: uma proposta 
de prática pedagógica 

 
 

Alencar et al. 

 
 

Revista Brasileira de 
Ciências do Movimento, 
v, 23. n, 3. P 53-63, 2015 

O conteúdo lutas é aplicável, 
contrapondo os argumentos 
contrários e superando as 
adversidades encontradas, 
compartilhando informações que 
podem auxiliar os professores na 
aplicação pedagógica das lutas, 
contribuindo para a diversidade 
da cultura corporal de movimento 
nas aulas de EFE. 

Lutar Para Vencer: A 
Inserção De Lutas 
Como Conteúdo Em 
Aulas De Educação 
Física Escolar 

 
 

Evaristo 

 

Brazilian Journal of 
Development, v, 6. n, 12. 
P 95003-95015, 2020 

As atividades tiveram aceitação 
positiva dos discentes. Permitiu o 
acesso a novos conhecimentos e 
movimentos corporais e 
favoreceu a interação de todos os 
alunos nas atividades realizadas. 

 
 

Lutas na escola: 
sistematização do 
conteúdo por meio da 
rede dos jogos de lutas 

 
 

Pereira et al. 

 
 

Conexões: Educação 
Física, Esporte e Saúde, 
v. 15, n. 3, p. 338-348, 
2017 

Defende-se que a sistematização 
pedagógica pautada no jogo 
proporciona ao educando uma 
gama de possibilidades positivas, 
e ao educador, dentro da 
realidade em que se encontra, a 
oportunidade de elaborar aulas 
organizadas e sistematizadas a 
partir da compreensão da rede 
dos jogos de lutas. 

 
 

Conhecimento 
declarativo de docentes 
sobre a prática de lutas, 
artes  marciais  e 
modalidades esportivas 
de combate nas aulas 
de educação física 
escolar em Pelotas, Rio 
Grande do Sul 

 
 
 
 

Fonseca, Franchini, 
Vecchio 

 
 
 
 

Pensar a prática, v. 16, 
n. 2, p. 416-434, 2013 

Verifica-se que a maioria dos 
professores ressaltou não ter 
instrução suficiente para 
desenvolver as lutas, artes 
marciais e esportes de combate 
na escola. Evidencia-se que a 
formação continuada seja um 
caminho eficaz para atualizar os 
professores acerca desta 
temática. A prática deste 
conteúdo é possível na escola, 
como exemplo disto, 71,4% dos 
docentes aplicavam esse 
conteúdo, o fazia por meio de 
atividades lúdicas, outros 14,3% 
aplicavam o conteúdo com ajuda 
de especialista. 

 

Pedagogia do esporte e 
das lutas: em busca de 
aproximações. 

 
 

Rufino; Darido 

 

Revista Brasileira de 
Educação Física e 
Esporte, v. 26, n. 2, p. 
283-300, 2012. 

As lutas corporais devem estar 
envoltas em abordagens 
pedagógicas focadas nas 
pessoas que se movimentam, 
permitindo aos sujeitos refletir 
sobre suas ações, 
ressignificando-as e atribuindo 
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   sentidos que contribuam para 
que eles atinjam a autonomia e a 
emancipação. 

   A escola definitivamente não será 
   o local de formação do “lutador” 
   de específica modalidade de luta, 
   e sim do cidadão que poderá: 
   experimentar, usufruir da 
   experiência singular de se opor 
   em situação de combate 
   corporal, contemplar e formar 
   opinião em relação a estas 
   atividades e a respeito de suas 

Organização e trato 
pedagógico de lutas na 
educação física escolar 

 
Nascimento 

Motrivivência, 
Florianópolis, n. 31, p. 
36-49, 2008. 

trajetórias históricas, a forma 
como se apresentaram no 
passado e se apresentam na 
atualidade nos diversos 

   segmentos sociais juntamente 
   com os significados que foram e 
   lhe são atribuídos. Esta 
   possibilidade pode ser 
   fomentada a partir de vivências e 
   leituras críticas, inicialmente 
   estimuladas na escola, que 
   poderão ser posteriormente 
   recuperadas e reformuladas 
   pelos alunos no seu cotidiano de 
   vida. 

 

As lutas como recurso pedagógico na escola 

As lutas são conteúdos ricos em significados e sua prática possibilita a ampliação de 

conhecimentos nas dimensões: científica, conceitual, de apreciação estética, corporal, 

econômica, de lazer, esportiva etc (MATOS et al., 2015). Ainda para o referido autor, 

ausência desse conteúdo na escola infere que o aluno tem uma formação limitada, já que a 

prática desse conteúdo abrange aspectos motores, afetivos, sociais e cognitivos, incutindo 

em seu desenvolvimento integral. 

Segundo Alencar et al. (2015) as lutas são um conteúdo preponderante para o 

desenvolvimento do aluno, pois essa prática oportuniza diferentes expressões, seja por meio 

de jogos e atividades lúdicas, pela vivência de movimentos específicos de cada arte marcial, 

pela apropriação do lazer etc. Ainda para o referido autor, as lutas devem ser ressignificadas 

pelos alunos, para que se possa efetivar a construção e a apropriação crítica da cultura 

corporal. Rufino e Darido (2012) afirmam que o ensino das lutas deve buscar a construção 

de atitudes críticas e criativas. 

Segundo Evaristo (2020) as lutas, sendo trabalhadas de maneira crítica e reflexiva 

são consideradas como um meio eficiente para a educação do aluno, pois nessa prática 

corporal estão ancorados diversos valores como respeito às regras, disciplina, 

desenvolvimento da aptidão física voltada à saúde e a prática esportiva e o desenvolvimento 

cognitivo e social dos participantes. 

Em estudo proposto por Evaristo (2020) o autor desenvolveu o conteúdo lutas em 



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

184 

 

 

uma escola pública em Rondônia, localizada em uma região periférica do município Vale do 

Guaporé/RO, nesse estudo, foram selecionados 129 alunos do 4° ao 9° ano, que foram 

divididos em cinco turmas de acordo com sua faixa etária. Para o supracitado autor, as 

atividades tiveram aceitação positiva dos discentes, o que permitiu o acesso a novos 

conhecimentos e movimentos corporais, além de favorecer a interação social dos alunos nas 

atividades realizadas. O autor verifica que a diversificação das lutas, sendo aplicadas a partir 

de jogos, supera a transmissão conceitual dessa área temática, possibilitando a inserção do 

aluno no campo procedimental, ou seja, da apropriação e fruição da prática corporal. 

Dentro desse aspecto, Alencar et al. (2015) afirmam que esse conteúdo é aplicável 

na educação física escolar, contrapondo os argumentos que diversos professores apontam 

para a não aplicação desta unidade temática. O compartilhamento de informações através 

da formação continuada pode auxiliar os professores que tem menos vivência sobre essa 

unidade temática dando-lhes subsídios para a compreensão e aplicação pedagógica das 

lutas na escola. 

Segundo Matos et al. (2015) o professor deve buscar a formação continuada para que 

esteja em constante reflexão e contato com perspectivas metodológicas atuais que 

corroborem com a sistematização pedagógica das lutas na escola, ampliando as 

concepções do professor acerca dessas unidades temáticas, o que pode contribuir para uma 

presença mais efetiva das lutas na escola. 

 
Perspectivas para o ensino das lutas na escola 

Segundo Pereira et al. (2017) o professor de educação física ao ensinar a unidade 

temática lutas, deve proporcionar aos alunos situações-problema que ampliem suas 

vivências motoras, cognitivas e sociais, onde o aluno tenha que refletir e se apropriar de 

maneira crítica das práticas corporais. “O educando é motivado por experiências novas, por 

atividades diversificadas, o conteúdo lutas pode, portanto, proporcionar momentos 

gratificantes ao aluno e ao educador” (PEREIRA et al., 2017, p. 342). 

Para que haja essa apropriação por parte do aluno, o professor deve ter objetivos 

bem delineados sobre a aplicação das lutas, selecionando qual luta vai utilizar a partir do 

entendimento da classificação das lutas. Alencar et al. (2015) propõem a organização das 

lutas entre lutas agarradas: em que os participantes estão em contato direto um com o outro; 

lutas de contato, onde sempre que acontece um contato, logo em seguida há um 

afastamento entre os adversários e lutas armadas, se caracterizando pela utilização de 

implementos como espadas, sabres etc. 
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A partir desse entendimento, o professor pode selecionar quais atividades 

desenvolver a partir de cada tipo de contato corporal. É importante que essa compreensão 

e aplicação das lutas esteja interligada as três dimensões de conteúdo. Procedimental, 

quando há o desenvolvimento e a vivência prática dos jogos de lutas ou movimentos 

específicos da arte marcial. Atitudinal, quando trata de valores como respeito e ética e 

cordialidade. Conceitual, quando se tratam dos fatos históricos, regras, fundamentos e 

transformações sobre a luta (ZABALA, 1998). 

Segundo Pereira et al. (2017), o conteúdo das lutas pode apresentar dois contextos 

equivocados de ensino. O primeiro quando se enfatiza especificamente o gesto motor, na 

busca pela execução perfeita de movimentos, o segundo quando o conteúdo não é 

trabalhado na escola. Esse fato ocorre pela falsa crença que para aplicar o conteúdo das 

lutas é preciso ter uma formação específica em alguma arte marcial. O autor defende que a 

sistematização pedagógica das lutas deve estar pautada no jogo, proporcionando ao aluno 

possibilidades para o melhor entendimento da luta. Fonseca et al. (2013) inferem que as 

aulas sejam construídas e desenvolvidas em um ambiente lúdico, favorecendo a 

espontaneidade, criatividade e desenvolvimento afetivo do aluno. 

Para isso, deve-se romper o método tradicional de ensino, que é pautado na 

competição e na comparação de resultados e aplicar metodologias ativas e inclusivas que 

coloquem o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem (SCAGLIA, 2007). 

Nascimento e Almeida (2007) destacam a importância de o professor ter claro para si 

as perspectivas metodológicas que irá utilizar nas aulas de educação física e criar meios 

para sintonizar os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, ou seja, propiciar 

recursos para que o aluno conheça os conceitos, vivencie-os na prática e expresse suas 

emoções. “O trato pedagógico com o tema lutas/artes marciais precisa levar em 

consideração a perspectiva de explorar todas as dimensões do conteúdo” (ALENCAR et al., 

2015, p. 54). A seguir, a figura 1 apresenta o processo para a compreensão ampla das lutas. 

Quando há uma sistematização do conteúdo, o professor consegue potencializar a 

compreensão dos alunos sobre a unidade temática trabalhada, criando diversas situações 

que envolvem os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores. O quadro 2 apresenta 

atividades que podem ser desenvolvidas na escola. 
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Figura 1. Dimensões do conhecimento e compreensão das lutas. 

 

 

 
Quadro 2. Atividades procedimentais que podem ser utilizadas como atividades práticas. 

Nome da Luta Objetivo Regras Estratégias 

 

Jogo com as costas 
Vencer o adversário, 
tirando-o do espaço 
apenas utilizando as 
costas. 

Os alunos devem ficar 
de mãos dadas para 
evitar alguma possível 
queda. 

Exclusão do espaço. 

 
 

Luta com pregadores 
de roupa 

 
 

Tentar pegar os 
pregadores de roupa 
que estão colocados 

 na   roupa dos 
participantes. 

Conseguir tirar 
pregador de roupas do 
adversário a partir de 
uma postura de luta, 

com as pernas 
ligeiramente afastadas 
e as mãos em posição 

de             guarda. 

 
 

Ataque: tentar pegar o 
pregador adversário; 
Defesa: defender seu 

pregador. 

 
 

Luta com balões 

 
Em duplas, os alunos 

devem estourar o  
balão  adversário. 

Os alunos devem 
colocar o balão em 
baixo da camisa e 

devem tentar estourar 
o balão do adversário. 

Ataque: tentar  
estourar o balão 

adversário; Defesa: 
defender seu balão. 

 
 
 

Jogo da esgrima 

 

Em duplas, os alunos 
devem produzir as 

espadas de jornal. Em 
seguida os alunos irão 

tentar tocar sua  
espada                     no colega e ao 

mesmo tempo se 
defender. 

 
 

Só pode tocar o 
implemento no tórax. 

 
 

Ataque: Tocar o 
implemento no 

adversário; 
Defesa:  defender-se 

dos                    ataques do colega. 
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Na proposta do Quadro 2, há uma busca de diversificação das atividades, na busca 

de que o aluno se aproprie de diversas técnicas corporais. O jogo com as costas remete as 

lutas agarradas, pois há um contato corporal contínuo. O jogo Luta com pregadores de roupa 

e Luta com balões refere-se as lutas de contato, pois em determinados momentos da 

atividade acontece um contato e em outros não. Jogo da esgrima refere-se às lutas armadas, 

pois os praticantes fazem uso de um implemento. 

Nascimento (2008) enfatiza a necessidade de se utilizar métodos que possam 

abranger a pluralidade das lutas, ampliando as possibilidades dos alunos se apropriarem do 

conhecimento. A partir das atividades elencadas, pode-se perceber que o professor utiliza 

situações-problema e faz com que os alunos estejam sempre ativos no processo de ensino 

e aprendizagem. Segundo Nascimento e Almeida (2007) esse tipo de intervenção confirma 

a tese de que não há necessidade de que o professor seja um especialista em determinada 

arte marcial para aplicar esse conteúdo na escola. “A escola definitivamente não será o local 

de formação do “lutador” de específica modalidade de luta, e sim do cidadão que poderá: 

experimentar, usufruir da experiência singular de se opor em situação de combate corporal” 

(NASCIMENTO, 2008, p. 47). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As lutas são uma unidade temática da educação física que trazem contribuições para 

o desenvolvimento do aluno em aspectos motores, sociais, cognitivos e afetivos, pois sua 

prática exige que os alunos utilizem diversas capacidades como saber se expressar, aceitar 

e respeitar as regras e os demais colegas, saber agir de forma cordial em momentos de 

desequilíbrio etc. Mas percebe-se que mesmo assim, as lutas são pouco efetivadas no 

contexto escolar, devido à falta de material, falta de espaço, associação entre lutas e 

violência etc. 

Pode-se perceber que essas dificuldades podem ser superadas a partir da 

sistematização metodológica do professor sobre esse conteúdo, onde ele pode desenvolver 

as lutas através dos jogos. Não é preciso ser um especialista em alguma arte marcial, mas 

sim, compreender o desenvolvimento das lutas a partir das dimensões do conhecimento, em 

seus aspectos conceituais (saber conhecer), procedimentais (saber fazer) e atitudinais 

(saber ser). Para isso, o professor deve criar situações-problema que coloquem sempre o 

aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, compreendendo-o como um ser 

ativo e agente social crítico. 
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RESUMO 
 

Introdução: O Shorinji Kempo é uma arte marcial nipônica cujo intuito principal é o desenvolvimento do 

praticante como ser humano e o aprendizado do respeito mútuo. Shorinji Kempo 少林寺拳法 é uma 

sistematização de um apanhado das técnicas marciais de diferentes estilos chineses juntamente com 

o contato com outras artes marciais japonesas que Doshin So 宗道臣 teve no início de sua vida e quando 

retorna ao Japão. As técnicas são divididas em Gōhō 剛法 (métodos duros, bloqueios, chutes e socos), 

Jūhō柔法 (métodos suaves, projeções e imobilizações) e Seihō 整法 (métodos de cura, acupressura e 

ajuste ósseo). É importante ressaltar que os ensinamentos filosóficos e a Doutrina Kongō Zen 金剛 禅 

tem um          lugar de destaque nos livros deixados pelo fundador, bem como na prática desta arte marcial. Objetivo: 
O presente estudo busca compreender como ocorreu a difusão da arte marcial japonesa chamada 
Shorinji Kempo no estado do Rio Grande do Sul, por meio das memórias de Sensei Matsuo Ushida. 
Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio da metodologia da história oral, a qual privilegia 
testemunhos de praticantes da modalidade. Resultados: O Rio Grande do Sul foi o estado pioneiro na 
prática do Shorinji Kempo, sendo até hoje o estado com mais branches (filiais) em território brasileiro. 
Apesar da grande importância histórica e cultural das artes marciais no cotidiano de nipo-brasileiros e 
brasileiros, são poucos os estudos que abordam especificamente muitas das práticas marciais 
trazidas pelos imigrantes. O período estudado remete a década de 1960, início da difusão do Shorinji 
Kempo no Rio Grande do Sul através do professor Matsuo Ushida até o ano de 1995. O professor 
Ushida estudou na matriz da Organização Mundial de Shorinji Kempo, na cidade de Tadotsu, 
Província de Kagawa (Ilha de Shikoku), Japão, diretamente com Kaiso (Fundador) Doshin So 
(médico japonês que após a Segunda Guerra Mundial levou para o Japão o conhecimento obtido na 
China durante quase 30 anos e fundou esta arte marcial). A sua atuação no estado do Rio Grande do 
Sul deixou um legado em várias dimensões. Conclusão: A importância do legado deste mestre ao 
colocar o Brasil no cenário mundial do Shorinji Kempo é relevante e deve ser documentada e 
preservada. A insuficiência de fontes em alguns anos do recorte temporal não permitiu uma maior 
profundidade em determinadas temáticas. É possível afirmar que diversos dados sobre a história do 
Shorinji Kempo no Brasil possam ser desbravados através de novos depoimentos e pesquisas em 
fontes não exploradas. Entretanto, devido à escassez de fontes documentais e a pouca literatura 
produzida sobre esta arte marcial, cabe salientar a importância da história oral, uma vez que ela 
permite um resgate de memórias não registradas e uma melhor compreensão das relações 
interpessoais dos sujeitos que vivenciaram aqueles momentos históricos. 

 
Palavras-chave: arte marcial; história oral; shorinji kempo. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com tradução livre de “Método de punhos do Templo Shaolin” (Henan 河南, China), o 

Shorinji Kempo 少林寺拳法 é uma sistematização de um apanhado das  técnicas marciais de 

diferentes estilos chineses juntamente com o contato com outras artes marciais japonesas 

que Doshin So 宗道臣 teve no inicio de sua vida e quando  retorna ao Japão. As técnicas 
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são divididas em Gōhō 剛法 (métodos duros, bloqueios, chutes e socos), Jūhō 柔法 (métodos 

suaves,  projeções e imobilizações) e Seihō 整法 (métodos de cura, acupressura e ajuste 

ósseo). É importante ressaltar que os ensinamentos filosóficos e a Doutrina Kongō Zen 金剛 

禅 tem um lugar de destaque nos livros deixados pelo fundador, bem como na prática desta 

arte marcial. 

O Rio Grande do Sul foi o estado pioneiro na prática do Shorinji Kempo 少林寺拳法, 

sendo até hoje o estado com mais branches (filiais) em território brasileiro. Apesar da 

grande importância histórica e cultural das artes marciais no cotidiano de nipo-brasileiros e 

brasileiros, são poucos os estudos que abordam especificamente muitas das práticas 

marciais trazidas pelos imigrantes. Por essa razão, este estudo tempor objetivo interpretar 

como ocorreu a introdução da prática do Shorinji Kempo 少林寺拳法 no estado do Rio 

Grande do Sul, desde a chegada do primeiro mestre no Brasil em 1959 até o ano de sua 

aposentadoria como professor da arte marcial acima referida em 1995. 

Diante disso, o presente estudo busca compreender como ocorreu a difusão da arte 

marcial japonesa chamada Shorinji Kempo no estado do Rio Grande do Sul, por meio das 

memórias de Sensei Ushida. Esta pesquisa foi desenvolvida através da análise de fontes 

orais e documentais. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O recorte temporal é definido pela chegada de Ushida Matsuo no Brasil em 1959 até 

o ano de sua aposentadoria como professor de Shorinji Kempo 少林寺拳法 em 1995. O 

professor Ushida estudou na matriz da Organização Mundial de Shorinji Kempo (WSKO), na 

cidade de Tadotsu, Província de Kagawa (Ilha de Shikoku), Japão, diretamente com Kaiso 

(Fundador) Doshin So. 

Com relação à coleta de dados da pesquisa, foram selecionadas como fontes: livros 

sobre pesquisa histórica em educação física e história oral, artes marciais e imigração 

japonesa, bem como documentos da época, obras comemorativas, fotografias, Atas de 

associações e recortes de jornais. Ushida Matsuo e Marcos Possera (aluno de Ushida na 

década de 70) foram entrevistados para a realização de um resgate de memórias. As fontes 

foram submetidas à análise documental desenvolvida por Bardin (2000). Primeiramente, foi
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realizada uma pré-análise de fontes que poderiam contextualizar o objeto de estudo. Após, 

procurou-se, através de leituras, selecionar dados quantitativos e qualitativos que 

fundamentassem o objetivo desta pesquisa. Em última fase, o tratamento dos resultados e 

a interpretação objetivaram o tratamento dos dados obtidos de forma a serem significativos 

e válidos para a pesquisa. 

 
HISTÓRIA DO SHORINJI KEMPO 

 

Ao procurar entender acerca da origem técnica e filosófica, é imprescindível comentar 

também sobre as culturas chinesas e indianas, visto que elas originaram o que hoje 

chamamos de Shorinji Kempo 少林寺拳法.  Ainda que Frosi et al. (2011)  afirmem que 

atribuir toda origem das artes marciais chinesas ao monge Bodhidharma 菩提达摩 é um 

equívoco, pois na China já havia outras formas de combate organizado antes de ele se 

estabelecer em Shǎolín Si 少林寺 (Templo Shaolin) como patriarca do budismo C’han 禪, 

utilizaremos esta versão pois é a história registrada no livro de Doshin So 宗道臣, criador 

do Shorinji Kempo. Diferentes versões históricas sobre as origens das artes marciais 

chinesas são levantadas, pois são poucos os registros historiográficos que restaram das 

inúmeras guerras internas ocorridas ao longo dos últimos 20 séculos, dificultando assim com 

que os historiadores tracem uma linha do tempo mais precisa. 

Ainda que inicialmente o Kempo não fosse considerado apenas uma arte marcial e 

sim um método de treinamento espiritual e unificação de mente e corpo ainda mais 

eficiente que o zazen ( meditação sentada), Shǎolín Si 少林寺 (Templo Shaolin ou Shorinji em 

Japonês) se tornaria mais conhecido sendo um centro de artes marciais ao invés de um 

centro Zen. Doshin So 宗道臣 (1970) relata que o Kempo praticado em Shaolin tinha uma 

transmissão fechada e somente era ensinado àqueles que se tornassem sacerdotes 

budistas ao ingressar no Templo Shaolin. A razão era simplesmente o fato de 

considerarem o kempo inseparável do Zen. Com diversas perseguições governamentais 

e incêndios no Templo Shaolin, os monges dispersaram. Naquele período todas as armas 

eram proibidas e, segundo esta versão da história, muitos monges começaram a ensinar 

o kempo para a população oprimida por bandidos e oficiais do governo. Assim, estas 

técnicas se espalharam, tomaram váriasformas em diferentes regiões e ficaram conhecidas 

por diversos nomes. Ao que tudo indica, o kempo havia sido varrido de seu templo de 

origem, mas sobreviveu entre as pessoas. O Templo Shaolin foi destruído pelo Imperador



Anais do 8.º Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate 

192 

 

 

Wu Ti como uma política anti-budista. Sendo reconstruído na Dinastia Sui (589-618 d.C.), 

não existem provas deque havia a prática do Kempo nesta nova reorganização. Doshin 

So 宗道臣 (1970) define a parte final da Dinastia Sung (947-1279 d.C.) até a Dinastia Ch’ing 

(1644/1662-1912 d.C.) como a época de ouro do Kempo por causa do grandenúmero 

de “experts” naquele período. Imperadores da Dinastia Yuan (1279-1368) seguiram uma 

política de banimento do Kempo devido ao grande número de praticantes entre os 

rebeldes. 

Doshin So 宗道臣 (1970) exemplifica que em nos anos de 1280, 100.000 praticantes 

se rebelaram contra a Dinastia Yuan (dinastia de domínio mongol), sendo eles a favor da 

restauração da Dinastia chinesa Sung. Os praticantes de artes marciais na China sempre 

foram os maiores núcleos de resistência popular contra os governos imperiais até a Dinastia 

Ch’ing, outra dinastia mongol. A partir daí, devido às diversas restrições governamentais 

impostas, as artes marciais e reuniões políticas ganharam vida nas sociedades secretas. A 

Rebelião dos Boxers 拳亂 (1900) ou também chamada de Yihetuan Yundong 义和团运动

(Movimento Yihetuan) foi o resultado das atividadesde algumas sociedades secretas que 

se uniram para formar a sociedade secreta dos Yihequan 义和拳 (Punhos Harmoniosos e 

Justiceiros), ou Boxers. Eles foram motivados por sentimentos nacionalistas e pela 

oposição ao colonialismo ocidental e aos missionários cristãos. Quando a derrota perante 

a frente estrangeira era iminente, o governo passa a ser contra os rebeldes nacionalistas e 

bane fortemente a prática do Kempo na China continental pois não conseguiria vencer à 

pressão estrangeira. 

Neste contexto,  o Shorinji Kempo moderno e a Doutrina Kongō Zen 金剛禅 são os 

trabalhos desenvolvidos por Doshin So 宗道臣. Doshin So 宗道臣, com o nome de Nakano 

Michiomi 中野道臣, nasceu em 10 de fevereiro de 1911 na prefeitura de Okayama, Japão. 

Aos oito anos de idade, após a morte prematura de seu pai, ele foi enviado para viver com 

seu avô na Manchúria (na época domínio japonês). Seu avô também era especialista em 

kendō 剣道, sōjutsu 槍術e Fusen-ryū jūjutsu 不遷流. Estas foram as primeiras experiências de 

artes marciais ensinadas por seu avô na vida de Nakano Michiomi 中野道臣. Ao ouvir a 

notícia da morte de sua mãe, Michiomi retornou ao Japão em 1926. Suas irmãs e seu avô 

morreriam na sequência. 

Em 1928, Nakano Michiomi retorna à Manchúria, tendo se alistado no exército 

japonês e como membro da Sociedade do Dragão Negro. Sendo um agente secreto, ele 
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foi colocado em uma escola dirigida por Chen Lian, um sacerdote que também era o mestre 

de Báilián Quán. Esta foi a primeira experiência de Nakano com o chinês Quan Fa e o 

Budismo. 

Chen apresentou Nakano a Laoshi (Mestre) Wen Taizong, grande mestre deYihe 

Quan (Northern Shorinji Giwamon-ken 拳和門拳). Wen toma Nakano como seu discípulo, 

treinando-o por alguns anos. Em 1936, em uma cerimônia realizada no Templo Shaolin, 

Doshin So vira sucessor direto de Wen-Laoshi, sendo reconhecido mestre da 21.ª geração 

do estilo Northern Shorinji Giwamon-ken 拳和 門拳. Esta versão dos eventos é contestada 

por alguns historiadores de artes marciais que defendem que a impossibilidade de um 

estrangeiro ter sucesso em uma posição de liderança sobre a tradição das artes marciais 

chinesas naquele tempo. Entretanto essa descrição das tradições chinesas é 

generalizadora. Algumas vezes é mencionado um processo judicial no qual o Templo de 

Shaolin fez contra o Shorinji Kempo, mas carece de fontes ou explicações mais conclusivas. 

Quando avaliamos a transformação das artes marciais através dos anos, percebe-se 

que cada nova geração de professores e outros povos que muitas vezes se apropriam e 

reestruturam as práticas, inserem alguns pequenos elementos pessoais nos seus 

treinamentos. Estes elementos, quando preservam a essência do que foi ensinado, 

mostram-se importante na preservação das lutas enquanto defesa pessoal, visto que muitas 

vezes há adequações para tipos físicos específicos e assimilações técnicas de outras artes 

marciais. Outro fator de extrema importância destas adequações é a necessidade de manter 

estas práticas atuais e úteis ao tempo presente, dando assim diferentes sentidos ao longo 

da história. É inegável que os objetivos de quem buscava uma prática marcial no Japão 

Feudal são diferentes das necessidades e realidades do século XXI, por exemplo. Segundo 

19 Doshin So 宗道臣(1970), muitos dos princípios técnicos originais ainda são observáveis, 

mas a atual forma do Shorinji Kempo encontra-se distinta de suas versões antecessoras 

chinesas e indianas. Logo se conclui que o Shorinji Kempo é uma seleção das técnicas 

marciais de diferentes estilos aprendidos na China juntamente com o contato com outras 

diversas artes marciais japonesas que Doshin So teve no início de sua vida e quando retorna 

ao Japão. 

Em nove de agosto de 1945, Doshin So 宗道臣 estava na Manchúria Oriental quando 

o exército russo rompeu seu tratado com o Japão e cruzou a fronteira. No dia 15 de agosto, 

a guerra terminou com a derrota do Japão. Durante o ano seguinte, sob o exército russo 

ocupante, ele experimentou a miséria e o sofrimento da derrota em uma terra estrangeira.
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Doshin So 宗道臣 retornou ao Japão em 1946, encontrando o Japão em um estado pós- 

Segunda Guerra Mundial, sofrendo de decadência moral e pobreza. Então, ele abriu uma 

escola e começou a tarefa de reconstruir o caráter, a moral e a espinha dorsal do povo 

japonês usando suas técnicas de Shorinji Kempo para atrair jovens estudantes e ensinar a 

mensagem da filosofia zen. Ele sistematizou as diferentes técnicas que aprendeu e as 

ensinou junto com sua filosofia. Este foi o começo do Shorinji Kempo que foi fundado em 

outubro de 1947. Doshin So 宗道臣 ficou conhecido como Kaiso, que significa "fundador". 

Kaiso estabeleceu a sede do Shorinji Kempo em Tadotsu, na província de Kagawa, na ilha 

de Shikoku, ao sul do Japão. 

 

Figura 1. Doshin So. 

 
Fonte: Wikimedia Commons/Domínio Público (Sunmist) 

 
 

Inicialmente em 1950, em contraste a outras artes marciais, Shorinji Kempo foi 

estabelecido como uma organização religiosa. Uma razão para isso era que as decisões de 

ocupação americanas haviam proibido qualquer coisa que tivesse qualquer ligação com 

artes de guerra. Em 1951 a organização obteve um reconhecimento oficial como a 

organização religiosa Kongō Zen Sohōnzan Shōrinji 金剛禅総本山少林寺. Em 1956 ocorre uma 

mudança de nome, sendo fundado o Nihon Shōrinji Bugei Senmon Gakkō 日本少林寺武芸専門学校

.  Após duas mudanças de nome,é nomeado como escola Zenrin Gakuen 禅林学園que oferece 

educação no espírito de Shorinji Kempo. Em 1963 foi estabelecida a Shadan Hōjin Nihon 

Shōrinji Kempō Renmei 社団法人日本少林寺拳法連盟 (Corporação da Federação Japonesa 

de Shorinji Kempo), que atualmente é denominada Zaidan Hōjin Shōrinji 
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Kempō Renmei 財団法人少林寺拳法連盟(Fundação da Federação Shorinji Kempo). 

Em 1972 foi fundada a Kokusai Shōrinji Kempō Renmei 国際少林寺拳法連盟

(Federação Internacional Shorinji Kempo, ISKF). Em 1974, o ISKF foi substituído pelo 

Shōrinji Kempō Sekai Rengō 少林寺拳法世界連合  (Organização Mundial de Shorinji        

Kempo, WSKO) para unir as federações dos vários países em que o Shorinji Kempo estava 

presente. Em 1980, Doshin morre devido a complicações cardíacas e sua filha Yuki So 宗由

貴, aos 24 anos de idade, assumiu a liderança na organização. 

 
MEMÓRIAS DE USHIDA MATSUO 

 

Matsuo Ushida nasceu em 1938 na cidade de Takamatsu, Província de Kagawa (Ilha 

de Shikoku), Japão. Iniciou a prática do Shorinji Kempo 少林寺拳法 aos 15 anos 

diretamente com o fundador do estilo  Doshin So 宗道臣 .  Mestre Ushida relata que 

morava a uma distância de quatro quilômetros da academia (matriz), caminho este que 

sempre realizava a pé ou com sua bicicleta. Doshin So 宗道臣 era rígido e os treinamentos 

também eram intensos, logo, Ushida já detinha o 2º Dan (2º grau de faixa preta) ao sair do 

Japão. Cabe lembrar que naquela época, o tempo de progressão das faixas nas artes 

marciais era diferente. 

O Japão estava devastado após a II GM (1945). As grandes cidades, as indústrias e 

as linhas de transporte foram danificadas, além de permanecer ocupado pelos Aliados por 

quase sete anos após a sua rendição. Uma série de reformas políticas e econômicas foi 

imposta ao governo japonês durante esta ocupação. A escassez de recursos e desemprego 

eram presentes naquela década. Diante deste contexto sócio histórico e econômico, Matsuo 

Ushida deixa o Japão e chega ao Brasil no ano de 1959 para trabalhar na lavoura. 

Ao chegar a São Paulo, inicialmente Ushida Sensei (Professor) fixa residência em 

Mogi das Cruzes (SP). Ele comenta que nesta cidade apenas intercambiava técnicas 

marciais com seu vizinho, que era praticante de Judô. Como o trabalho na lavoura não 

estava rendendo bons ganhos financeiros, ele muda a residência para Santos com o objetivo 

de trabalhar nos barcos do porto. Nesta época, Ushida Matsuo ensinava, ainda que de 

maneira informal, o Shorinji Kempo 少林寺拳法 aos seus colegas de tripulação. Devido ao 

seu trabalho, ele desembarca no porto de Rio Grande (RS) e fixa residência na capital 

gaúcha, Porto Alegre. 
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O primeiro local formal que Ushida começa a ensinar é no Esporte Clube São José, 

entre os anos de 1963 e 1964. Entre os alunos que lhe ajudaram naquele período encontram- 

se Antônio Carlos Mendes Ribeiro (Professor da ESEF-UFRGS e ex-treinador da dupla 

Grenal) e Renato Maciel de Sá (Primeiro aluno de Sensei Ushida e autor de “Anedotário da 

Rua da Praia”). Em 1976 as aulas começam a ser ministradas no Instituto Porto-Alegrense de 

Judô, localizado na Avenida Independência. Ushida sempre trabalhava como fisioterapista 

(massagem) paralelamente com as aulas de Shorinji Kempo 少林寺拳法. Quando Ushida 

Matsuo retorna ao Japão em 1974 para dar continuidade ao seu treinamento, a Shōrinji Kempō  

Sekai Rengō 少林寺拳法世界連合 (Organização Mundial de Shorinji Kempo, WSKO)  ainda não 

tinha sido criada, mestre Ushida aproveita a oportunidade e junto com seus colegas funda a 

WSKO, sendo então o Brasil um dos países fundadores desta organização. Nesta mesma 

viagem ele é avaliado e aprovado como 4.º Dan, graduação que detém até hoje. Após esta 

data, ocorreram viagens paraa sede no Japão a cada mais ou menos quatro anos com o 

objetivo de aperfeiçoar as técnicas da modalidade e levar alunos. E apenas em 1982, em 

outra de suas viagens, é registrada sua academia como um branch (filial). 

 
Figura 2. Doshin So 宗道臣e Matsuo Ushida antes da fundação da WSKO. 

 
Fonte: Acervo Pessoal de Ushida Matsuo. 

 
 

Em 1976 o grupo de Shorinji Kempo 少林寺拳法 desloca suas atividades para a 

academia Kidokan (conhecida por sediar outros estilos de artes marciais) localizada na Rua 

Duque de Caxias no centro de Porto Alegre. O tempo de permanência neste local é de
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apenas dois anos. Em 1978 ocorre o primeiro campeonato interclubes gaúcho da 

modalidade, pois anteriormente só existiam torneios internos das 32 academias existentes. 

Apenas em 1982 ocorre o I Estadual de Kempo, promovido pela Federação Rio-Grandense 

de Pugilismo e tendo como paraninfo o Governador Sinval Guazzelli. Estes estaduais 

perdurariam até a sua terceira edição no ano de 1984, onde uma troca de diretoria da 

Federação Rio-Grandense de Pugilismo teria enfraquecido e praticamente desativado o 

Departamento de Kempô da entidade. 

Em 1978 é locado um espaço na Avenida Cristóvão Colombo, espaço este com piso 

de madeira semelhante aos dojôs japoneses 道場 (locais de treino/locais do caminho). 

Marcos Possera, aluno de mestre Ushida desde a década de 70, comenta que neste período 

eram frequentes as corridas e treinamentos no Parque Farroupilha (Redenção). 

Em 1980 o grupo de Ushida desloca-se desta vez para a academia Meibukan na Rua 

Siqueira Campos, que por problemas financeiros do proprietário encerra suas atividades em 

1984. Neste período Ushida e seu grupo faz uma forte campanha financeira para arrecadar 

fundos para ir ao campeonato mundial. 

 
Figura 3. Reportagem Ida ao mundial em 1980. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Ushida Matsuo. 

 

O novo endereço é a Academia Stillo, local aonde Sensei Ushida lecionou até o ano 

de 1995, o ano de sua aposentadoria. Devemos ressaltar que a partir de 1991 a matriz passa
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a enviar com uma periodicidade regular praticantes de alto nível para ministrar seminários 

regionais no Brasil, logo, a viagem de 1993 foi a última que mestre Ushida fora aperfeiçoar- 

se na matriz. 

Quando perguntado, Sensei Ushida relata que uma das dificuldades de expansão do 

Shorinji Kempo 少林寺拳法 atualmente é a falta de divulgação nas mídias e a falta de 

incentivos financeiros para a participação de campeonatos internacionais. Antigamente 

várias reportagens em jornais, revistas e televisão foram 37 realizadas, e assim, o número 

de praticantes aumentava. O próprio mestre Ushida nunca pensou que seu nome ficaria 

tão conhecido e que a partir de sua iniciativa em 1964 haveria um legado tão grande, pois 

ele mesmo quando iniciou aos 15 anos nunca imaginou que se tornaria uma referência de 

professor e introdutor do Shorinji Kempo 少林寺拳法 em outro país. Entretanto Marcos 

Possera salienta que, mesmo que a motivação da iniciação na modalidade continua a 

mesma de anos atrás, o número de alunos que chegam à faixa preta e querem ensinar ainda 

é muito baixo, dificultando a expansão para outras regiões. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos documentos e entrevistas realizadas foi possível dimensionar a 

importância de Ushida Matsuo mestre para o desenvolvimento do Shorinji Kempo no Brasil. 

A insuficiência de fontes em alguns anos do recorte temporal não permitiu uma maior 

profundidade em determinadas temáticas. É possível afirmar que diversos dados sobre a 

história do Shorinji Kempo no Brasil possam ser desbravados através de novos depoimentos 

e pesquisas em fontes não exploradas. Entretanto, devido à escassez de fontes 

documentais e a pouca literatura produzida sobre esta arte marcial, cabe salientar a 

importância da história oral, uma vez que ela permite um resgate de memórias não 

registradas e uma melhor compreensão das relações interpessoais dos sujeitos que 

vivenciaram aqueles momentos históricos. 

Ushida Matsuo chegou ao Rio Grande do Sul na década de 1960, quando ninguém 

nem sequer conhecia diversas artes marciais japonesas. Isto prova que Ushida é um 

importante mestre, pois foi pioneiro no Shorinji Kempo no Brasil e conseguiu criar um grande 

legado. Reportagens, viagens e aperfeiçoamentos foram constantes durante o período que 

ensinou Shorinji Kempo em nosso país. Teve o mérito de registrar o Brasil na WSKO, 

tornandoo um dos países fundadores desta organização. A filha de Kaiso elogiou muito o
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trabalho de divulgação realizado por Ushida quando ela esteve em seminário regional no 

Brasil. O trabalho de mestre Ushida atualmente continua a desenvolver-se na figura de seus 

alunos como Marcos Possera, Clovis Guimaraes De Souza, Odilon Gomes Santiago Filho e 

Izidoro Yamamoto. 

É imprescindível valorizar a importância de modalidades que não são contempladas 

pela mídia, que possuem um menor número de praticantes, mas que possuem pessoas que 

batalham diariamente para que tenham uma maior visibilidade. Torna-se relevante a 

realização de novos estudos a partir deste tema, tendo em vista o encontro de novas 

perspectivas que poderão contribuir para a reconstituição da históriado Shorinji Kempo no 

Rio Grande do Sul. 
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