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Prefácio I

Por Prof. Fabrício Boscolo Del Vecchio

– Doutor em Educação Física e docente da Escola Superior de Educação Física da Universidade
Federal de Pelotas, onde realiza ensino, extensão e pesquisa, a partir de orientações de iniciação
científica, mestrado e doutorado em Educação Física –

 
Inicialmente gostaria de agradecer o convite feito pelos professores Rafael e Jorge Felipe

para tecer o prefácio da obra intitulada “DESCOBRINDO O UNIVERSO MARCIAL”.  Não me
ative aos motivos pelos quais os ilustres docentes me escolheram para ser o prefaciador deste livro.

O que sei, de fato, é que tenho prazer de estar ligado à temática desde a década de 80, ao iniciar nas
aulas de Judô do sensei Stanlei Virgílio, seja no cotidiano prático, com avaliação e prescrição de
treinamentos para esportistas de Lutas, Artes Marciais e Modalidades Esportivas de Combate
(LAMEC), seja na perspectiva acadêmica, orientando projetos de pesquisa na graduação e na pós-
graduação.

Embora haja elevado número de livros editados e publicados em português sobre LAMEC,
quantidade restrita se dedica à contextualização geral do universo marcial e, ao mesmo tempo, dá
conta de adentrar a questões específicas e particulares das LAMEC. Curiosamente, assim se dá a
presente obra, que em sua parte inicial explora e oferece conceituações para e após isto contribui
com a exemplificação de diversas modalidades. Previamente, parte da temática foi tratada em
outras oportunidades (GOMES et al., 2010; FRANCHINI; DEL VECCHIO, 2012; FONSECA;
FRANCHINI; DEL VECCHIO, 2013), mas aqui é retomada com uma visão mais integrada.

No entanto, a apresentação da história, da geografia e das características das LAMEC é
muito relevante, tanto que há esforços elevados para recuperação de informações de séculos
passados, inclusive das práticas de lutadores da Grécia na Antiguidade (POLIAKOFF, 1995). Aqui,
além desta preocupação, avança-se na identificação de como o profissional pode se inserir no
mercado nos dias de hoje, inclusive na educação física escolar, e são levantas questões e
explicações referentes à energia vital interna, a qual é importante nas LAMEC, especialmente as
orientais.

A obra, portanto, contribui na perspectiva acadêmica, para que docentes, discentes e
pesquisadores possam se aproximar da diversidade das LAMEC, e no âmbito social, quando
praticantes de diversas faixas etárias e níveis de envolvimento poderão aprender mais sobre o
assunto. Por fim, a expressão “De litteris, de syllabis, de metris”, que normalmente é empregada
como “Livros têm seu próprio destino”, deveria ser reconsiderada, ao explicitar que o destino dos
livros depende da capacidade do leitor... Assim, está lançado este desafio marcial.
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Prefácio II

Por Prof. xxxxxxxxxx

– Doutor em

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 REFLEXÕES INICIAIS

Durante toda história da humanidade, embates físicos de naturezas mil se fizeram presentes
na vida dos seres humanos. Desde os antigos homens pré-históricos, a necessidade de sobrevivência
fez com que todos tivessem que lutar por suas vidas a cada instante. Uma característica não só vista
nos seres humanos, mas também em todo mundo animal, principalmente quando o mesmo tenta
defender-se (SANTOS, 2008; PIMENTA, 2009; PEREIRA; FERON, 2010).

Com o passar dos séculos, diversas sociedades foram se estruturando pelo planeta sob
diferentes culturas e formas de como ver o mundo, seu próximo e semelhante. Os conflitos
ganharam proporções congruentes ao crescimento dos povos, gerando assim, o início das primeiras
guerrilhas tribais. Tais fatos fomentaram o início de preparações para o combate entre as diversas
comunidades existentes, já tendo como foco, um melhor desempenho para quando fosse chegada
hora do confronto.

Aos poucos, clãs, aldeias e etnias eram conquistados por outros, criando as primeiras
miscigenações, tanto raciais quanto culturais. Importante dizer que gradativamente, esses
intercâmbios culturais também envolviam seus métodos e construção de materiais bélicos.

Ao mesmo tempo, o ser humano, estimulado pelo pensamento reflexivo e filosófico, deu
início às contemplações sociológicas e antropológicas, muitas vezes também motivado por crenças
religiosas, que em sua maioria, colocam em xeque a realização de guerras e chacinas.

Assim, a sociedade humana em sua maioria, se desenvolveu e prosperou sociologicamente,
acumulando conhecimento para proporcionar proteção coletiva e individual a seus membros. Sob
um aspecto coletivo, estruturaram-se forças armadas, guardas municipais, legislações, dentre
outros. Já no aspecto individual, as formas de autodefesa ganharam força ao longo dos séculos,
tornando-se inclusive práticas esportivas difundidas até hoje (MOCARZEL, 2011).

Essa convergência entre atividades físicas, esportes e processos históricos pode ser
observada em quase todas as modalidades como dito na seguinte citação: “A história do desporto é
íntima da cultura humana, pois por meio dela se compreende épocas e povos, já que cada período
histórico tem o seu esporte e a essência de cada povo nele se reflete” (TUBINO, 1993, p.12). Dessa
forma, concorda-se com o pensamento de Melo (1997) sobre a importância e necessidade de
estudos sobre a história do esporte para sua melhor compreensão.

Portanto, concluímos que os métodos de autodefesa fazem parte mais que integrante da
história da humanidade. Também é possível dizer que estudá-los seria um meio capaz de auxiliar na



compreensão de fatos históricos, políticos e sociológicos do cenário mundial atual.

Hoje em dia, diversos métodos de autodefesa estão espalhados pelo globo, sendo inclusive
adaptados ou mesmo desenvolvidos em nível competitivo, tendo inclusive participação no maior
evento desportivo do mundo, os Jogos Olímpicos.

Muito embora haja uma grande quantidade de praticantes ao redor do planeta, vários
métodos de autodefesa são pouco conhecidos no Ocidente, tendo em vista que muitos são oriundos
do extremo Oriente. Apesar de muitos desses métodos serem seculares ou mesmo milenares, seus
contatos e difusões só se deram no mundo ocidental juntamente com as grandes imigrações de
chineses, japoneses e coreanos para o continente americano no início do século XX (FRANÇA;
CHAVEZ; BEZERRA, 2009).

Aos poucos, os diferentes métodos de autodefesa foram introduzidos nas diversas
sociedades ocidentais, gerando assim, uma nova realidade cultural que, de certo modo, também
gera uma aproximação com alguns valores e hábitos do ethos oriental, como na religião, na
culinária, nas terapias holísticas e também nas artes marciais. Esse pensamento fica claro na
seguinte citação: “As artes marciais presentes no país, desde o início do século XX, são atividades
corporais que influenciaram e influenciam a nossa sociedade com seus valores, traços culturais e
participação popular” (DRIGO ET AL., 2003, p.1). Após as reflexões anteriores é possível afirmar
que as técnicas marciais orientais também se fazem presentes no convívio da sociedade brasileira.

Em âmbito educacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) recomendam que as
“artes marciais/lutas” (como são lá descritas) devam ser exploradas na educação física escolar,
através de atividades lúdicas e também em caráter competitivo (BRASIL, 1998), juntamente com
outros temas transversais, como: “ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade
cultural” (LIMA, 2000, p.53).

No entanto, isso ainda é considerado por alguns autores algo raro nas escolas brasileiras de
um modo geral (GONÇALVES JR.; DRIGO, 2001; FERREIRA, H., 2005; NASCIMENTO;
ALMEIDA, 2007). É dito por Vertonghen (2010) que isso ocorre nos países ocidentais como um
todo por conta do imaginário popular ter a crença que as artes marciais sejam atividades que
estimulam a violência dos educando e também por conta do desconhecimento das técnicas marciais
pelos profissionais de educação física dos colégios; embora Gomes (2008) defenda que as mesmas
sejam um conhecimento legítimo da educação física.

Compartilhamos do pensamento de diversos autores, incluindo os PCN, que defendem os
diversos métodos de autodefesa como excelentes ferramentas educacionais, não esquecendo
também que ainda hoje é comum observar pais, tutores e/ou responsáveis colocarem suas crianças
em aulas de métodos de autodefesa com a preocupação de que as mesmas tenham valências físicas,
cognitivas e psicossociais amadurecidas através dos treinos físicos e dos ensinamentos filosófico-
disciplinares propagados por muitas dessas práticas (LANÇANOVA, 2006).

O objetivo desse livro é apresentar para a sociedade, de forma consistente, diversos dados,
reflexões e características de diferentes métodos de autodefesa espalhados pelo mundo e que
perpassaram a história da humanidade, desde lutas dos tempos antigos aos embates desportos
contemporâneos. Dessa forma, espera-se que as lutas, artes marciais, técnicas de defesa pessoal e
desportos de combate possam ter o devido reconhecimento e valorização da sociedade por sua
importância histórica, cultural, educacional, esportiva e salutar.

Acredita-se que esse trabalho se faz extremamente necessário já que a referida temática é
algo muito pouco estudada principalmente quando ressaltada seu lado sócio-cultural, uma vez que,
as pesquisas produzidas e publicações em revistas científicas no Brasil sobre o referido tema são em
sua maioria das áreas de fisiologia e biomecânica (CORRREIA; FRANCHINI, 2010). Quando o
assunto é comparado com outros esportes e atividades físicas em geral, a desproporção ainda é
maior, ficando evidente que o mesmo não é explorado no meio acadêmico, como outras práticas
(DRIGO ET AL., 2003). Ainda sim, tem-se aqui o desejo que esta obra se tornasse mais um meio
de estudo e difusão da cultura marcial como ferramenta pedagógica aplicada à estimulação de
valores éticos, morais deontológicos e sócio-cultural através das práticas aqui citadas.

Nos capítulos a seguir, busca-se diferenciar e explicar algumas das diversas conceituações e



nomenclaturas utilizadas dentro do universo marcial para proporcionar um melhor entendimento do
amplo universo dessas práticas. Muitas dessas nomenclaturas envolvem questões de ordem
histórica ou mesmo filosófica, sendo visto pelos autores dessa obra como algo importante para
compreensão de muitos dos aspectos educacionais e metodológicos ministrados.

Posteriormente, serão apresentadas peculiaridades diversas sobre 32 Lutas e Artes Marciais
(que nesta obra serão chamadas de LAM). A escolha de tais métodos se deu pelos mesmos terem
grande importância histórica, repercussão cultural ou mesmo pelos seus consideráveis quantitativos
de praticantes e admiradores no Brasil e/ou pelo mundo a fora. Por fim, são trazidas à luz algumas
atividades lúdicas que podem vir colaborar com a difusão das LAM para o público infantil,
principalmente no universo da educação física escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CONCEITUAÇÕES DIVERSAS DO UNIVERSO MARCIAL

Para dar-se início aos estudos sobre as Lutas e Artes Marciais (LAM) é importante serem
destacados alguns conceitos básicos (e porque não dizer, essenciais) para o entendimento
educacional e filosófico de tais práticas.

De forma comum, é possível ver corriqueiramente no cotidiano da sociedade o emprego das
expressões “Lutas” e “Artes Marciais” como sendo sinônimos; ou seja, como se estas fossem a



mesma coisa e tivessem o mesmo significado.

Já tendo uma ideia que ambas as expressões não seriam sinônimos, deu-se início à pesquisa
começando pelo material mais óbvio de interpretação e definição das palavras: o dicionário.
Analisando os dicionários “Aurélio” (FERREIRA, A., 1989) e “Globo” (FERNANDES; LUFT;
GUIMARÃES, 1993) para buscar de maneira objetiva as etimologias das palavras, depara-se com
dois consensos entre as fontes: ambos atribuíam a característica de desporto ao conceito “lutas” e
também não continham o significado da expressão “artes marciais”.

Buscando então a palavra “arte” nos mesmos dicionários citados, encontram-se diversas
expressões da mesma: artes plásticas, arte-de-pesca, arte mágica, artes liberais, belas-artes e artes
mecânicas. Entretanto, novamente não foi observada citação das artes marciais, a não ser em
registros mais recentes (eletrônicos), o que poderia demonstrar maior projeção do conceito artes
marciais em geral atualmente. Além disso, relata-se que essas noções são imprecisas e por isso não
definem conceitualmente os termos referidos.

Por exemplo, o dicionário “Aurélio eletrônico século XXI - v.3.0” inclui o verbete “arte
marcial” inserido em um conceito extremamente amplo de “arte”; “arte marcial” está lá definida
como: “repertório mais ou menos sistematizado de técnicas, movimentos e exercícios corporais
para defesa e ataque, com emprego de armas ou sem ele. [A maioria das técnicas assim
denominadas é de origem oriental.]”.

Algumas noções complementares de “luta” do dicionário citado ajudam a esclarecer o que
foi dito no parágrafo anterior: a) combate corpo a corpo, sem armas, entre dois atletas que,
observando certas regras, procuram derrubar um ao outro: luta livre; luta de boxe; b) qualquer tipo
de combate corpo a corpo: luta armada; c) peleja batalha; guerra: lutas civis; d) antagonismo entre
forças contrárias; conflito: luta entre o bem e o mal; luta de classes; e) (figurativo) esforço,
empenho: luta contra o alcoolismo, luta pela vida.

Tentando ampliar a pesquisa por fontes e referências que pudessem esclarecer os
questionamentos, buscou-se na internet através de sites de pesquisa e nas publicações bibliográficas
de periódicos e livros científicos em bibliotecas. Encontrou-se somente um trabalho que abordou a
diferença entre lutas e artes marciais e mesmo assim apenas na introdução. De acordo com Antônio
et al. (2008), as artes marciais teriam uma “filosofia” como fundamentação, ao passo que as lutas

não teriam uma referência filosófica.
Drigo (2006) relata que as artes marciais são atividades corporais de ataque e defesa,
podendo também ser caracterizadas como lutas. A principal diferença entre as duas é
que para os praticantes de artes marciais, principalmente as de origem oriental,
consideram que os conteúdos da cultura de origem da atividade teriam uma
orientação proveniente de uma "filosofia" (de vida) que determinaria a sua diferença
com as lutas, por exemplo: o boxe (ANTÔNIO ET AL., 2008, p.2).

 
Até mesmo no dicionário esportivo de Tubino, Tubino e Garrido (2007), foi encontrado

apenas descrições e conceituações sobre “artes marciais”, porém, não sobre “lutas”. Sendo assim,
por conta da escassez de informações, procurou-se conceituar “lutas” e “artes marciais” através do
entendimento dos próprios autores deste livro e de suas experiências empíricas e acadêmicas.

A interpretação dessas expressões apresenta estruturas sensivelmente distintas, tanto em
teoria quanto em prática. Ao refletir sobre os conceitos mencionados, por uma linha de abrangência
filosófica, pode-se identificar o que seriam os seus contrapontos e diferenças. As seções seguintes
abordam cada conceito de maneira mais detalhada.

Acredita-se que seja importante explicar que a distinção entre os conceitos dos termos
“lutas” e “artes marciais” não faz de nenhuma das duas práticas nem melhor ou pior que a outra,
porém, apontam para embasamentos e princípios não exatamente iguais.

 
2.1 Lutas



A luta faz parte da história do ser humano e mesmo do reino animal. O ato de lutar existe
desde o momento em que o “homem das cavernas” buscou se defender fisicamente (FERREIRA, H.,
2005). Já Maia (1989, p.207) expressa esse contexto histórico narrando: “No antigo texto sagrado
do Ramayana (cerca de 10.000 anos) existem inúmeras referências à arte da guerra e à sua prática
pela casta guerreira dos Kshatriyas (aqueles que salvam os semelhantes da dor e do sofrimento)”.
Sob um olhar sócio-cultural, o ato de lutar é de certa forma natural, faz parte da identidade do ser
humano, ou mesmo, de qualquer outro ser vivo. Portanto, tal ação empírica, inata, poderia ser
chamada de “luta não técnica”. Uma atitude instintiva, conatural sem qualquer prévio conhecimento
ou treinamento do ator principal da ação para isso. Segundo Mocarzel (2011, p.17): é a
“materialização ‘instintiva e natural’ de qualquer ser vivo buscando sua proteção e integridade
física”.

No entanto, após reflexões posteriores, acredita-se ser possível dizer que o ser vivo não só
tenta defender a si quanto também a sua prole e seu território quando atacados ou tão somente
ameaçado (SANTOS, 2008; PIMENTA, 2009; PEREIRA; FERON, 2010). Em conclusão, o
conceito de “luta não técnica” se constrói da seguinte forma: manifestação natural de autodefesa de
qualquer ser vivo, buscando assim, defender a si mesmo, sua prole e/ou território.

Esse fato culminou historicamente pela busca do aperfeiçoamento de métodos, movimentos,
utensílios e ferramentas para autodefesa (FERREIRA, F., 2008). É possível citar que isso é algo tão
intrínseco aos seres vivos, que talvez possa ser considerado como uma espécie de identidade
(MURAD, 2007). Esse é o caráter agonístico da vida humana (e também dos esportes) preceituado
pelos gregos (REID; EVANGELIOU, 2008), em sua época clássica, isto é, o século V a.C..

Seguindo esse raciocínio, observando a transformação da prática de autodefesa (luta não
técnica) em algo estudado, desenvolvido e praticado repetidamente, naturalmente adveio a criação
da “luta técnica”, que seria:

conjuntos de técnicas estruturadas para combates físicos com praticantes
desarmados ou armados, que buscam primordialmente a autodefesa e o
desenvolvimento físico, sem considerar questões filosófico-culturais no momento de
criação ou utilização de suas técnicas (MOCARZEL, 2011, p.13).

 
Acredita-se que hoje, as lutas de forma geral tenham adquirido uma nova conotação, pois

recentemente, as mesmas inseriram em suas aulas, metodologias que buscam o desenvolvimento de
valências físicas para boa saúde e qualidade de vida, objetivo que, outrora, era tido por muitas delas
como algo relativamente secundário.

Diferente das lutas, as artes marciais (principalmente as de origem oriental) têm como base
a promoção da saúde de seus praticantes, desde seus primórdios. Entende-se assim, que a promoção
da saúde é uma dimensão constitutiva das artes marciais – principalmente as de origem chinesa
(APOLLONI, 2004; ROCHA; AGUIAR; ROCKENBACH, 2008).

Dessa forma, em suas manifestações culturais contemporâneas, foram desenvolvidas
diversas atividades variantes das lutas (já praticadas nas artes marciais), elevando-se o
desenvolvimento físico e a saúde como focos fundamentais afastando-se dos aspectos de autodefesa
tornando-se práticas ginásticas. Por exemplo: Tae Bo, Aero-Boxe, Cardio-Boxe e Body Combat.

 
2.2 Artes Marciais

O conceito de “artes marciais” sugere bem mais subjetividade do que a terminologia “lutas”.
Começando pela análise das palavras que articulam a expressão, o termo “arte” envolve uma série
de significados de busca firme e disciplinada pela perfeição, pela beleza e plasticidade, em prol da
satisfação pessoal do praticante e de seus espectadores. Monahan (2007, p.42) cita que: “O próprio
corpo se torna o meio para um tipo de expressão artística que é sempre transitória e efêmera”.

Já na clássica e milenar obra oriental “Tao Te King” de autoria de Lao-Zi (604-517 a.C.), é
colocado que a cultura de forma geral é uma “arte viva”, em constante mudança e transformação,



buscando se adaptar e superar as dificuldades que surjam em todos os momentos em prol de uma
harmonia maior. Seria essa a filosofia base do Taoismo, uma das culturas mais antigas e populares
do Oriente com forte influência histórica nas LAM, como o Aikido, Karate, Kung-Fu, Sumo, dentre
outras.

Em uma linha filosófico-religiosa, que se aproxima de uma visão sociológica, o já falecido
patriarca religioso Tokuchika Miki, da Instituição Religiosa Perfect Liberty (ou PL), dizia que “vida
é arte” afirmando que essa “arte” é para a auto-expressão de forma a buscar a paz mundial.
Portanto, fazia uma alusão à personalidade humana e a capacidade da auto-expressão do ser
humano em seus meios de atuação: profissional, familiar, financeiro, político, amoroso e qualquer
outro campo de sua inserção em prol da harmonia maior (MIKI, 2003).

O termo “marcial” é proveniente do nome da divindade romana das guerras, o Deus Marte,
equivalente ao Deus Ares do panteão grego (LIMA, 2000; HAUSEN, 2004). Portanto,
etimologicamente o termo “artes marciais” expressaria o significado “arte da guerra” (ARAÚJO,
1997; TURELLI, 2008). Tubino, Tubino e Garrido (2007, p.164) dizem sobre as artes marciais que:
“Atualmente, têm um largo emprego como Defesa Pessoal, Esporte, meio para Aptidão Física e
saúde, meio de Educação etc.”.

Refletindo sobre as premissas anteriores, um entendimento generalizado e amplo da
expressão “artes marciais” seria um conjunto de ferramentas sócio-educativas que contribuem para
o desenvolvimento físico e na estruturação do comportamento e do caráter de seus praticantes,
independentemente do local e/ou cultura, respeitando preceitos ético-filosóficos durante sua prática.
Lembramos aqui; esse é um dos princípios essenciais deste livro.

Logo, buscando conceituar e convergir o significado da expressão, ”artes marciais” seriam:
todas as técnicas marciais de caráter sócio-educativas, estruturadas em métodos didático-
pedagógicos, que por sua vez são embasados por uma ou múltiplas filosofias que pregam harmonia,
saúde, qualidade de vida e acima de tudo a paz por seus praticantes.

Dessa forma, se faz claro que o pensamento filosófico oriental vê grandes diferenças
conceituais, principalmente pelo caráter ideológico, entre os termos “marciais” e “bélicos”; se
afastando do significado literal já descrito (“arte da guerra”), consequentemente, fugindo também
do ideário de violência. Cristalinamente, uma visão holística e sociologicamente harmônica.

Essa idéia parece ser exatamente oposta àquela que, no senso comum, temos das
artes marciais, ou seja, a de que seu objetivo é “gerar a violência”. Pelo contrário. O
artista marcial encara, vivencia a violência, desde suas mais evidentes até as mais
sutis manifestações. Assim, aprende a fazer uso de sua inerente agressividade
(instinto necessário à vida), diferenciando-a da violência (requinte humano
relacionado à morte). (LIMA, 2000, p.112)

 
Partindo das premissas anteriores de conceituação e aprofundamento dos significados das

expressões “lutas” e “artes marciais”, poder-se-ia dizer aqui que, ambas buscam primordialmente
em sua essência o caráter da autodefesa. Complementa-se ainda que, especificamente as artes
marciais teriam em seu interior ideológico um conjunto de ensinamentos filosóficos que buscariam
um ideário pacífico. Dessa forma, ambas as atividades, mesmo possuindo um conteúdo marcial, se
afastariam do fenômeno da violência, tanto no caráter educacional quanto prático e marcial.

 
2.3 Brigas

Talvez assim, possa ser entendido também que a terminologia “briga”, muitas vezes
utilizada neste universo também é outro conceito que deveria ser retirado do vocabulário do lutador,
artista marcial e porque não dizer dos educadores em geral. De forma geral, a palavra “briga” traz
consigo o ideário de desavenças e conflitos; logo, manifestações (mesmo que veladas) de violência
e do ego humano.

Portanto, defende-se aqui a necessidade do repensar dos significados e dos conceitos



adotados pela sociedade brasileira, seja ela leiga ou acadêmica. Desta forma, talvez seja possível
dar maior valor aos aspectos educacionais (técnicos e ético-morais) oriundos, ensinados e
propagados nas “lutas” e “artes marciais”.

 
2.4 Defesas Pessoais

As técnicas de defesa pessoal nada mais são do que uma faceta dos métodos de autodefesa
voltados objetivamente para questões de âmbito defensivo tendo seu maior foco situações do
cotidiano em que qualquer cidadão pode vivenciar nos dias de hoje com o advento da violência na
sociedade, como: assaltos à mão armada (armas de fogo, corte e concussão), tentativas de abuso
sexual e agressões físicas em locais públicos (estádios esportivos, ônibus, metrôs, praias, festas,
boates, dentre outros).

Nesta vertente, não se costuma haver amplos treinamentos voltados para aperfeiçoamento
da forma física, preparação mental e/ou psicológica, capacitação e graduação de níveis
hierárquicos, proficiência com armas brancas e também competições de âmbito desportivo; muito
embora existam citações de métodos de autodefesa que fogem dos pontos relatados acima, como o
Krav-Magá, método de autodefesa israelense, que se autointitula não como luta ou arte marcial,
mas como defesa pessoal, mesmo possuindo em seus treinos a busca pelo aperfeiçoamento físicos e
capacitação, tendo também graduações de níveis hierárquicos.

 
2.5 Desportos de Combate

Como já dito anteriormente, as práticas marciais se misturam à história da humanidade,
permeando quase todas as épocas e regiões do mundo. Muitas dessas práticas serviram como
ferramentas para fomentar ou mesmo buscar cessar as inúmeras manifestações do ego humano em
sua face mais viril, a violência (guerras, conquistas e dominação).

A necessidade do ser humano (alimentado pelo seu ego) em vencer seus limites e superar os
outros fazendo se sentir o maior dentre todos é impressionante. E tal fato foi transportado também
para o esporte. Afinal, o esporte é uma extensão da vida humana, uma versão micro-sociológica do

macro; da sociedade de ontem e de hoje (MURAD, 2007; 2009).

Capez (2003, p.XI) afirma que “a violência constitui uma das expressões primitivas do ser
humano. Em todas as épocas e em todas as sociedades sempre houve violência. No campo
desportivo não poderia ser diferente”. Portanto, se a violência é realmente algo natural no ser
humano, então se fazia mais que necessário e importante a criação de “freios” para limitação das
agressividades e destruições. A isto, Elias (1994) chamou de “processo civilizador”, no qual os
esportes têm um papel destacado, na contenção das práticas “naturais” da violência.

Assim, algumas LAM foram também adaptadas para a vertente esportiva, passando por
normatizações bastante significativas, de certa forma “filtrando” golpes e técnicas mais lesivas e
preservando também regiões mais sensíveis, podendo algumas até ser letais, como: olhos, garganta,
genital e espinha dorsal.

Portanto, de forma simples e direta, entende-se que os “desportos de combate” nada mais
seriam do que versões desportivas adaptadas das práticas marciais sob um conjunto de regras com o
intuito de sobrepujar seus colegas, então estes, sempre vistos como oponente e não como inimigos.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 OPÇÕES PROFISSIONAIS DE ATUAÇÃO

Dentro do universo marcial existem diversas formas de ação e atuação. Várias pessoas
tornam-se praticantes por objetivos diversos, como por exemplo: promoção da saúde, autodefesa,
estética, dentre outros. Assim, concomitantemente, vários profissionais também costumam ter suas
áreas mais destacadas de atuação. Muitos Professores chegam até a não aceitar novos alunos e/ou
clientes caso eles não tenham o mesmo objetivo de atuação do Professor. Por exemplo, não é raro
ver um Professor que não queira treinar alunos novos nas LAM caso os mesmos não participem de
campeonatos e competições esportivas. Tal fato se justifica pelo referido Professor ter todo seu
trabalho direcionado para o treinamento desportivo e competitivo; diga-se de passagem, algo cada
vez mais comum nos dias atuais com o advento da visibilidade e marketing que as competições de
LAM têm adquirido nos últimos anos.

Deste modo, tentamos destacar abaixo as opções profissionais de atuação mais comumente
vistas, tanto sob o olhar do profissional ministrante (Professor) quanto do público praticante
(alunos). A ordem abaixo foi proposital. Com ela pode-se observar um objetivo de linha temporal
em relação à história da humanidade no que diz respeito aos métodos de autodefesa; ou seja, do
mais antigo para o mais atual.

 
3.1 Autodefesa

Talvez o mais antigo e tradicional objetivo de prática em relação às LAM na história. Tem
por foco nada mais do que desenvolver suas capacidades bélicas, marciais e defensivas para a
segurança de si e terceiros. Podem ser desdobradas em aplicações mil que serão detalhadas mais à
frente.

 
3.2 Promoção da saúde

Este objetivo, mais que fundamental nas LAM, anda de mãos dadas com qualquer outro que
o praticante tenha desejo de desenvolver. Sem ele o praticante não consegue desenvolver as
repetições de treinamento de forma a aperfeiçoar suas técnicas. Ressaltam-se também os aspectos
contundentes das práticas de LAM, fazendo com que o praticante tenha que desenvolver uma



vitalidade e vigor, ambas necessárias constantemente para sua restauração e reestabelecimento
físico após os árduos treinamentos.

 
3.3 Valores educacionais

Tal objetivo veio se tornar talvez o mais importante dentre todos os outros no universo das
LAM para a sociedade, pois a inserção e difusão dos inúmeros ensinamentos educacionais serviram
como um grande conjunto de freios para o ego humano e suas diversas manifestações de violência.
Logo, se um indivíduo aprendesse técnicas que poderiam machucar o próximo, este mesmo também
deveria aprender anteriormente diversos ensinamentos e valores educacionais que buscariam tornar
a sociedade, como um todo, mais pacífica. Deste objetivo nasceu o conceito defendido aqui como
“arte marcial”. De certa forma, o pensamento acima vai ao encontro (ou seja, concorda) com o
conceito de Norbert Elias (1994) chamou de “processo civilizador” por intermédio dessa dimensão
ética para a humanidade, defendendo, segundo suas formulações, que os esportes podem e devem
ser educativos. Assim sendo, não é absurdo algum incluir também aqui nesse entendimento as
LAM (MOCARZEL, 2011).

 
3.4 Competitividade

Já no que se diz respeito aos aspectos competitivos, o tempo foi testemunha das diversas
formas de competição que o ser humano criou com as LAM ao decorrer da história. Muitas vezes
eram para satisfação pessoal dos praticantes (com ou sem ego), outras para eventos comemorativos
de monarcas e líderes. Atualmente, de forma bem mais controlada, as competições acontecem de
forma mais civilizada, com diversos conjuntos de regras e equipamentos protetores que permitem
os participantes buscar ímpeto e determinação para vencer seus limites e testarem-se no meio
desportivo.

 
3.5 Lazer

Sob o foco psicológico, ou seja, motivador do praticante, este é provavelmente o objetivo
mais importante, principalmente no que se diz respeito ao público infantil, pois se não for divertido,

praticamente criança alguma participará. Hoje, muitas pessoas buscam atividades diversas, não só
com objetivos físicos, artísticos, financeiros, dentre outros; mas sim, porque se divertem e aliviam
suas tensões de forma natural através da prática com prazer. É de certa forma muito raro ver
pessoas que praticam intensamente qualquer atividade sem que estas não gerem prazer aos
praticantes, tornando as LAM “válvulas de escape” psicológicas e emocionais. Enfim, as LAM sob
uma vertente psicoterapêutica.

 
3.6 Estética

Este objetivo só veio interessar à sociedade mundial de forma popular em tempos
contemporâneos, quando o corpo humano ganhou tamanha exposição e os pudores e restrições
diminuíram conseguintemente. Um dos principais fatores que deram força para tal objetivo
progredir foi a atual (e ainda crescente) inserção da mulher no universo da atividade física,
esportiva e marcial.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 VARIANTES MARCIAIS

As variantes marciais vêm trazer ao público praticante diversas formas e metodologias de
práticas marciais que servem de base metodológica para as inúmeras LAM pelo mundo a fora.

De forma a simplificar o entendimento, se as opções profissional de atuação são os objetivos
a se alcançarem pelos praticantes, as variantes marciais são as ferramentas e meios para tais metas
determinadas.

Porém, esclarece-se aqui, muitas das LAM não são adeptas apenas de uma só variante
marcial. Portanto, antes de uma definição única, recomenda-se um estudo ampliado e geral sobre a
referida prática em questão.

 
4.1 Impacto e “Trocação” (Striking)

A variante em questão traz consigo bastante objetividade dentro do universo marcial. Faz
uso principalmente das quatro “armas” impactantes do corpo humano: mãos, cotovelos, pés e
joelhos.

Popularmente no Brasil, tal variante marcial é chamada vulgarmente como “trocação” pela
troca quase que constante de golpes entre os adversários. Já na língua inglesa também é conhecida
como “striking”.

Algumas práticas de exemplos desta variante marcial: Boxe Inglês, Muay Thai e Savate.



 
4.2 Agarro, Queda e Arremesso (Grappling)

Dentre todas as variantes marciais esta pode vir a ser a mais antiga a ser praticada pelo ser
humano. Em termos de registros históricos, existem diversos entalhes e desenhos espalhados por
todo o mundo oriundos de civilizações antigas, algumas já inexistentes, como: Mesopotâmia,
Suméria, Egito, Grécia, Esparta, dentre outros.

Porém, um dos registros mais fiel de uma técnica marcial criada e estruturada,
posteriormente treinada e difundida por alguma cultura, tem como um dos primeiros apontamentos
uma arte marcial natural da região onde hoje se encontram os países da China e Mongólia. Esta arte
recebeu o nome Shuai Jiao, um estilo de Kung-Fu, baseado primordialmente na observação das
quedas e arremessos em duelos entre os animais córneos, isto é, possuidores de chifres como
búfalos, alces e bois (TONG, 2005).

Já sob um foco antropológico, naturalmente, é visto no mundo animal (incluindo aqui os
seres humanos) brincadeiras já desde a infância de agarros e desequilíbrios. Ou seja, esta prática
também seria algo nato e intrínseco do ser humano.

Popularmente na língua inglesa esta variante marcial também é conhecida como
“grappling”.

Algumas práticas de exemplos desta variante marcial: Jiu-Jitsu, Judo e Luta Greco-Romana
(também chamada de Wrestling e/ou Luta-Olímpica).



 
4.3 Imobilizações e Chaves

Inicialmente, conceitua-se aqui a expressão “chaves”, como técnicas de torção, força ou
pressão contra o sentido natural de uma articulação. Esta variante é considerada a mais perigosa
para as articulações, pois a força infligida sobre as mesmas causa grande dor e lesões em níveis
mioarticulares, que em muitos casos necessitam de intervenção cirúrgica para cura e tratamento.

Os autores desta obra indicam a variante imobilizações e chaves para as mulheres, pois tal
prática necessita de menos força física para efetuação da técnica. Logo, o público feminino
conseguiria se equivaler em diversos momentos da prática à eficácia do público masculino, que
habitualmente explora sua força muscular avantajada.

Algumas práticas de exemplos desta variante marcial: Aikido, Hapkido e Jiu-Jitsu.

 
4.4 Territorial

Majoritariamente, a predominância desta variante marcial se faz presente na existência das



versões desportivo-competitivas das LAM. Em muitos destes torneios a retirada do oponente da
área determinada de combate (às vezes ringues, plataformas, dentre outros), influencia diretamente
no resultado, podendo valer pontos ou mesmo a vitória. No entanto, tal variante se ressalta pelo
domínio do território em questão.

Algumas práticas de exemplos desta variante marcial: Kickboxing, Karate e Sumo.

 
4.5 Armada

Muito difundida em tempos passados pelos longos períodos de conflitos e guerras que a
humanidade vivera, hoje, a variante marcial armada tem como público praticante principal atletas
da área desportivo-competitiva, pessoas em busca de defesa pessoal contra malfeitores armados e
também integrantes de organizações militares.

Também é interessante ressaltar as adaptações feitas em tempos atuais para os treinamentos
de tal vertente, como armas e equipamentos feitos de materiais não lesivos e de peso leve para
facilitar o manuseio.

Algumas práticas de exemplos desta variante marcial: Esgrima, Kendo e Kung-Fu.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 ATUAÇÃO ESPACIAL

A discriminação da atuação espacial se mostra necessária, pois há diversas práticas que
atuam de formas bastante diversificadas em relação à especialidade. A grande maioria delas não
costuma ter uma atuação generalizada em relação a todos os tipos de espaço.

São apresentadas abaixo as três formas de atuação espacial nas LAM.

 
5.1 No solo

Algumas poucas práticas de LAM são desenvolvidas majoritariamente no solo (deitado,
sentado, de bruços, em quatro apoios e posições afins). Tradicionalmente, tais práticas costumam
dar ênfase às técnicas de rolamento, amortecimento e chaves. Porém, cada prática tem suas
peculiaridades e métodos de treinamento.

Uma prática de exemplo desta atuação espacial: Jiu-Jitsu.



 
5.2 Em pé

Na grande maioria das LAM pelo mundo é possível observar a prática da atuação espacial
em pé. Isso possibilita maior facilidade de deslocamentos e golpes.

Uma prática de exemplo desta atuação espacial: Kickboxing.

 
5.3 Mista

Já a atuação espacial mista é exatamente a junção de técnicas que permitem sua efetuação
tanto no solo quanto em pé. Por tal visão, alguns praticantes se sentem mais completos e seguros,
marcialmente falando, quando se especializam em técnicas nesta atuação espacial.

Uma prática de exemplo desta atuação espacial: Judo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 AÇÃO MOTORA

As diferenciações dos tipos de ação motora vêm apresentar as formas como decorrem as
técnicas e suas aplicações. Atenção para não haver confusão com as outras conceituações
anteriores. Esta busca dar foco explicitamente se o praticante sofrerá desequilíbrios, impactos
diretos ou mesmo os dois fatos.



Tal conceituação ganha importância principalmente quando se toca o caráter educacional na
infância. Quando na idade infantil, o ser humano ainda está no desenvolvimento de suas ações
motoras e sendo educado em seus comportamentos. Portanto, falhas como erros de aplicações dos
golpes, brigas e desentendimentos são mais comuns.

Para maior segurança de jovens praticantes, acredita-se que a ação motora controlada seja a
mais indicada para os mesmos, pois de certa forma tem menor chance de lesões.

Tendo a confiança do responsável pelo praticante aumentado juntamente com o treinamento
da postura comportamental do aluno, acredita-se que aí já haverá maior segurança em relação a
possíveis acidentes, pois objetivamente, as práticas de ação motora impactante podem ser mais
lesivas.

Já a ação motora mista apresenta as práticas que fazem uso de ambas às ações.

Importantíssimo dizer; as colocações feitas acima não eximem ou mesmo repudiam
qualquer praticante, mesmo crianças, de exercerem LAM de ação motora impactante. Apenas são
reflexões para maior segurança dos praticantes que estão no início de sua vida marcial.

 
6.1 Controlada

Esta ação motora dá maior ênfase ao desequilíbrio do oponente, no controle sobre o corpo
do outro, na subjugação através de quedas, arremessos, chaves e imobilizações.

Algumas práticas de exemplos desta ação motora: Agarrada Marajoara, Aikido, Huka-Huka,
Jiu-Jitsu, Judo, Luta Greco-Romana (também chamada de Wrestling e/ou Luta-Olímpica) e Sumo.

 
6.2 Impactante

Nesta prática, o foco é acertar o outro praticante com golpes corporais ou armas brancas. Em
muitas LAM, tal fato geram pontuações ou mesmo vitórias como o caso dos nocautes.

Algumas práticas de exemplos desta ação motora: Boxe, Esgrima, Karate, Kendo, Muay
Thai, Savate e Taekwondo.



 

6.3 Mista

Quando se fala na ação motora mista tem-se como entendimento que tal prática possui tanto
técnicas de controle e subjugação quanto golpes de impacto sob o oponente.

Algumas práticas de exemplos desta ação motora: Asamco, Capoeira, Hapkido, Kali Silat,
Krav Maga, Kung-Fu e Sambo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 A ENERGIA VITAL INTERNA (falar com Arthur)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 ARMAS BRANCAS NAS LUTAS E ARTES MARCIAIS

O conceito de arma branca se dá através do entendimento que são armas de uso manual que
não sejam de fogo utilizadas no cotidiano para ações diversas, como cortar, esmagar, contundir e
aprisionar.

Através de estudos linguísticos, Nasalski (2003) esclarece que na verdade tal terminologia
adveio de dois ideários. O primeiro relacionado ao brilho das lâminas das armas de metal. O
segundo em relação ao que ele chama de “simbolismo branco”, posturas éticas e sentimentos
ligados a pureza de caráter e espírito, como: honra, inocência e morte honorável.

Existe uma quantidade incontável de artefatos que passaram a ser usados como armas
brancas pelo mundo durante o decorrer dos séculos. Muitos desses artefatos não tinham a função
inicial de armamentos. No entanto, diversos fatores históricos acabaram alterando tal fato. Um dos
exemplos mais famosos se deve ao fato dos monges budistas do Templo de Shaolin na China serem
adeptos do voto de pobreza e de paz. Logo, não podiam ter armas de forma alguma para se
defenderem dos constantes ataques de bandoleiros assaltantes de seu Templo. Passaram então a



fazer uso de ferramentas do cotidiano, como, enxada, cajado, foice, dentre outros objetos, para
auxiliá-los durante os embates que se eclodiam repentinamente. Posteriormente, com o passar do
tempo, os Monges de Shaolin passaram a ser conhecidos como alguns dos guerreiros mais
formidáveis do mundo, sendo uma de suas principais características conseguirem tornar coisas

mundanas em armas funcionais e poderosas.

Dentre a imensa diversidade de armas brancas destacam-se quatro delas, consideradas por
muitos Mestres, historiadores e filósofos das LAM como as “quatro armas tradicionais” ou mesmo
“os quatro pilares”; esta última expressão fazendo alusão que na verdade quem não souber os
fundamentos destas quatro armas na verdade não deteria um conhecimento verdadeiramente
aprofundado no universo marcial. Talvez hoje tal pensamento pareça radical, mas em si ele é
bastante razoável em relação aos tempos antigos de guerrilhas e confrontos quase constantes.

8.1 Bastão

Considerado o “Pai das Armas”. Tem esse título por ser a arma mais básica, tanto em
construção quanto em treinamento marcial. Muito utilizada para concussão. Usualmente construído
com madeiras flexíveis ou rígidas. Mantêm adversários à distância, pois é uma arma
tradicionalmente de longo alcance; no entanto, pode haver variações de seu formato e tamanhos.
Também é conhecido no universo marcial com seu nome em chinês (Gun) ou em japonês (Bo).

 
8.2 Facão

Introduzido nas práticas marciais pelas guardas e forças armadas dos antigos governantes
chineses em períodos de séculos a.C.. Seu cabo pode ser de uso com apenas uma mão ou mesmo de
duas mãos. Forjado com sua lâmina curvilínea, tem fio (corte) de apenas um lado, sendo quase
sempre pontiaguda. Tradicionalmente, esta arma também tem um lenço vermelho preso ao seu cabo
para limpar o sangue da lâmina, embora também seja dito que também simbolizando a cor da
realeza ou mesmo a cor do guerreiro. É talvez uma das armas com maior diversidade de formatos e
modelos, variando de acordo com o estilo e/ou a cultura da região que era utilizado e da LAM que
era praticada; talvez a arma mais comum em toda Ásia. Útil para cortes e estocadas (perfuração).
Arma de médio alcance. Também é conhecido com seu nome em chinês (Tao ou Dao).



 
8.3 Lança

Considerada a “Rainha das Armas”. Difundida em todo mundo desde eras pré-históricas,
feita de pedaços de madeira afiada ou com setas de rochas pontiagudas. Marcialmente, foi

difundida principalmente pelas guardas e forças armadas dos antigos governantes orientais em
períodos de séculos a.C. e posteriormente o Ocidente aderiu a tais práticas. Na forma rústica, era
tradicionalmente feita em bambu com uma das pontas em metal acompanhada de uma pelagem que
impedia o jorrar de sangue sobre o cabo da lança durante a perfuração, não a deixando escorregadia
para seu manipulador. Muito utilizada para estocadas (perfuração) e um pouco para concussão. Útil
para manter adversários à distância, pois é uma arma de longo alcance. Igualmente comum em
povos indígenas pelo mundo afora. Também é conhecido com seu nome em chinês (Chiang).

 
8.4 Espada

Reverenciada como a arma mais nobre dentre todas no universo marcial em geral. Difundida
não somente pelas guardas e forças armadas antigas, mas também de forma popular em quase todo
continente da Eurásia, tornando-se um bem comum desde séculos passados. Faz parte do folclore e
da mitologia de diversas culturas orientais e ocidentais. Seu cabo pode ser de uso com apenas uma
mão ou mesmo de duas mãos. Encontrada tanto com sua lâmina curvilínea quanto reta, pode ter fio
(corte) de apenas um lado ou mesmo de ambos os lados, sendo quase sempre pontiaguda. Algumas
possuem um pingente pendurado como nós artísticos ou bibelôs brilhosos que representam
filosoficamente a nobreza e a divindade. Muito utilizada para estocadas (perfuração) e cortes. Arma
tradicionalmente de médio alcance. Também é conhecido com seu nome em chinês (Chien) ou em
japonês (To).

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 PECULIARIDADES DAS LUTAS E ARTES MARCIAIS

Dentro do universo marcial, observam-se características extremamente singulares e ímpares
enfatizadas durante as práticas marciais. Este fato se torna ainda mais visível quando em
comparação com outros tipos de práticas de atividade física e/ou esportes. Tais características não
só “ornamentam e enfeitam” o universo marcial. De fato, elas também o constroem e fazem parte
constante dessa complexa e enorme constituição.

Por motivos diversos (sendo por questões históricas, peculiaridades culturais específicas ou
mesmo adaptações desportivas), as práticas marciais se transformaram ao decorrer dos milênios
ganhando particularidades e predicados raramente vistos.

 
9.1 Características étnico-raciais

Tendo absorvido de forma extremamente profunda questões tanto étnicas quanto raciais de
culturas mil ao redor do mundo, muitas das LAM costumam, de certa forma, carregar consigo
inúmeras características que com o passar dos tempos, foram incorporadas aos seus costumes e
práticas habituais.

Podem ser citados alguns exemplos bem claros de tal fato, como por exemplo, o uso dos
instrumentos musicais nas rodas e treinos de Capoeira. O atabaque, berimbau e pandeiro foram
inseridos por conta do processo de aculturação ocorrido no Brasil, país precursor desta prática
marcial.



 
Outro exemplo muito comum e também já difundido mundialmente é o uso constante das

terminologias na língua mãe de seu país de origem em muitas práticas marciais. Tendo o Judo como
exemplo é possível citar aqui terminologias, como: Sensei (Professor ou Mestre), dojo (local de
prática e treino das LAM japonesas) e judogi (veste ou quimono de Judo). Palavras essas
aprendidas pelos alunos logo nas primeiras aulas e muitas vezes já conhecidas pela sociedade,
mesmo por muitos não praticantes. Tal colocação já deixa o caminho aberto para citação do
próximo subtópico.

 
9.2 Transparência nas tradições e culturas

Andando quase de “mãos dadas” com as características étnico-raciais também existe a
transparência nas tradições e culturas inseridas no universo marcial. Tradicionalmente, as LAM
costumam manterem-se fieis às suas culturas de origem (ou que a difundiram) de forma cristalina,
para que todos possam também conhecer tais tradições e costumes.

Tendo as LAM japonesas como exemplo, pode-se ressaltar o fato de seus Professores serem
intitulados como Sensei (Professor ou Mestre) e mesmo em países diferentes do Japão, tal hábito
continua. Dentro ou fora do Japão a terminologia é perpetuada; logo, há maior difusão daquela
cultura. Outro forte exemplo vem da cultura tailandesa, o Ram Muay, que seria uma “coreografia
ritualística” executada pelo lutador na área de combate antes de seu início com intuito de
reverenciar seu Mestre, espantar os “maus espíritos” e se concentrar no desafio que virá. Ao fim do
ritual o lutador cumprimenta o adversário e seus companheiros demonstrando o respeito aprendido
no treinamento. Regressando ao seu canto do ringue seu Mestre lhe oferece água para purificação
do corpo e faz uma breve oração para purificação do espírito. Só após tal mesura o lutador recebe
autorização de seu Mestre e superior para poder lutar.

Essas ações raramente são ocultadas quando as LAM são ministradas de forma tradicional.
Elas fazem parte mais que integrante de sua compleição. Cabe ao educando se adaptar às mesmas



incorporando as filosofias pouco a pouco durante seu treinamento, que como é dito pela grande
maioria dos Mestres, será para a vida toda.

 

 
Já a Capoeira tem por costume fazer apresentações falando e cantando sempre em português

nas rodas ao redor do mundo. Foi dito pelo Decreto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) que hoje ela é uma das maiores difusoras da língua portuguesa em nível global
por conta de tais fatos.

 
9.3 Junção de ataque e defesa

Algo bem importante em se destacar no universo marcial é sua preocupação em efetuar de
forma una a junção de ataque e defesa de forma eficiente. Desde os princípios dos treinamentos
marciais, as LAM buscam disciplinar o praticante a sempre desenvolver os aspectos defensivos
antes de tudo, como: movimentações, posturas de guarda, rolamentos e/ou amortecimentos.

Somente após tal compreensão e evolução técnica, os praticantes desenvolvem de forma
mais convergida os aspectos ofensivos, como: socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, dentre outros.

Um exemplo simples é a guarda básica (uma postura defensiva primária) utilizada em
diversas LAM de impacto, como o Boxe. As mãos protegem o rosto, os antebraços o peitoral e os
cotovelos o abdômen. Quando o praticante desfere um soco com uma das mãos o outro braço
mantém-se em guarda protegendo-o mesmo durante seu ataque. Assim, esclarece-se que é possível
o ataque mesmo sem desprezar a defesa em momento algum.



 

 
9.4 Possibilidades de ataques mútuos simultâneos

Diferente de várias outras atividades físicas e competições desportivas, como sinuca, tênis,
futebol e outros desportos com bola, nos quais apenas podem atacar na sua vez de ação (sua rodada
ou jogada) ou mesmo quando detém a posse da bola (objeto de efetuação de pontuação do jogo), as
LAM permitem ataques mútuos simultâneos onde os praticantes efetuam movimentos de forma
livre e aleatória sem estar preso a um referido momento ou rodada.

Assim, o embate se torna franco e direto, podendo a qualquer momento haver
consequências, sejam elas pontuações (no âmbito desportivo) ou ferimentos (no âmbito marcial).



 

 
9.5 Funções das indumentárias

Ao percorrer diversas culturas e países pelos séculos afora, as LAM tornaram-se práticas
incrivelmente singulares e com peculiaridades mil. Talvez uma das mais significantes e populares
dentre tais características sejam suas indumentárias. Os diversos trajes, vestimentas, adornos e
adereços tornam as LAM práticas estilizadas e extremamente artísticas, por assim dizer.

No entanto, as indumentárias não só vieram enfeitar tais práticas. Elas também possuem
funções significantes dentro do universo marcial. São elas: ataque, proteção e caracterização
(simbolismo).

 
9.5.1 Ataque

Principalmente em versões desportivas, diversas práticas utilizam as vestimentas como
meios de alavancar e alçar as pegadas para arremessos, quedas, imobilizações e chaves, como por
exemplo, o Jiu-Jitsu.



 

 
9.5.2 Proteção

Desde os primórdios das LAM, os aspectos defensivos sempre constituíram sua essência. O
uso de materiais e equipamentos protetores não foge a essa regra. Armaduras, máscaras, luvas,
capacetes e outros objetos defensivos eram e ainda são utilizados no universo marcial. O Kendo é
tido como um forte exemplo deste tópico, tendo proteções extremamente rígidas no dorso, nos
punhos e na cabeça.



 

 
9.5.3 Caracterização

Já sob um foco histórico e cultural, as LAM possuem um conjunto de indumentárias que
caracterizam diversos pontos significantes para suas práticas em referência à sua história, origem e
cultura própria.

Um significante exemplo sob um prisma cultural seria a história do quimono (veste japonesa
tradicional também nas LAM nipônicas). Segundo Lowry (2011), o primeiro registro de tal roupa é
encontrado em um texto chinês do século III (intitulado Wei Chih) que descreve emissários do
Japão visitantes da corte chinesa. Os Wajinden (como os japoneses eram chamados pelos chineses)
trajavam roupas de longos pedaços de tecidos, enrolados em seus corpos e não costurados.

Já num foco marcial e também desportivo, outro exemplo de fácil visualização por sua
grande difusão e popularização pelo mundo são as faixas branca e preta. Tradicionalmente, em
muitas das LAM, a faixa branca é a primeira utilizada, ou seja, sua simbologia representa um aluno
iniciante, enquanto um praticante já muito graduado como um professor usaria faixa preta. Logo,
fica claro que as cores das faixas (uma das peças da indumentária utilizada) trazem sim uma
importante caracterização com múltiplas funções e diferenciações.



 

 
9.6 Coletividade

Em relação aos aspectos prático-pedagógicos a peculiaridade da coletividade se faz bastante
interessante para o educador e/ou ministrante das aulas e técnicas das LAM, pois aqui se demonstra
versatilidade na aplicação e efetuação de treinos e aulas de tais atividades. Abaixo segue
explicações mais detalhadas das variações básicas que as LAM podem oferecer sobre esta
peculiaridade.

 
9.6.1 Individualismo

As LAM têm como conceito prático preparar para a autodefesa. Este treinamento tem início
com aprimoramentos individuais, que perpassam a vertente técnica; necessitam também do
aprimoramento físico e mental. Boa parte desta etapa acontece no inicio do treinamento do
praticante e se dá através de práticas que não necessariamente envolvem outra pessoa. Tal ponto é
apenas um dos pensamentos que apontam ser plausível dizer que as LAM são possíveis sim ser
praticadas individualmente.

 

 
9.6.2 Dualismo

Após alguma prática já concretizada, as técnicas marciais são efetuadas com ajuda de
parceiros de treino, assim aprimorando pontos de especificidade do treinamento, sejam para defesa,
ataque, competições esportivas, dentre outros. Tal dualidade estimula o trabalho em conjunto e a
cooperação mútua entre os praticantes. Enquanto um se esforça para fazer o ataque corretamente o
outro se foca em defender seus ataques a todo custo. Dessa forma, o desenvolvimento de ambos os
praticantes prospera.



 

 
9.6.3 Coletividade

Em algumas LAM existe também o método da coletividade, onde diversos praticantes se
unem para efetuarem técnicas em conjunto, de forma que as demonstrações individuais unidas pelo
mesmo ritmo e sincronia, construam uma apresentação ainda maior de um todo mais
impressionante e significativo.



 

 
9.7 Temporalidade

Quando se fala em LAM não devemos esquecer sua temporalidade. Dois aspectos ganham
destaque; o primeiro, em quanto tempo você consegue vencer seu oponente sob uma visão de
segurança em relação à defesa pessoal; já o segundo, em quanto tempo você consegue vencer seu
oponente sob uma visão desportiva por conta das fadigas cárdio-respiratória e neuromuscular.

Sob o ponto de vista desportivo-competitivo (principalmente em alto nível), o treinamento
deve ser todo ele realizado com base na temporalidade da competição em foco por conta do
consumo diferenciado dos substratos energéticos na variação do tempo das atividades e
treinamentos.

 
9.7.1 Intervalada

Quando a prática possui intervalos, como, por exemplo: os assaltos (rounds).

 
9.7.2 Contínua

Quando a prática vai do início do embate ao fim, sem possuir intervalos.

 
10 O DESENVOLVIMENTO DO PRATICANTE

No que tange todo o treinamento e aprimoramento dentro do universo marcial, o
desenvolvimento múltiplo e heterogêneo do praticante ocorre de forma a ser generalizado, completo
e holístico. Lima (2000) já esclarece em seu trabalho que muitas das LAM orientais já possuem
como parte de sua natureza a busca da melhoria do todo, sob uma visão globalizada, analisando o
ser como um só em união e não cada parte do mesmo separadamente. Importante dizer; tais partes
citadas anteriormente não são apenas braços, pernas, músculos ou afins. Incluem-se aí o lado
psicológico, comportamental e social do praticante. Enfim, uma verdadeira visão holística.

Abaixo são descritos alguns tópicos convergentes às determinadas áreas, mesmo que de
forma generalizada ou até superficial; pois se o estudo e explicação fossem extremamente
aprofundados, muito provavelmente fomentariam trabalhos para bem mais de um livro.

 
10.1 Cognitivo

Um dos mais visíveis e significantes tópicos permeados pelas LAM seria o conhecer de
diferentes culturas e costumes. O enriquecimento e o experimentar de novos elementos culturais
trazem reflexões, pensamentos críticos, prazeres, novos conhecimentos os quais muitos deles são
permeados e transmitidos há séculos, alguns até há milênios.

Um interessante apontamento também vem da melhoria da velocidade de reação do
praticante; porém, não só sob o ponto de vista neural, mas convergido sob a análise e velocidade de
raciocínio nas diversas e diferentes situações de embate, nas quais são necessárias as ações mais
que velozes e precisas do praticante. Aponta-se aqui que a elaboração da melhor estratégia a ser
utilizada durante o combate é uma excelente contribuição das LAM para seus praticantes.

 



10.2 Social e afetivo

Para muitos praticantes e adeptos das LAM, os aspectos marciais não são o seu objetivo
principal. As atividades físicas, incluindo aqui as LAM, carregam consigo também algo que para
alguns grandes filósofos e pensadores da história seria uma dádiva; o alívio do estresse emocional
do dia-a-dia; junto a isso a necessidade do ser humano se relacionar com seu próximo em sociedade
de maneira harmoniosa, vencendo assim os atritos e conflitos do ego humano. Pois, afinal, como já
apontavam as clássicas reflexões de Aristóteles, “o homem é um animal político” (MURAD, 2009,
p. 165). A essa faceta humana, Dadoun (1998) chamou de “Homo Politicus”. Dentro das LAM o
relacionamento social se faz significante pela confiança que começa a ser gerada entre os
praticantes; companheiros de treino; alunos e Professores; discípulos e Mestres. Algo que de certa
forma se torna um elo quase fraternal e familiar.

Traz-se à luz que a relação “Mestre-discípulo” é diferente da relação “Professor-aluno”. Na
primeira o seguidor não costuma questionar ou criticar os superiores, pois o Mestre tem a total
confiança do aluno (DALMASO, 2010); porém, não é verdade que os Mestres não ouvem seus
discípulos e nem eles devem ser omissos. A questão é que, o Mestre, por ter mais experiência,
costuma ter razão. É necessário “tempo de vida” para que o discípulo compreenda por si mesmo as
razões pelas quais o Mestre ministrou tal ensinamento, que, por conseguinte, fará o discípulo
crescer como futuro líder e/ou superior dentro da sociedade, independentemente do seu campo de
atuação. Esses ensinamentos são permeados pelas antigas filosofias orientais, dentro e fora das
LAM, até os dias de hoje.

Vale ressalvar que diferente dos ensinamentos doutrinário-filosóficos das LAM alguns
Mestres fazem uso abusivo desta relação impondo situações jocosas jamais aceitas na atualidade.
Infelizmente, por conta da “venda de graduações e de faixas” para popularizar a imagem e para fins
financeiros, muitos desses ensinamentos têm ficado em segundo plano. Importante dizer aqui; os
autores desta obra discordam totalmente desta postura.

 
10.3 Físico e psicomotor

Já mais convergente ao universo da atividade física, Sócrates é bem enfático e talvez até
mesmo firmemente crítico com os sedentários, afirmando que: "Nenhum cidadão tem o direito de
ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem
nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz".

No universo marcial, a variedade do treinamento e desenvolvimento do corpo humano é de
se impressionar. Uma gama de riqueza de detalhes técnicos faz o praticante trabalhar os sistemas
cardio-respiratório e neuromuscular de forma gradativa, porém intensa, aprimorando também a
flexibilidade mio-articular, a correção postural e a resistência como um todo.

 
10.4 Ético e moral

Seguindo a visão holística já supracitada, nada adianta a preparação externa do ser humano
(ou seja, treinar apenas seu corpo), sem também desenvolver a consciência e respeito do indivíduo.
Não há razão para ensinar alguém a socar ou chutar se tal pessoa ainda não compreende que ele
mesmo pode oferecer perigo ao próximo e acabar sendo um instrumento perigoso da violência
alimentada muitas vezes pelo ego humano.

A formação do bom caráter é algo que, em muitos casos (não se pode nem deve mentir
aqui), foi diminuído ou mesmo esquecido por alguns; porém não todos (também deve ser
ressaltado). Faz-se mais que necessário a difusão da transmissão de valores éticos, morais e
deontológicos para que assim, de forma sólida e transparente, as LAM possam realmente colaborar
com a paz e com o crescimento harmônico da sociedade humana.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 QUESTÕES DE GÊNERO NO UNIVERSO MARCIAL

Quando se discute as diferenças entre as práticas masculina e feminina no âmbito da
atividade física (incluindo aqui esportes e LAM) alguns tópicos costumam vir à tona. Dentro do
universo marcial, um dos pontos que ganha hoje maior discussão no Brasil é o ideário da mulher
não poder praticar LAM, pois seria uma atividade de homens ou mesmo, às deixariam
masculinizadas. Absurdo! Novamente uma remontagem de construção do estereótipo feminino que
todas as mulheres devem ser princesas de contos de fadas, sereias, bonecas, musas modelo, enfim, a
remontagem do “sexo frágil”.

Porém, importante dizer, tal fato só ocorre não apenas por uma visão social de machismo ou
mesmo da construção preconceituosa da imagem da mulher (que ao ver do pensamento citado,
deveria ser frágil e singela). Ocorre também pela falta de adaptação das técnicas ministradas em
aulas e treinos para a mulher, do uso desmedido da força física e também de outros fatores
relevantes que serão abaixo ressaltados.

 
11.1 Força física X Alongamento

No âmbito biológico, o sexo masculino tem maior desenvolvimento de massa muscular após
a puberdade; já o sexo feminino desenvolve maior concentração de gordura na parte inferior do
corpo para prevenção de impactos no ventre e equilíbrio da temperatura visando proteger a região
onde se encontraria o feto em uma possível gravidez. Ainda neste pensamento, a grande
concentração de massa muscular do homem gera maior tensão e rigidez muscular; por outro lado, a
mulher por ter menor desenvolvimento muscular tem também uma menor rigidez muscular,
fazendo com que ela tenha mais facilidade de alongamentos musculares, novamente, auxiliando o
processo natural do parto.

A comparação da força entre homens e mulheres já foi utilizado diversas vezes na história
para subjulgar a mulher sob um ponto de vista social e moral. Em diversas situações, é possível
encontrar profissionais que sobrecarregam a prática das LAM com abusivo uso da força física,
deixando de valorizar e fomentar técnicas e práticas que podem ser desenvolvidas através de outros
caminhos, como por exemplo, a elasticidade e a velocidade de reação; ou seja, possíveis focos de
treinamento que não seriam iguais à força física e talvez fossem mais fáceis de praticar pelo público
feminino.

 
11.2 Pensamento artístico feminino



Analisando de forma popular, o gênero feminino usualmente costuma dar maior atenção aos
aspectos artísticos, enfatizando o uso de detalhes nas execuções de ações simples do cotidiano,
como a maquiagem e adornos no dia a dia. Tal característica também pode ser vista nas atividades
físicas e nas práticas esportivas. As mulheres exploram movimentos mais desenhados e plásticos,
elevando não só a eficácia (como muitas vezes o homem faz), mas também a beleza e a expressão
artística.

Dentro do universo marcial a presença da mulher poderia talvez ser mais estimulada se fosse
elevado mais seu lado artístico, não só no âmbito técnico (como explorar seu alongamento ou dar a
liberdade de efetuar as técnicas de forma mais plástica) quanto também em seus materiais de prática
(como a confecção de roupas mais adequadas ao vestuário comum feminino e o uso de cores como
rosa, lavanda, lilás).

 
11.3 Treino exclusivamente feminino

O destacamento de horários exclusivos à prática do público feminino nasceu por conta de
haver homens praticantes que não respeitavam as mulheres durante as práticas de técnicas de agarro
(ocorrendo alguns abusos de âmbito sexual) ou mesmo excessos do uso da força nos treinamentos
de forma desproporcional em comparação à natureza biológica feminina.

De certo modo, a criação de horários exclusivos para o público feminino tenta fomentar e
incentivar as práticas marciais, buscando manter a integridade física e moral das praticantes. Em
diversos locais do mundo, tal atitude realmente aumentou o número de mulheres nos diversos
centros de treinamento.

Porém, analisando por uma visão sócio-antropológica, a inclusão feminina no universo
marcial passa a acontecer apenas entre mulheres, criando um real afastamento da maioria dos
praticantes, os homens. Se o foco da transmissão dos valores educacionais, éticos e morais
realmente acontecesse desde o início para todos os praticantes de LAM (sejam eles homens ou
mulheres), talvez a necessidade de horários exclusivos para o gênero feminino não seria preciso.

12 AS LAM OLÍMPICAS
12.1 Jogos da Antiguidade

12.1.1 Pancrácio

12.2 Jogos Modernos (em ordem cronológica de ingresso)

12.2.1 Esgrima

12.2.2 Wrestling

12.2.3 Boxe Inglês

12.2.4 Judo

12.2.5 Taekwondo

 
13 AS LAM BRASILEIRAS (ordem alfabética)
13.1 Agarrada Marajoara

13.2 Asamco

13.3 Capoeira



13.4 Huka-Huka

13.5 Jiu-Jitsu

13.6 Kombato

 
14 OUTRAS LAM (ordem alfabética)
14.1 Aikido

14.2 Chun Kuk Do

14.3 Hapkido

14.4 Hyoho Niten Ichi Ryu

14.5 Iaijutsu / Iaido

14.6 Jiu-Jitsu

14.7 Kali Silat

14.8 Karate

14.9 Kendo

14.10 Kenjutsu

14.11 Kickboxing

14.12 Krav Maga

14.13 Kudo

14.14 Kung-Fu / Wushu

14.15 Muay Thai

14.16 Sambo

14.17 Savate

14.18 Sipalki

14.19 Sumo

14.20 Tang Soo Do

 

 

 
PANCRÁCIO

• Nomenclatura

Do grego “pancratium”, que significa “cerco total” ou “poderes totais”



• Origem

Grécia em aproximadamente 600 a.C.

• Fundador

Não há fundadores conhecidos, embora a mitologia grega aponte para os Semideuses Hércules e
Teseu.

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

• Atuação Espacial

Mista (muito equilíbrio entre luta no solo e em pé)

• Visão desportiva

Em tempos atuais o Pancrácio sofreu inúmeras adaptações para continuar sendo praticada. No
entanto, sua atuação é praticamente uma grande adaptação para os eventos de artes marciais mistas
(MMA) ou regras próximas. Tais adaptações foram necessárias, pois suas competições antigamente
durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade, apesar da busca pela honra em meio ao espírito
agonístico grego, eram muito hostis e permitiam quase tudo, com exceção de enfiar os dedos nos
olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder

• Inserção no Brasil

Não há registros confiáveis dessa prática no Brasil

 

 
ESGRIMA

• Nomenclatura

Significa Arte de manejar a espada

• Origem

Não há registros fiéis de onde ela nasceu, mas foi desportivizada pela França

• Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva



A pontuação desportiva vem ao toque da arma no adversário ou retirando-o da pista de competição
valendo 1 ponto cada ação narrada, vencendo o embate quem alcançar 15 pontos primeiro. Hoje,
também existem competições de equipes e não só individuais

• Inserção no Brasil

Surge nas representações militares no fim do século XIX

 

 

 

 

 
WRESTLING

• Nomenclatura

Nomenclatura de origem inglesa originada aproximadamente no ano de 1100 d.C. É talvez a
palavra mais antiga ainda em uso no idioma inglês para descrever o combate corpo-a-corpo. Já o
dicionário online Merriam-Webster define Wrestling como "um esporte ou uma competição em que
dois indivíduos desarmados lutam corpo a corpo com cada um tentando subjugar ou desequilibrar
o outro"

• Origem

A história do Wrestling se confunde com a história da humanidade. Existem diversos relatos
advindos de civilizações antigas da luta agarrada como esporte com arbitragem e chaves de
competição desde pelo menos 2.400 a.C.

• Fundador

Não possui fundador. De certa forma, ficou em homogenia no mundo todo a partir dos Jogos
Olímpicos Modernos

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (muito equilíbrio entre luta no solo e em pé)

• Visão desportiva

Fazendo uso de um uniforme (malha e sapatilha) há uma divisão entre duas categorias: Luta
olímpica (ou estilo livre) e Greco-romana. A diferença é que na divisão Luta olímpica é permitido
usar as pernas para atacar ou defender; já na Greco-romana não. Ambas têm como objetivo maior
derrubar e imobilizar seu oponente com as costas no solo. Entre a Luta Olímpica e o Greco-romano,
os homens participam das duas divisões; já as mulheres participam apenas da Luta Olímpica

• Inserção no Brasil

No Brasil, sua prática começou a ser difundida em 1963 por conta dos Jogos Pan-americanos de



São Paulo. Porém apenas em 1975 iniciou-se a prática  efetiva e forma organizada

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOXE

• Nomenclatura

Original do verbo inglês “to box” que significa “bater”. Após o século XVI passou a significar
“bater com os punhos”. No latim, a palavra “pugillus” significa “bater com soco”, dando assim
origem a outra nomenclatura que o Boxe também é conhecido, Pugilato. Também pode ser
conhecido como Boxe Inglês

• Origem

Não há um registro certo. Diversos apontamentos mostram o pugilato (arte de boxear) sendo
praticado pelos egípcios, espartanos, gregos e outros povos antigos. No entanto, foi desportivizado
nos moldes atuais na Inglaterra



• Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

É dividido em “profissional” e “amador” (olímpico). No primeiro, as lutas têm 12 rounds de 3

minutos cada tendo sua pontuação por vitorias de round pontuando quem for mais agressivo e
incisivo com socos. Já no amador são apenas 3 rounds de 3 minutos cada vencendo o lutador que
pontuar mais somando todos os rounds

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil com marinheiros em 1900 aproximadamente, mais especificamente nos portos de
Santos e do Rio de Janeiro

 

 
JUDO

• Nomenclatura

Significa “caminho da suavidade” em japonês

• Origem

Japão em 1882

• Fundador

Jigoro Kano

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

A parte desportiva do Judô pontua quedas e chaves articulares

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil através da grande imigração oriental no início do século XX; mais
especificamente em 1915 com a vinda dos Mestres Sanshiro Satake e Mitsuyo Maeda, também
introdutores do Jiu-Jitsu no país



 

 

 

 
TAEKWONDO

• Nomenclatura

Significa a arte de usar os pés e as mãos nas lutas

• Origem

Da Coréia do Sul, sendo mais específico em Surabul, província de Silla

• Fundador

Não houve um fundador apenas, no entanto, sob um prisma moderno, muitos apontam o General
Choi como patrono do Taekwondo moderno desportivo

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarros / Quedas / Arremessos

Chaves / Imobilizações

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

Combates

Formas (Poomsae) desarmadas

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil como e em que ano, com a implantação do Taekwondo em São Paulo, na década
de 70 através o Grão-Mestre San Min Cho

 
AGARRADA MARAJOARA

• Nomenclatura

Remete ao tipo de prática e seu local de origem

• Origem

Inspirada nas observações caboclas dos duelos entre búfalos observadas nos municípios de
Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, prováveis locais onde a prática começou, sendo
remanescente em Salvaterra, Chaves e principalmente Soure, todas localizadas na Ilha de Marajó no



estado do Pará

 
• Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

A prática ocorre em todos os terrenos da Ilha de Marajó. No entanto, suas competições ocorrem
tradicionalmente nas praias onde os praticantes buscam se agarrar tentando derrubar um ao outro de
costas no solo sujando suas costas com areia da praia

 

 

 

 

 

 
ASAMCO

• Nomenclatura

Deriva da entidade “Associação Santamariense de Artes Marciais de Contato” (ASAMCO), criada
para gerenciamento de LAM na cidade de Santa Maria/RS no início da década de 80. Em seguida,
com as migrações de alunos faixas pretas pelo Brasil, militares e civis, o nome mudou para
simplesmente “Associações de Artes Marciais de Contato”, permanecendo a sigla ASAMCO. Em
1995, quando as sociedades ASAMCO tomaram consciência de que tinham características
conjunturais que lhe permitiam se enquadrar como uma arte marcial, e não um estilo derivado foi
então criada a Federação Gaúcha do Estilo Asamco de Arte Marcial

• Origem

Brasil do início dos anos de 1980

• Fundador

Roberto Nochang Carneiro

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações



Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

 
• Visão desportiva

Combates (com e sem quedas)

Formas (fórmulas)

 
CAPOEIRA

• Nomenclatura

Do português “vegetação” ou “roça abandonada”

• Origem

Diversos registros apontam a Capoeira sendo africana, no entanto, sua estruturação e difusão se
deram, em sua totalidade, num prisma mundial, sob a cultura brasileira desde meados do século
XVI

• Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

A própria cultura da Capoeira não abraça as questões desportivas em sua maioria, mas já houve
competições de acrobacias e de embates

 

 

 

 

 
HUKA-HUKA



1 Nomenclatura

Sua nomenclatura é de origem xinguana que nada mais é que um grito de guerra para o desafio
lançado ao adversário

2 Origem

Não se tem uma data oficial da criação da prática, apenas sabe-se sua origem oriunda do Alto
Xingú e dos índios Bakairi, ambos do estado do Mato Grosso

3 Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso
• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente no solo, pouca prática em pé)

4 Visão desportiva

A luta se inicia com os atletas ajoelhados. Começa quando um homem que será o árbitro conhecido
como dono da luta, caminha até o centro da área da luta e chama os adversários pelo nome.
Os lutadores se ajoelham girando em circulo horário frente a frente. Após isso, se ajoelham e se
agarram, tentando derrubar um ao outro de costas no solo

 

 

 

 

 

 
JIU-JITSU BRASILEIRO

• Nomenclatura

Significa “arte suave” em japonês

• Origem

Em Manaus e posteriormente no Rio de Janeiro desde 1915

• Fundador

Carlos Gracie e Hélio Gracie

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

• Atuação Espacial

Solo (majoritariamente no solo, pouquíssima prática em pé)



• Visão desportiva

Sua face desportiva pontua quedas, posições de imobilização e controle do adversário no solo,
esquivas de posições de controle no solo (raspagens de guarda) e chaves articulares

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMBATO

• Nomenclatura

Sua nomenclatura começa com a letra “K” por conta da Kabbalah, uma antiga cultura de influência
judia busca revelar como o Universo e a vida funciona. No sentido literal, a palavra Kabbalah
significa “receber”; é a ciência sobre como alcançar a plenitude em nossas vidas. Posterior a letra
“K”, aderiu-se a terminologia abreviada de “combate total”. Logo, tem-se assim a palavra Kombato

• Origem

Criado em meados dos anos 80 do século XX no Brasil

• Fundador

Paulo Albuquerque

• Variante Marcial

Impacto e trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Não possui prática esportiva

 

 



 

 

 
AIKIDO

• Nomenclatura

Significa “caminho da harmonia através do espírito (ou da energia vital)” em japonês

• Origem

Criado no Japão em 1942

• Fundador

Morihei Ueshiba, também conhecido como O-Sensei

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Solo (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

O Aikido em sua maioria esmagadora não abraça a ideia competitiva fazendo uso de suas técnicas.
No entanto, alguns adeptos criaram competições de embates recentemente. Tais relatos ainda não
atingiram uma marca relevante para ter maiores citações aqui

 

 

 

 

 

 
CHUN KUK DO

• Nomenclatura

Caminho Universal ou literalmente Caminho das mil terras (ou muitas terras) em coreano

• Origem

Nos Estados Unidos da América em 1990

• Fundador



Chuck Norris

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Sparring - As competições de Chun Kuk Do são baseados no Semi-Contato, por pontuação.
Nocautes podem ocorrer, mas não são incentivados. O que se busca no sparring do Chun Kuk Do é
a técnica e a proficiência dos competidores. Os mesmos são incentivados a competir em outros
torneios, de outras organizações, tanto em semi, ligh ou full contact.

Team Sparring – Consiste da mesma regra do Sparring tradicional de semi contato, mas realizado
com time. O time com a maior pontuacao no final da disputa vence. As competições de Chun Kuk
Do são reguladas pela UFAF (United Fight Arts Federation)- assim como o próprio estilo em si.
Essa entidade fora criada pelo Gran Master Norris com a finalidade de levar o estilo adiante,
organizá-lo e expandi-lo, tanto nacional quanto internacionalmente.

Formas ou Katas, em que cada participante demonstra a melhor qualidade possível de seus
respectivos katas, dividindo-se em duas formas:

Tradicional Forms – competição voltado exclusivamente para o currículo marcial do Chun Kuk Do,
ou seja para as formas desenvolvidas pelo sistema.

Open Forms – competição voltada para formas de diversos estilos marciais, aberto exclusivamente
para os faixas pretas da UFAF/Chun Kuk Do.

Weapons – competição voltada para formas com armas, tradicionais do sistema ou de fora do
mesmo. Demo Team: Demonstração Marcial de formas abertas, com musica, armas e de no mínimo
4 participantes sem limite máximo. Muito parecido com o Extreme ou Musical Forms em Equipes

• Inserção no Brasil

Em 2012 com Clauber Rocha

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
HAPKIDO

• Nomenclatura

significa “caminho para a união da força e o espírito” em japonês

• Origem

Coreia do Sul no ano 1957, embora relatos dos próprios mestres e coreanos, dizem que tem mais de
4000 anos

• Fundador

Choi Yong Sul

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (igualmente em pé quanto no solo)

• Visão desportiva

Combates (Hoshinsul), podendo ser de quedas ou impactos, em pé ou no solo

Formas armadas

Demonstrações de quebramentos

• Inserção no Brasil

O Grão Mestre Park San Jae hoje 10º Dan, chega ao Brasil em 1972 trazendo o estilo (Jung Do
Kwan) e alguns anos após, o Grão Mestre Yun Sik Kim hoje 10º Dan, chega ao Brasil em 1977
trazendo o estilo que fundou (Bum Moo Kwan)

 
HYOHO NITEN ICHI RYU

• Nomenclatura

Significa “estilo de estratégia dos dois céus como um só” em japonês



• Origem

Japão em meados do século XVII

• Fundador

Shinmen Musashi-no-Kami Fujiwara no Genshin ou, como é mais conhecido, Miyamoto Musashi

• Variante Marcial

Armada

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

Não há versão desportiva. Treinado na forma de coreografias marciais (katas) com propósito
estritamente marcial e filosófico

• Inserção no Brasil

O Niten Ichi Ryu foi trazido ao Brasil pelo Sensei Jorge Kishikawa, Shihan (Mestre) da 10º
Geração do Estilo e Menkyo Kaiden (graduação máxima do estilo) em 1993

 

 

 

 

 

 
IAIJUTSU (IAIDO)

• Nomenclatura

Significa “técnica de sacar a espada” em japonês

• Origem

Japão pouco após 1500, século XVI

• Fundador

Não há um único fundador, mas começou provavelmente com Iizasa Choisai

• Variante Marcial

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo), mais especificamente, há algumas técnicas
com os praticantes ajoelhados (seiza) e sentados

• Visão desportiva



As competições acontecem exclusivamente com a forma (kata) sendo avaliada por Professores e
Mestres

• Inserção no Brasil

O início da prática do Iaido no Brasil é bem pouco registrado. No entanto, aponta-se o início da era
moderna do Iaido no Brasil com a chegada de dois senseis do Japão no Brasil. Primeiramente Asahi
Sensei, em meados da década de 1970 e posteriormente Nakakura Sensei, tendo sido ele a realizar o
primeiro exame de graduação de Iaido no Brasil

 

 

 

 
JIU-JITSU

• Nomenclatura

Significa “arte suave” em japonês

• Origem

Originou-se na Índia aproximadamente 2000 anos a.C., porém, passou ao decorrer dos séculos por
transformações na China e teve seu grande desenvolvimento e difusão no Japão. Posteriormente
sofreu novas transformações no Brasil, mais especificamente a partir de 1915, gerando assim, a
vertente Jiu-Jitsu Brasileiro (ou JJB)

• Fundador

Na Índia teve como seus precursores os monges budistas. Já no Brasil, a família Gracie
desenvolveu o estilo conhecido com JJB, tendo sido oriunda das técnicas ministradas pelo Mestre
Maeda (conhecido também como Conde Koma), imigrante japonês que chegou ao Brasil em 1915 e
iniciou os treinamentos da família Gracie em 1916/1917

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

• Atuação Espacial

Solo (majoritariamente no solo, pouquíssima prática em pé)

• Visão desportiva

A parte desportiva do Jiu-Jitsu pontua quedas, posições de imobilização e controle do adversário no
solo, esquivas de posições de controle no solo (raspagens de guarda) e chaves articulares

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil através da grande imigração oriental no início do século XX; mais
especificamente em 1915 com a vinda dos Mestres Sanshiro Satake e Mitsuyo Maeda, também
introdutores do Judô no país

 
KALI SILAT



• Nomenclatura

Significa “espada” ("Kali" – palavra de origem filipina e "Silat" – palavra de origem indonésia)

• Origem

Aproximadamente 500 anos d.C. nas Ilhas Filipinas, porém posteriormente com grande influência
da Indonésia e Malásia

• Fundador

Na Ilhas Filipinas teve como seus precursores os guerreiros tribais da região

• Variante Marcial

Impacto e trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Semi-contado: atletas só têm que tocar o outro com a arma

Contato pleno: vale tudo armado com pontuação

Tribal: onde só para por nocaute ou desistência

• Inserção no Brasil

Em 1986 pelo Mestre Paulo Albuquerque, aluno do Tuhon Greg Alland, Chefe de várias escolas
filipinas e fundador da Sinatirciawalli. Mestre Paulo também é fundador do Kombato

 
KARATE

• Nomenclatura

Karate significa “mãos vazias”, em japonês

• Origem

Ilha de Okinawa, no Japão. Estruturou-se em meados do século XVII

• Fundador

Não possui um único fundador, sendo uma mistura de artes marciais levadas à Ilha de Okinawa,
provavelmente por marinheiros influenciados por outras práticas marciais orientais, misturando-se
arte existente na Ilha, o Okinawa-te. Porém, com sua difusão, ganhou características de outras
práticas e regiões, como do Naha-te (cidade de Naha), do Shuri-te (cidade de Shuri) e do Tomari-te
(cidade de Tomari), dando origem aos vários estilos conhecidos hoje. Porém, destaca-se o estilo
mais conhecido no mundo hoje, o Shotokan, idealizado por Gichin Funakoshi, nascido em Shuri,
discípulo de Yasutsune Asato e Anko Itosu

• Variante Marcial



Impacto e trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Existe o Karate voltado para competição, onde são mais valorizados golpes básicos e diretos como,
socos e chutes

Numa luta de competição, socos em qualquer área marcam 1 ponto (Yoko). Chutes acima da faixa,
até a altura do pescoço, marcam 2 pontos (waza-ari), tanto frente quanto costas. E chutes acima do
pescoço marcam 3 pontos (Ippon), e golpes abaixo da faixa não são permitidos.

Alguns exemplos de penalidades: caso o competidor saia da área estabelecida para competição,
agarre o seu adversário, cometa excesso de contato (como tirar sangue ou contundir seu oponente
seriamente), atitudes antidesportivas, entre outras. Podendo receber até 4 penalizações e na quinta o
competidor é desclassificado

• Inserção no Brasil

O Karate chegou ao Brasil com a vinda dos primeiros imigrantes japoneses em 1908, no navio
Kasato Maru, que chegou ao porto de santos. O Karate era praticado pela colônia japonesa e por
pouquíssimos brasileiros que tinham acesso a colônia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KENDO

• Nomenclatura

Significa “caminho da espada” em japonês

• Origem

Japão no fim do século XIX e início do século XX. Porém, sua formação atual foi constituída em
meados de 1950

• Fundador

Não há um único fundador

• Variante Marcial

Armada

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

Combate armado impactando as espadas sob os pontos com proteção do atleta adversário.
Curiosamente, na avaliação dos golpes é levado em conta: postura, técnica e grito do atleta

• Inserção no Brasil

Através da grande imigração japonesa, mais especificamente em 1908

 

 

 

 

 

 
KENJUTSU

• Nomenclatura

Significa “técnica da espada” em japonês

• Origem

Japão no século XII

• Fundador

Não há um único fundador

• Variante Marcial



Armada

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

O Kenjutsu não tem enfoque esportivo ou para competição. Mesmo assim, existem competições
regulamentadas pela Confederação Brasileira de Kobudô.
O sistema de pontuação de combates (shiai) é feito com três árbitros que acompanham o embate
que consiste em dois níveis:

 
1-    Yuko: golpe  geralmente associado a “meio ponto”. Esse nível de pontuação é aplicado aos
iniciantes (0ºkyu, correspondente à faixa branca) até o 4ºKyu (faixa vermelha). Dois yukos
encerram o combate.

 
2-    Ippon: golpe bem aplicado que encerra o combate. Em qualquer nível o Ippon encerra o
combate. Nas lutas de 3ºkyu acima (2º, 1º até os Dans) é o único nível de golpe aceito pela
arbitragem; yukos não são considerados.

 
Para pontuar, é necessário que o golpe realizado por um dos combatentes seja reconhecido por, pelo
menos, dois dos juízes como um golpe concretizado com sucesso. Na avaliação dos golpes é levado
em conta: postura, técnica, grito e em graduações mais altas, se este golpe seria efetivo e aplicável
com uma katana (espada japonesa)

• Inserção no Brasil

É praticado desde 1993, por meio do Instituto Niten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
KICKBOXING

● Nomenclatura
Significa “chutar boxeando” em inglês

● Origem

Nasceu nos Estados Unidos, em meados de 1970

● Fundador

Bill Wallace e Jeff Smith

● Variante Marcial

Impacto / Trocação

Armada (apenas na modalidade Musical Forms)

Territorial

● Atuação Espacial

Em pé

● Visão desportiva

Em sua maioria, os chutes e socos buscando o nocaute ou golpes e deslocamento para fora da área
de combate. Há também as competições de Musical Forms com e/ou sem armas. Sob uma vertente
desportiva, serve de prática base para as competições conhecidas como “K1”

● Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil na década de 1980

 

 

 

 
KRAV MAGA

• Nomenclatura

Krav Maga é um termo em hebraico, Krav (combate), Maga (contato), mas como tradução literal
traz uma conotação representativa de combate de defesa



• Origem

Década de 1940, em Israel

• Fundador

Imi Lichtenfeld

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Não há versões desportivas dessa prática

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil em janeiro de 1990, trazido pelo mestre Kobi Lichtenstein

 

 

 

 
KUDO

• Nomenclatura

A expressão “Ku” significa em japonês três importantes conceitos filosóficos nipoônicos: Mujou
Kann (visão da vida como algo transitório e vazio), Sougo Izonn (interdependência) e Huhenn
Hutou (mente aberta); já a expressão “Do” significa caminho ou modo de vida

• Origem

Japão,1981

• Fundador

Jukucho Azuma Takashi

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / Imobilização

• Atuação Espacial



Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

O Kudo é praticado com um capacete de acrilico que protege o rosto, luvas, Kudo-Gi (traje) e
coquilha para os homens

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil em 2008 atravez do Sensei Carlos Torres, graduado 3º. dan no Japão

 

 

 

 
KUNG-FU (WUSHU)

• Nomenclatura

Na realidade seu real nome é Wushu ou “arte da guerra”. No entanto, durante os primeiros contatos
com os ocidentais, os chineses impressionavam todos com seus saltos acrobáticos e seus embates
ágeis. Quando indagados sobre como eles conseguiam fazer tudo aquilo, os chineses simplesmente
respondiam “Kung-Fu!”, que por sua vez significa “muito treino”. Por dificuldades de compreensão
dos idiomas de ambos os lados, esta arte marciais acabou se popularizando mundialmente pela
referida expressão. Porém, conflitando ainda mais com a j’a conturbada conceituação, em 1928, o
governo republicano chinês, com a intenção de incentivar o espírito nacionalista do país, utilizando
as artes marciais como ferramenta política, alterou por lei o nome Wushu (já sendo conhecido
internacionalmente por Kung-Fu) para o nome Kuoshu, que significa “arte nacional”

• Origem

Originou-se na China em aproximadamente 4000 anos a.C., contudo, somente há registros fieis até
meados de 2600 a.C. por conta das grandes destruições causadas pelas sucessivas guerras de trocas
de monarquias e líderes

• Fundador

O Kung-Fu foi desenvolvido por diversas culturas e Mestres, sendo assim, não teve um fundador
específico. Porém é possível apontar fundadores dos diversos estilos que o mesmo se divide

• Variante Marcial

Impacto e trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Combates (Sanda / Sanshou, Shuai Jiao, Tui Shou, Luta com cassetete e Guardas e Esquivas)



Formas (Taolu) desarmadas e armadas, podendo ser individuais, lutas combinadas (Toi Tchá) e em
conjunto

• Inserção no Brasil

Os primeiros mestres de Kung-Fu chegaram ao Brasil apenas em 1959. Entre eles destacam-se:
Wong Sun Keung (estilo Tai Chi Chuan), Chan Kowk Wai (estilo Shaolin do Norte), Chiu Ping Lok
(estilo Fei Hok Pai), Li Wing Kay (estilos Garra de Águia, Louva-a-Deus Sete Estrelas e Shuai
Jiao), Li Hon Ki (estilos Hung Gar e Wing Chun) e Hu Chao Tien (estilo Serpente Divina).

Posteriormente, outros nomes importantes também migraram para nosso país, como: Hu Hsin Shan
(estilo Tai Chi Chuan), Lee Tat Yan (estilo Wing Chun e Shaolin do Norte), Wu Jyh Cherng (estilo
Tai Chi Chuan), Lee Chung Deh (estilo Shaolin do Norte), Huang Hu Piao (estilo Hung Gar), Wu
Chao Hsiang (estilos Xing Yi e Tai Chi Chuan), entre outros.

A vinda maciça de Mestres ao Brasil ocorreu entre 1959 a 1980 e a maioria estabeleceu residência
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUAY THAI

• Nomenclatura

Significa “luta da liberdade” em tailandês

• Origem

No século II a.C. a origem mais provável, (devido a perda de escrituras e documentos quando
Ayutthaya (sudeste asiático) foi saqueada e devastada pelo exército birmanês na Guerra Birmano-
Siamesa (1759-1760), aquilo que é hoje em dia conhecido advém dos escritos da Birmânia e
Camboja), fundamenta que a origem encontra-se na província de Yunnan, nas margens do rio
Yangtzé na China Central com origem no Kung-Fu. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com
as palmas das mãos, ataques com as pontas dos dedos, imobilizações incluindo o uso de mãos em
garra, muito semelhante ao Kung-Fu, ao longo do tempo, depois, foi se modificando

O Muay Thai moderno teve seu início por volta de 1550 no reinado do rei Naresuan quando tornou
parte do treinamento militar

• Fundador

     Rei Naresuan, considerado criador do Muaythai moderno



• Variante Marcial

Impacto / Trocação

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

Faz uso de técnicas de impacto gerando pontuações ou nocautes

• Inserção no Brasil

O Muay Thai chegou ao Brasil em 1979 e foi apresentado por Nelio “Naja”

 
 
SAMBO

• Nomenclatura

“Samozashchita Bez Oruzhiya”, que significa “autodefesa sem armas” em russo

• Origem

Rússia entre 1892 a 1943

• Fundador

Vasili Oshchepkov e Victor Spiridonov

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

Territorial

• Atuação Espacial

Mista (igualmente no solo quanto em pé)

• Visão desportiva

Sambo Escolar (menores de 15 anos) usando agarro e queda, sendo válidas também as
imobilizações não valendo chaves articulares

Sambo esportivo (maiores de 15 anos) usando agarro e queda, sendo válidas também as
imobilizações e já valendo chaves articulares

Sambo Combat (maiores de 17 anos) seguindo a mesma regra do Sambo Esportivo acrescendo
socos, chutes, cotoveladas, joelhadas e cabeçadas

• Inserção no Brasil

Oficialmente em 2008 com Marcelo Capano e Carlos Maia



SAVATE

• Nomenclatura

Expressão francesa que significa “sapato velho”, denominação esta relacionada com o fato de ser
um estilo de prática marcial onde seus praticantes utilizam um calçado específico

• Origem

Os primeiros métodos de combate do Savate surgiram antes do século XVIII nas ruas da França. O
Savate teve o Chausson como técnica precursora, uma briga  muitas vezes associada às apostas
clandestinas. No Chausson se notava o uso de golpes de perna, mão, joelho, cabeça, cotovelos e
alguns movimentos de queda. Michel Casseux foi o primeiro a desenvolver uma metodologia bem
organizada promovendo o acesso da nobreza à arte, incluindo o Charles Lecour dentre os novos
praticantes. Em 1840 Lecour desenvolve uma combinação do Chausson com o Boxe inglês, o que
caracteriza o Savate dos dias atuais

• Fundador
Não há um fundador

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

As competições são disputadas em combates individuais tanto para homens quanto para mulheres.
A competição de Savate já ocorre em mais de dez países e em competições regionais como forte
exemplo o Torneio do Mediterrâneo. A entidade que supervisiona e regulamenta esta modalidade
denomina-se Federação Internacional de Savate (FIS)

• Inserção no Brasil

A história do Savate no Brasil começa em 1906 com a chegada ao país da Missão Francesa em São
Paulo. O objetivo era treinar a Força Pública paulista, permanecendo em São Paulo até 1914
quando os oficiais franceses retornaram à França para se juntar aos companheiros na 1ª Guerra
Mundial. Dentre os vários treinamentos o Savate se destacava.

Após décadas de ostracismo, o Savate retorna ao Brasil em 1946 com a chegada de Renè des Forest
que desembarca no Brasil após servir nas forças francesas livres

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIPALKI

• Nomenclatura

Expressão oriunda do coreano, sendo a palavra Sip significa dez, já a palavra Pal significa oito e
por fim, a palavra Ki significa técnica. Pode-se entender então como “18 técnicas” (com e sem
armas) ou mesmo "Caminho das 18 Técnicas"

• Origem

Coréia pouco após 1500, século XVI

• Fundador

Não registros de apenas um fundador

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

O Sipalki possui vertente desportiva, no entanto, não foram encontrados registros de como suas
competições ocorrem

• Inserção no Brasil



Trazido ao Brasil pelo Professor Juan Mendoza em Foz do Iguaçu no início dos anos de 1980

 

 

 
SUMO

• Nomenclatura

Significa algo próximo de “bater um ao outro” ou “degladiar” em japonês

• Origem

Japão, mesmo sua data sendo incerta, alguns apontamentos acusam datas antes do século I. Nos

escritos mais antigos sobre a história do Japão, diz-se que as ilhas que formam o arquipélago
nipônico foram unidas através da luta de Sumo. Deste modo, apesar de ser vista como uma
narrativa filosófica entende-se que o Sumo já existia antes mesmo do Japão

• Fundador

Não há um fundador

• Variante Marcial

Agarro / queda / arremesso

Territorial

• Atuação Espacial

Em pé

• Visão desportiva

Simplesmente derrubar ou retirar o adversário da arena circular delimitada

• Inserção no Brasil

Chegou ao país com os primeiros imigrantes japoneses no início do século XX

 

 

 

 

 
TANG SOO DO

• Nomenclatura

Do coreano, a expressão "Tang" significa "para defender ou atacar", a expressão "Soo" significa
"mão" e por fim a expressão "Do" significa "um modo de vida” ou “caminho". Quando combinadas
as palavras “Tang Soo Do” significa "caminho da mão de defesa e ataque"



• Origem

Coréia em 1930

• Fundador

 Hwang Kee

• Variante Marcial

Impacto / Trocação

Agarro / queda / arremesso

Chaves / imobilizações

Armada

• Atuação Espacial

Mista (majoritariamente em pé, pouca prática no solo)

• Visão desportiva

Competições de combate (daeryeon) e de formas (hyung)

• Inserção no Brasil

Chegou ao Brasil com Iano Hausen em 2011 iniciando os trabalhos em Niterói/RJ

 

 

 
15 EDUCAÇÃO FÍSICA, INFÂNCIA E LAM

Objetiva-se neste capitulo apresentar possibilidades de inserção das Lutas e Artes Marciais
(LAM) em escolas, clubes, colônias de férias, academias, dentre outros possíveis locais de atuação
do educador físico e/ou do docente de LAM.

As diferentes LAM passaram ao longo dos tempos por um processo de institucionalização,
sobretudo no Ocidente, alguns preceitos filosóficos e simbólicos se perderam ou caíram em desuso.
Conceitos de uma formação holística para lutadores e artistas marciais, parecem dar lugar à
competição desenfreada, em busca de troféus, medalhas, faixas e rendimentos financeiros, neste
sentido vale questionar a atual formação de lutadores e o desvio do caminho (Dô) sagrado para o
caminho dos valores contemporâneos que auferem status ao invés da plenitude.

No contexto educacional podemos ressignificar o conceito (Dô) caminho para o conceito da
educação, do conhecimento. É preciso, entretanto, resgatar uma educação integral, que seja
equânime tanto no fazer, como, no conhecer e também no agir dos praticantes de lutas e Artes
Marciais. Notamos que em algumas práticas corporais existe uma atenção especial para o
desempenho em detrimento ao conhecimento e o sentimento, talvez por isso aconteçam cenas como
as dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), quando um lutador cubano agride um arbitro com um
golpe ao discordar de uma marcação ou quando nos mesmos Jogos Olímpicos vimos outro lutador,
dessa vez sueco, que despreza sua medalha de bronze, abandonando-a no tatame de competição, um
verdadeiro golpe na filosofia das LAM e nos ideais do Barão de Coubertin (pedagogo idealizador
dos Jogos Olímpicos da modernidade, apaixonado pelo conceito educacional que os esportes podem
proporcionar).



Acredita-se aqui que uma formação adequada passa pelo ensino nas dimensões conceituais,
procedimentais e atitudinais, afinal o ser humano executa, conhece, experimenta, sente, compartilha
e interage, nos mais diferentes contextos sociais. Enxergar o homem dissociado de suas capacidades
cognitivas, afetivas e motoras é fragmentar de alguma forma as potencialidades humanas e
consequentemente negligenciar um aprendizado integral.

Revisitar os conceitos filosóficos das LAM pode ser um ótimo conteúdo na dimensão
conceitual, porém todo o conceito do sagrado presente na filosofia das LAM deve ser ressignificado
para o contexto educacional e ao invés do caminho do guerreiro (bushidô), a busca deve ser pelo
caminho da educação e seus valores agregados, como, ética, cidadania, saúde, conhecimento, dentre
outros valores educacionais, de fato, em franca interação com os domínios atitudinais.

Ainda na dimensão conceitual, conhecer a história e o contexto social das diferentes LAM é
bastante importante para os praticantes, assim como as relações destes contextos para os atuais.
Identificar estratégias de luta, conhecer as regras e os grandes nomes das LAM, são teores
significativos no aprendizado. Conhecer o funcionamento do corpo humano e ter noções de
primeiros socorros é conceito presente nas LAM orientais e deve ser trabalhado também na
contemporaneidade. Muitas das alavancas presentes no Judo, Jiu-Jitsu e Aikido, por exemplo, são
frutos de estudos milenares que continuam em processo nos atuais praticantes, que se reinventam
com novas posições e adaptações nas diferentes LAM.

No domínio procedimental, podem-se trabalhar as valências físicas nos diferentes
treinamentos de posições e golpes de LAM. Golpes em linha, desequilibrantes e giratórios, somam-
se às defesas, bloqueios e esquivas, presentes em varias modalidades das LAM, como, Karate,

Kung-Fu, Capoeira, Taekwondo, Muay Thai entre outras. Quedas, projeções, imobilizações
e torções, são conteúdos a serem trabalhados nas LAM agarradas, como o Jiu-Jitsu, Judo, Sambo,
Luta Greco-Romana.

Os jogos de formas e simulações de combate entre dois ou mais praticantes também devem
ser contemplados, pois além de serem conteúdos tradicionais das LAM, são excelentes para
trabalhar o domínio atitudinal, pois autocontrole e trabalho em equipe são conteúdos importantes
para a formação do praticante. As LAM incentivam o respeito, a disciplina e o ensino-ritual, tão
necessários na contemporaneidade.

Os domínios de conteúdo atitudinais devem ser trabalhados juntamente com a filosofia das
LAM, que historicamente preconizam uma mudança no sentido do bem agir, da cortesia, da
lealdade, da honra e outros valores positivos que fazem parte de uma tradição milenar, se
aproximando novamente dos ideais desportivos olímpicos de Coubertin. Em Brownell (2008) é
afirmado que o Barão de Coubertin declarou abertamente que havia consultado Confúcio, dentre
outros pensadores, para então estruturar o que viria a ser a “pedagogia esportiva” que o mesmo
defenderia com tanto esmero.

O autocontrole, o domínio de emoções como a raiva, o ódio e a inveja são conteúdos
valorizados nas diferentes modalidades de LAM, sempre almejando um caminho, de evolução, em
busca de uma mudança significativa que influencie, positivamente e diretamente em sua formação
de caráter, vale ressaltar que este aspecto das LAM é fundamental na escolha de uma modalidade
por parte dos pais e responsáveis, que parecem querer para além de um aprendizado motor, valores
formativos, afetivos e sociais. Novamente, a questão conceitual do “Homo Disciplinatus”
(MOCARZEL; MURAD, 2012).

Estes pressupostos além de constituir uma bacia de valores educacionais, apontam para uma
formação esportiva adequada, pois um atleta além de saber executar com proficiência os diversos
golpes e movimentos das LAM, deve conhecer estratégias de luta, variações táticas, identificar o
melhor momento para a execução de uma determinada técnica, agir com “Fair-Play” – princípio de
natureza filosófica, que busca a elevação do chamado “espírito esportivo”, dentro e fora dos
eventos e competições (CAPINUSSU, 2004) –, respeito ao adversário, enfim alicerces formadores
de um atleta ideal e um cidadão na sua plena concepção.

Tradicionalmente as LAM são transmitidas durante os tempos a partir de ensinamentos que
passam pela oralidade e se cristalizam na tradição de cada estilo, escola, Mestre e/ou Professor.



Ensinamentos que se tornam dogmáticos e consequentemente inquestionáveis para os adeptos e
discípulos das diferentes LAM existentes. Neste sentido os ensinamentos tradicionais caminham
imutáveis durante anos e assumem ares de absolutismo, que pode ser perigoso e nocivo para uma
formação cidadã.

Na contemporaneidade esses valores inquestionáveis devem dar lugar às diferentes
questões, propulsoras do conhecimento, afinal são as dúvidas que nos movem em direção das
respostas enquanto a “verdade”, absoluta, nos mantém na perigosa zona de conforto e paralização.
O caminho do Mestre tradicional parece apontar para uma forma de ensino centrada na figura do
mesmo, este tipo de abordagem tolhe o aluno de escolhas, participação no processo e
consequentemente emancipação.

Encontramos em Muska Mosston (1966) o estilo Comando, que tradicionalmente
acompanha o ensino de esportes no Brasil, nos remetendo a uma educação física militarista bastante
criticada e porque não dizer, demonizada nos dias atuais, embora por observações dos autores dessa
obra pontua-se ser um estilo comum em nossa área de atuação (Estado do Rio de Janeiro). Pode-se
entender que este estilo de ensino reflete o modelo atual de transmissão das LAM no Brasil, apesar
de uma pesquisa também recente, porém anterior a pesquisa citada, apontar o crescimento do estilo
Tarefa em âmbito nacional (ANTUNES, 2010).

Neste modelo a criatividade parece estar em xeque, pois não se pensa para fazer, apenas se
obedece, sem questionar ou refletir, este caminho aponta para um sujeito dissolvido de experiências
significativas que possam consolidar uma formação crítica e plena. Como alternativa podemos
propor estilos de ensino ainda na perspectiva de Mosston, que procuram descentralizar a figura do
Professor do processo de ensino e aprendizagem.

Estilos como a Solução de Problemas e a Descoberta Orientada, valorizam o conhecimento
dos sujeitos envolvidos e ainda apontam para um manancial de possibilidades de respostas antes
inimagináveis na verdade autocêntrica do Mestre. Afinal, será que não podemos aprender nada com
nossos alunos? Será que nossa verdade é única e absoluta? Como surgirão novas posições, novas
quedas, esquivas e golpes se não incentivarmos a criatividade dos atores sociais envolvidos?
Afirma-se aqui que a criatividade não é um dom como muitos pensam, ela é trabalhada a partir de
uma metodologia que possibilite diálogo e participação no processo de ensino e aprendizagem.  

A partir deste caminho apresentam-se algumas propostas de intervenção nas diferentes
LAM, longe de apontar caminhos “corretos” a serem seguidos, serão propostas atividades que
transitam na esteira dos valores citados nesta obra. Essas atividades nasceram das práticas
pedagógicas dos autores dessa obra com alunos da graduação e da especialização no curso de
Educação Física do Centro Universitário Augusto Mota – UNISUAM, um laboratório privilegiado
na esteira de uma práxis pedagógica que proporciona aos alunos envolvidos e, sobretudo aos
docentes, uma oportunidade cara no processo de ensino e aprendizagem.

As atividades estarão organizadas de A a Z, sugeridas para diferentes modalidades de LAM:

Atividade A)

LUTA DO SACI: os alunos deverão ficar em duplas, com o apoio de um dos pés no solo, o objetivo
é fazer com que o companheiro se desequilibre e coloque o outro pé no solo. Vence que conseguir
desequilibrar primeiro seu companheiro, a atividade acaba depois que todos os alunos tiverem se
enfrentado, tanto com apoio na perna direita como na esquerda.

Esta atividade pode ser utilizada tanto para crianças a partir de 7 anos como para jovens e
até mesmo adultos, em diferentes modalidades de luta, que requerem agilidade, velocidade de
reação, equilíbrio recuperado, equilíbrio dinâmico, dentre outras valências físicas.

Atividade B)

ABRAÇO DE URSO: os alunos estarão organizados de forma que todos possam visualizar o
Professor, os alunos deverão estar com uma bexiga presa em alguma parte do corpo e se
movimentar pela quadra ou sala livremente. Após o comando do Professor, irão formar duplas e
cada aluno tentará estourar a bexiga de seu companheiro. A cada comando do Professor as duplas
deverão ser trocadas, ficando na atividade apenas os alunos que ainda tiverem suas bexigas intactas,



a atividade acaba quando sobrar apenas um aluno com a bexiga cheia.

Esta atividade pode ser utilizada para crianças de 7 a 12 anos, praticantes de modalidades de
LAM agarradas.

Atividade C)

PIQUE–COLA COCORINHA: o Professor explicará a atividade, demonstrando o movimento da
ginga, depois escolherá um pegador, que deverá tentar pegar os demais colegas, a cada colega pego
(colado), o mesmo deverá ficar agachado em posição de cocorinha (tradicional posição de cócoras
da Capoeira), esperando um colega que o libere (descole). Para o aluno ser descolado, outro aluno
deverá realizar um movimento de ginga na frente do colega que foi colado. Ao decorrer da
brincadeira o Professor incluirá outros pegadores para que todos participem e outros movimentos
para descolar, exemplo: aú, meia lua de frente, armada, dentre outros.

Essa atividade enfatiza a velocidade, agilidade e velocidade de deslocamento e deve ser
utilizada para crianças de 7 a 10 anos praticantes de Capoeira.

Atividade D)

AERO FIGHT: os alunos serão reunidos na quadra em uma formação adequada para uma aula de
ginástica, em que cada aluno ficará posicionado com distância segura entre os colegas que
estiverem a sua frente, atrás e pelos lados para evitar acidentes entre os praticantes. O professor se
posicionará a frente dos alunos, e quando iniciarem a aula, demonstrará os movimentos de forma
lenta em sequência de três séries de dez repetições. Após realizar esses procedimentos, o Professor
ficará saltitando no mesmo lugar, para continuar na frequência desejada, até explicar o exercício
seguinte que seguirá os mesmos procedimentos. A aula terá os seguintes movimentos: chutes,
socos, joelhadas, cotoveladas, esquivas, guarda (posição de defesa), podendo haver outros
movimentos do universo marcial. Sendo trabalhado com os alunos a sua resistência, a força o
equilíbrio, a coordenação motora, a atenção, o sistema cárdio-respiratório, a capacidade de
percepção e a superação. Ao final da aula poderá ser executado um pequeno alongamento de
membros inferiores e superiores.

Essa atividade enfatiza os diferentes grupamentos musculares, o aparelho cárdio-
respiratório, ritmo e equilíbrio dinâmico e deve ser utilizada para jovens e adultos.

Atividade E)

PIQUE PEGA DOS PALMARES: o Professor irá reunir os alunos no centro da quadra e separá-los
em grupos com três componentes, em que dois alunos formarão o quilombo dos Palmares e o
último ficará preso dentro, Quando o professor comandar os alunos que estão presos deverão trocar
de quilombos sem deixar que o capitão do mato os pegue. E se o capitão do mato pegar alguém será
escolhido pra ser o capitão do mato, a brincadeira acaba quando todos os participantes tiverem
participado como pegador (capitão do mato) ou quando os alunos tiverem perdido o interesse na
atividade.

Esta atividade é sugerida para o ensino da capoeira, com interface com a ludicidade e deve
ser utilizada com crianças de 8 a 11 anos. Pode desenvolver os aspectos históricos, agilidade e
percepção espaço temporal.

Atividade F)

ESPADACHIM E A PRINCESA: inicialmente será contada uma história relacionada ao tema da
aula, como introdução para a brincadeira. A turma será dividida em dois grupos para construir os
materiais que vão ser utilizados em uma batalha (espadas de papel e escudos de papelão e capas de
papel crepom). Cada grupo escolherá um príncipe e uma princesa. Os demais colegas serão os
guerreiros. O intuito do jogo é fazer com o que os guerreiros ajudem o príncipe a resgatar a princesa
no campo adversário. A atividade será realizada na quadra de esportes utilizando suas demarcações.
As áreas do futsal serão as prisões, onde ficarão as princesas e a linha central será o limite territorial
das equipes. Os guerreiros e o príncipe, de ambas as equipes, estarão equipados com espadas de
papel, escudos de papelão e capas de papel crepom e iniciarão uma batalha com o objetivo de
resgatar a sua princesa que estará presa no campo inimigo. Somente o príncipe poderá resgatar a



princesa, por isso os guerreiros deverão buscar estratégias de proteção do príncipe, resgate da sua
princesa e impedimento do resgate da princesa adversária. O príncipe e/ou guerreiros que
conseguirem passar pelo campo inimigo sem serem atingidos e se refugiarem na prisão, onde está a
princesa, não poderão ser feridos até que saiam. Lembrando que a princesa somente poderá sair
com o príncipe. O invasor que for atingido pelo inimigo (inclusive o príncipe) deverá ficar
agachado esperando que um amigo o resgate para o seu campo ou para onde sua princesa está
presa. Caso um guerreiro seja atingido no seu próprio campo (por um invasor) este também deverá
agachar e voltará à atividade quando um amigo o colocar de pé. A princesa jamais deverá ser
atingida, mas se o príncipe for tocado deverá voltar para a prisão. A equipe vitoriosa será a que
conseguir capturar sua princesa e impedir o resgate da outra.

Essa atividade pode ser utilizada com crianças de 6 a 8 anos, explorando o mundo simbólico
das crianças nessa faixa etária. Percepção espaço temporal, agilidade, criatividade e coordenação
motora fina são enfatizadas.

Atividade G)

PIQUE-VILÃO: o pegador estará usando uma máscara de vilão e cada aluno que ele colar também
irá usar uma, ajudando-o a colar os outros participantes, transformando-os em vilões. Quando todos
já tiverem sido colados os alunos formarão duplas e um dos componentes da dupla irá ganhar uma
capa para representar um super-herói. Podendo virar o pegador e tentar capturar o vilão.

Também utilizado com crianças de 6 a 8 anos. Esta atividade pode ser aplicada a todas as
LAM, sobretudo práticas com máscaras e capacetes, como Esgrima e Kendo. Desenvolvendo a
criatividade, aspectos simbólicos, velocidade de deslocamento e agilidade.

Atividade H)

ESTATUA DE MASSINHA: divide-se a turma em duplas e escolhe-se um integrante para ser a
massinha e o outro escultor. O escultor irá moldar na massinha (colega), uma posição de defesa e
depois uma posição de ataque, utilizando os membros inferiores ou superiores livremente. Após
moldar a massinha na forma desejada, o escultor irá colocar a estatua novamente na posição inicial
e ao comando do Professor a massinha ganhará vida adquirindo a posição moldada pelo escultor.
Ao término desses procedimentos, a dupla permutará as funções.

Atividade indicada para todas as LAM com crianças de 10 a 12 anos. Podendo trabalhar a
criatividade, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e aspectos simbólicos.

Atividade I)

VARIAÇÃO DA ATIVIDADE H: a brincadeira poderá ser em trio e passará a ter duas massinhas e
um escultor, o escultor fará em uma das massinhas (colegas) um golpe de ataque e na outra de
defesa. Após moldar as massinhas na forma desejada, o escultor irá colocá-las novamente na
posição inicial, e ao comando do Professor as massinhas ganharão vida, se colocando na posição
moldada pelo escultor, podendo executar os golpes. Ao término desses procedimentos o trio
permutará as funções.

Também para todas as LAM com crianças de 10 a 12 anos. Pode-se trabalhar a criatividade,
equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático e representações simbólicas.

Atividade J)

EXPOSIÇÃO DE ESTÁTUAS: logo após a formação das estátuas (crianças em posturas estáticas)
em posturas marciais pode-se simular uma exposição imaginária em que os companheiros deverão
transportar e apresentar estas estátuas para um público que poderão interagir e modificar a forma
das mesmas.

Esta atividade pode ser direcionada às crianças de 10 a 12 anos, trabalhando a cooperação, a
força a coordenação e a criatividade.

Atividade L)

GUIA DO BOXE: serão formadas duplas em que um aluno será escolhido para ser o guia que



conduzirá o colega que estará vendado. O objetivo da brincadeira será guiar o companheiro que está
vendado através da fala até uma bola, simulando um “pushing ball” que estará pendurada na trave
do gol. O aluno conduzido deverá realizar os socos jab, direto e o cruzado, sendo estipulados trinta
segundos para cada dupla.

Nesta atividade os alunos vivenciarão as dificuldades de deficientes visuais, cooperação,
coordenação motora. Atividade para crianças acima de 10 anos, podendo se estender para jovens e
adultos praticantes de Boxe ou Muay Thai.

Atividade M)

PIQUE FITA: cada aluno receberá duas fitas com cores e pontuações diferentes que colocarão
penduradas na calça. Em um espaço determinado pelo Professor, os alunos deverão correr e
tentarão pegar as fitas dos colegas, é importante que o colega pegue o máximo de fitas e também se
defenda para que ninguém pegue suas fitas. No final, será revelada em um cartaz a quantidade de
pontos de cada cor de fita. Vencerão os alunos com maior número de pontos.

Atividade para crianças de 7 a 9 anos, praticantes das lutas agarradas. Pode-se trabalhar a
velocidade de deslocamento, agilidade, percepção espaço temporal.

Atividade N)

ESTAFETA: separar a turma em dois grupos, duas colunas em que ao comando do Professor, cada
integrante deverá correr saltando entre os bambolês e ao chegar ao limite exposto pelo professor
aplicar um golpe com os membros inferiores. Ao voltar, correr em zigue-zague entre os cones e ao
chegar aplicar golpes com os membros superiores (jab e direto), dando a vez para seu companheiro
realizar o mesmo percurso. Vence a equipe que completar primeiro e corretamente o percurso
delineado pelo Professor.

Atividade para crianças de 10 a 12 anos, e jovens até 15 anos. Trabalhando a velocidade,
coordenação, trabalho em equipe.

Atividade O)

MINI-CAPOEIRA: os alunos estarão dispostos em um círculo formado pelos alunos de mãos
dadas. Será escolhido um aluno que representará o capitão do mato. Após escolhido ele ficará de
costas para o círculo formado pelos outros colegas, que farão o papel de Capoeiras, também
escolheremos um Mestre, que realizará alguns movimentos dentro do círculo enquanto os restantes
irão reproduzir esses movimentos, o aluno capitão do mato deverá ir ao meio da roda para adivinhar
quem é o Mestre. Toda vez que o capitão do mato descobrir quem é o Mestre a turma deverá
realizar uma vontade do capitão do mato. Porém se o Capitão do mato errar ao indicar quem é o
Mestre a turma ou o Mestre deverá pedir uma tarefa ao capitão do mato.

Atividade utilizada para crianças de 8 a 12 anos em que se pode revisitar o contexto histórico
que marcou a epopeia dos negros e seus descendentes no Brasil.

Atividade P)

PIQUE ANIMAL SHAOLIN: em breves palavras com os alunos explicaremos o significado do Fei
Hok Phai, que em chinês significa “estilo de garça em voo”, prática essa que mescla movimentos de
leopardo, garça, macaco e serpente, todos voltados pela sequência de seus movimentos, exemplo: o
movimento do macaco fortalece seus membros inferiores; já o movimento da garça fortalece os
punhos, dentre outros exercícios. Depois se organiza o Pique Animal, escolhendo um aluno para ser
o pegador e os outros alunos deverão tentar escapar, correndo e se esquivando do pegador. Quem
for pego deverá ficar falar alto o nome do animal escolhido e depois, colado, imitando o gesto e o
som de algum animal do estilo, para descolar o colega deverá imitar o mesmo animal na frente do
colega colado, quem for pego três vezes, deverá ser o próximo pegador.

Atividade para crianças acima de 7 anos praticantes de Kung-Fu, essa atividade reforça a
doutrina adotada pelo Kung Fu no Brasil, visando fortalecimento do corpo e da mente com
disciplina e saúde. Enfatizam-se nesta atividade a velocidade de deslocamentos, simbolismo e
percepção espaço temporal.



Atividade Q)

KUNG-FU PANDA: os alunos serão caracterizados como personagens do desenho “Kung-Fu
Panda”. Após esta caracterização, eles devem fazer os movimentos correspondentes às imagens
apresentadas em forma de desenho ou cartaz pelo Professor, depois executarão em duplas os
mesmos movimentos e serão corrigidos pelo outro companheiro, para que cheguem próximo ao
movimento desejado. Ao término da aula será realizada uma dinâmica, em que a turma deverá ser
dividida em dois grupos. Será escolhido um aluno de cada grupo, eles deverão realizar os mesmos
movimentos, porém, um de forma correta e o outro não. Os grupos deverão dizer quem está
executando o movimento de forma correta.

Esta atividade será utilizada nas aulas de Kung-Fu, Karate, Taekwondo, dentre outras. Para
crianças de 10 a 13 anos. Enfatiza a cooperação, imaginação, coordenação motora, identificação e
execução dos movimentos de diferentes LAM.

Atividade R)

PIQUE GOLPE: a aula começa com uma atividade de pique, para despertar o interesse da criança
para os movimentos de luta. Tal brincadeira terá início com o Professor escolhendo um dos alunos
para ser o pegador, em seguida a turma se dispersará pela sala ou quadra. O aluno escolhido irá
correr atrás das demais crianças. O aluno que for pego deverá ficar congelado em um movimento de
LAM, para ser descolado, seu companheiro deverá realizar o mesmo movimento, ou uma esquiva,

enfim o golpe que o Professor determinar ou escolher junto ao grupo.

Essa atividade pode ser aplicada para crianças de 8 a 12 anos, trabalhando velocidade de
deslocamento, agilidade, percepção espaço temporal, podendo ser utilizada em diferentes lutas e
artes marciais.

Atividade S)

PIQUE CAPOEIRA: o Professor escolhe um pegador aleatoriamente, esse pegador deverá tentar
tocar em qualquer parte do corpo do colega, quando isso acontecer o colega que foi tocado deverá
ficar parado (colado) na posição de negativa da Capoeira, abaixado com uma das mãos na frente do
rosto. Para ser descolado o companheiro deverá realizar o movimento de meia-lua de frente,
passando a perna por cima do colega colado. Na medida em que a atividade for acontecendo o
Professor poderá mudar as posições tanto de quem for colado como quem for descolar.

Essa atividade poderá ser utilizada para crianças de 8 a 12 anos na modalidade de Capoeira e
diferentes LAM, respeitando as especificidades de movimentos. Trabalhando memorização dos
golpes, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, velocidade de deslocamento e agilidade.  

Atividade T)

ESTÁTUA CAPOEIRA: o Professor colocará uma musica eletrônica de Capoeira ou tocará algum
instrumento da Capoeira, enquanto os alunos deverão estar espalhados aleatoriamente pela sala,
toda vez que o Professor parar a música, os alunos deverão ficar parados (congelados) em um
movimento de Capoeira, aquele que mexer realizará um movimento de Capoeira escolhido pela
turma. A cada troca o movimento não poderá ser repetido.

Esta atividade poderá ser aplicada para crianças de 06 a 10 anos, na modalidade Capoeira ou
em qualquer outra, desde que respeitando a especificidade do movimento. Trabalhando equilíbrio
estático, atenção e memória.

Atividade U)

GORILA PEGADOR: distribuídos aleatoriamente no tatame os alunos deverão tentar fugir do
pegador que tentará abraçar o colega, durante o abraço o pegador poderá derrubar o outro os
desequilibrando puxando as duas pernas (double leg, baiana ou arrastão), enfim, colocar o colega de
costas no tatame (decúbito dorsal), o colega derrubado poderá se tornar o novo pegador ou ficar
colado na posição de guarda  com as costas no solo e para descolar o colega pode-se realizar a
posição de cem quilos (imobilização onde coloca-se o peso do corpo sobre o outro colega deitado



de costas no solo).

Esta atividade pode ser realizada com crianças a partir dos 10 anos, jovens e adultos.
Indicada para o Jiu-Jitsu, Judo, Sambo, Luta Greco-Romana, entre outras práticas de agarro.
Desenvolvendo a força dinâmica, agilidade, força isométrica e afins.

Atividade V)

ESTAFETA COM BEXIGAS: os alunos deverão estar formados em colunas com o mesmo número
de componentes, o Professor deverá colocar a frente de cada coluna, numa distância de
aproximadamente 30 metros um aluno segurando uma bola de gás, ao sinal do Professor os
componentes das colunas deverão um a um correr para estourar a bola com um chute (a escolha do
Professor), somente poderá voltar para sua coluna o aluno que conseguir estourar a bola. Ao voltar
a sua coluna o colega deverá tocar na mão do seu companheiro, para que o mesmo possa também
correr para estourar a bola. A equipe que realizar a tarefa primeiro vencerá a atividade.

Esta atividade pode ser realizada para crianças a partir dos 8 anos, em qualquer LAM que
utilize golpes com os membros inferiores, como: Karate, Taekwondo, Capoeira, Kung-Fu, dentre
outras. Esta atividade enfatiza velocidade, velocidade de membros, percepção óculo pedal e
equilíbrio.

Atividade X)

ABRAÇO DO JACARÉ: o Professor distribuirá bolas de gás para os alunos e um pedaço de
barbante, os alunos deverão amarrar a bola no barbante e o barbante na cintura, ao sinal do
Professor os alunos deverão tentar estourar a bola do companheiro e defender a sua ao mesmo
tempo, vencerá aquele aluno que não tiver sua bola estourada.

Esta atividade poderá ser realizada com crianças a partir dos 10 anos. Indicada para o Jiu-
Jitsu, Judo, Sambo, Luta Greco-Romana, entre outras práticas de agarro.

Atividade Z)

DEPENANDO O FRANGO: o Professor deverá separar os alunos em duplas, distribuir pregadores
de roupas que deverão estar pregados na roupa dos participantes. Ao sinal do Professor os alunos
disputarão quem consegue retirar o maior número de pregadores do outro em um determinado
tempo.

Esta atividade poderá ser utilizada para crianças de 10 a 14 anos de qualquer modalidade de
LAM. Trabalhando agilidade, percepção espaço temporal, coordenação óculo-manual.
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