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RESUMO: a Extensão Universitária tem como objetivo promover uma interação 

transformadora entre a Universidade e os setores sociais. O estudo tem como objetivo 

identificar e compreender a metodologia do ensino das lutas no projeto Núcleo de Lutas. O 

instrumento de análise foi questionário de estrutura aberta. A metodologia utilizada no Kendo 

está pautada numa perspectiva tradicional, enquanto no Jiu-jitsu, o ecletismo é a característica 

principal. O conteúdo de ambos são baseados nas determinações de suas referidas federações 

internacionais. Também em ambos destacam-se processos de exames ao invés de processos 

avaliativos. O apontamento das lacunas pode contribuir para a melhoria dos trabalhos, 

favorecendo a execução do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras chave: Extensão; Lutas; Metodologia. 

ABSTRACT: the University Extension aims to promote a transforming interaction between 

the university and the social sectors. The study aims to identify and understand the 

methodology of teaching the struggles in Núcleo de Lutas project. The analysis tool was 

questionnaire open structure. The methodology used in Kendo is guided in a traditional 

perspective, while in Jujitsu, eclecticism is the main feature. The contents of both are based 

on determinations of their international federations. Also in both stand out examinations 

processes rather than evaluative processes. The appointment of the gaps can contribute to the 

improvement of the work, favoring the implementation of the principle of indivisibility of 

teaching, research and extension. 

Keywords: Extension; Fights; Methodology. 

RESUMEN: la extensión de la Universidad tiene como objetivo promover una 

transformación em la interacción entre la universidad y los sectores sociales. El estudio tiene 

como objetivo identificar y entender la metodología de la enseñanza de las luchas en el 

proyecto Núcleo de Lutas. La herramienta de análisis se cuestionario de estructura abierta. La 

metodología utilizada en el Kendo es guiado en una perspectiva tradicional, mientras que en 

Jujitsu, el eclecticismo es la característica principal. El contenido de ambas se basan en las 

determinaciones de sus federaciones internacionales. También en tanto se destacan los 

procesos de exámenes en lugar de los procesos de evaluación. El nombramiento de los huecos 

puede contribuir a la mejora del trabajo, favoreciendo la aplicación del principio de la 

indivisibilidad de la enseñanza, investigación y extensión. 

Palabras clave: Extensión; Luchas; Metodología. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A prática de atividades de caráter extensionista nas Universidades do Brasil vem sendo 

erguida desde o início do século XX com influências da Inglaterra e dos Estados Unidos. As 

primeiras manifestações de práticas de extensão universitária ocorreram com os cursos e 

conferências realizados na antiga Universidade de São Paulo, em 1911, e as prestações de 

serviço da Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, desenvolvidos na década 

de 1920 (FORPROEX, 2012). 

A Extensão Universitária tem como objetivo promover uma interação transformadora entre a 

Universidade e os setores sociais com os quais ela interage. Também tem o propósito de 

desenvolver a prática acadêmica de forma indissociável do Ensino e da Pesquisa. 

Sobre extensão, o estudo teve como referência a Lei Básica da Reforma Universitária nº 

5.540, de 28 de novembro de 1968, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

FORPROEX
1
 (2012) e Saviani (1986) no que trata sobre sua política e seus objetivos. 

As lutas estão presentes, de forma evoluída, nas comunidades, academias, projetos sociais, em 

competições, nas escolas, e de forma mais específica, nas universidades, como práticas 

corporais de conteúdo denso de princípios filosóficos, movimentos corporais em vários 

planos, rituais culturais específicos de cada luta e sua história. 

As lutas na extensão universitária têm o papel de contribuir para o cumprimento de objetivos 

ligados a política local onde está vinculado e da política geral.  No caso específico do Projeto 

de Extensão Núcleo de Lutas, o objetivo é inserir os participantes na prática do Jiu-jitsu e 

Kendo, entendendo as lutas nos seus fundamentos técnicos, históricos, conceituais, culturais e 

ritualísticos. 

Os estudos sobre lutas no presente trabalho forma em Neira (2014), Carvalho (2007), Freire 

(2015) e Cartaxo (2011) as concepções para uma abordagem histórica, conceitual, cultural, 

científica, pedagógica, filosófica e social do tema. 

Feitos os apontamentos iniciais, o presente estudo buscará responder as seguintes questões: 

como e quais metodologias estão sendo utilizadas para o ensino das lutas nas modalidades de 
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Jiu-jitsu e Kendo do Núcleo de Lutas? Como é a relação professor-aluno? Quais estratégias de 

aula estão sendo utilizadas e como são desenvolvidas? Os métodos adotados estão 

contribuindo para o cumprimento dos objetivos do projeto? Como é feita a escolha dos 

conteúdos? Que tipo de avaliação é feita? Qual é o nível de coerência entre a fundamentação 

teórica e a prática? Qual o potencial metodológico encontrado? Onde estão as tensões e 

conflitos? 

O presente estudo tem como objetivo identificar e compreender a metodologia do ensino das 

lutas no Projeto de Extensão Núcleo de Lutas nas modalidades Jiu-jitsu e Kendo, analisando 

os aspectos históricos, culturais, científicos, pedagógicos e sociais. De forma particular o 

estudo pretende detalhar essas metodologias em relação ao processo de ensino aprendizagem 

verificando os elementos relacionados, tais como a existência da valorização da experiência 

do(a) praticante, a relação professor-aluno, a fundamentação teórica dos professores 

responsáveis, os métodos de ensino, o alcance dos objetivos do projeto e a formação dos 

professores responsáveis. Descrever os critérios para seleção e o trato com conteúdo 

considerando os aspectos culturais, científicos, pedagógicos e de trabalho nele contido 

possibilitando a compreensão sobre sua relevância e adequação. Também verificar a 

existência, a forma, a descrição e a função do processo avaliativo dos alunos. 

                                                                                                                                                         
1
 Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 
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2 JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA 

 

A identificação e compreensão da metodologia de ensino do Jiu-jitsu e Kendo no Núcleo de 

Lutas almeja contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre a metodologia, 

conteúdo e avaliação das lutas, melhorando as perspectivas gerais sobre as mesmas no próprio 

projeto e auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o estudo poderá 

contribuir para o desenvolvimento do eixo da extensão na UFES, assim como nas 

universidades brasileiras, em especial nos projetos de lutas. 

O tema escolhido envolve meu interesse devido o envolvimento que tive com as lutas desde a 

pré-adolescência até os dias atuais. Aos doze anos comecei a prática da capoeira na cidade de 

Guapimirim-RJ. Aos dezessete anos comecei a praticar Tae Kwon Do, na cidade de Vitória-

ES. Após entrar no curso de Educação Física, percebi que havia uma defasagem no currículo 

da licenciatura na área das lutas, pois as estas eram oferecidas somente em forma de Atif
2
 e 

oficinas, nem sempre disponíveis. Então procurei me aproximar dos projetos de extensão, 

voltando a praticar Tae Kwon Do e conhecendo o Jiu-jitsu. Ao tomar conhecimento das aulas 

de capoeira na extensão, resolvi me reaproximar da arte. Surgiu uma bolsa de extensão no 

Projeto Capoeira UFES, onde passei a dar aulas para a turma infantil e a participar como 

aluna na turma dos adultos, visando expandir meu acervo didático e pedagógico.  

O presente estudo abrange as práticas do Kendô e Jiu-jitsu do projeto de Extensão Núcleo de 

Lutas como campo de estudo e teve sua base metodológica na pesquisa teórica. Esta “[...] não 

implica imediata intervenção na realidade, mas nem por isso deixa de ser importante, pois seu 

papel é decisivo na criação de condições para a intervenção” (BAFFI, 2003, p. 1). Esse tipo 

de pesquisa “[...] é orientada no sentido de re-construir teorias, quadros de referências, 

condições explicativas da realidade, polêmicas e discussões pertinentes” (BAFFI, 2003, p. 1). 

Com isto, foi realizada uma análise qualitativa dos dados utilizando como instrumentos um 

questionário de estrutura aberta com 22 perguntas, observações livres, bem como todos os 

tipos de elementos passíveis de uma interpretação reflexiva sobre o fato investigado com base 

no marco teórico delimitado pela pesquisa. Além de um amplo e rico levantamento de 

arquivos referentes ao estudo. 

                                                 
2
 Termo utilizado para designar as Atividades Interativas de Formação. 
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3 EXTENSÃO E O PROJETO NÚCLEO DE LUTAS 

 

A extensão universitária, em seu trajeto desde a sua criação, quase concomitante com a 

criação do Ensino Superior, passou pelo processo de institucionalização sendo posta como 

uma das principais funções da Universidade juntamente com o ensino e a pesquisa. Com a 

promulgação da Lei Básica da Reforma Universitária nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

se instituiu a extensão universitária estabelecendo em seu art. 20 que “as universidades e as 

instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e serviços 

especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes” (BRASIL, 

1968, p. 10369). 

Atualmente, o conceito de Extensão está pautado no tripé ensino-pesquisa-extensão. O 

FORPROEX (2012) apresenta o seguinte: “a extensão universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”. Como visto a FORPROEX 

– assim como o Ministério da Educação que estabelece, dentre seus objetivos, a igualdade 

entre a extensão, o ensino e a pesquisa – partiu do princípio exposto na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que diz em seu art. 207 que “as universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 

1988, pág. 130). 

Portanto, quando falamos de extensão, não podemos dissociar das demais funções básicas da 

universidade. Sendo a pesquisa a busca de novos conhecimentos e estando o ensino baseado 

no que já se conhece, precisamos entender o papel da extensão e a conexão entre essas três 

obrigações (SAVIANI, 1986). Nesse sentido, o autor expressa seu pensamento esclarecendo 

que a extensão 

[...] significaria a articulação da universidade com a sociedade, de tal modo que 

aquilo que ela produz em termos de novos conhecimentos e aquilo que ela difunde 

através do ensino não ficasse restrito apenas àqueles elementos que conseguem ser 

aprovados no vestibular e que integram determinado curso objetivando se formar 

numa determinada profissão (SAVIANI, 1986, p. 48). 
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O Plano Nacional de Extensão Universitária, explica que na relação extensão e ensino, o 

aluno é colocado como o protagonista de sua formação técnica e cidadã e esta visão tende a se 

ampliar na ação de extensão universitária emergindo assim, um novo conceito de  

[...] ‘sala de aula’ [...] que não mais se limita ao espaço físico tradicional de ensino-

aprendizagem. ‘Sala de aula’ são todos os espaços, dentro e fora da Universidade, 

em que se aprende e se (re)constrói o processo histórico-social em suas múltiplas 

determinações e facetas. O eixo pedagógico clássico ‘estudante - professor’ é 

substituído pelo eixo ‘estudante - professor - comunidade’ (FORPROEX, 2012, p. 

18). 

A Extensão Universitária, além de ter uma grande importância como geradora de políticas 

públicas, por meio da participação em fóruns, consultorias e núcleos específicos de atuação, 

serve também como instrumento de interação social, aproximando a academia das 

comunidades adjacentes, articulando os conhecimentos científicos produzidos pela pesquisa e 

pelo ensino com as necessidades das comunidades onde a Universidade se insere. Sendo 

gerenciada na UFES, pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) que entende a Extensão 

Universitária como “ação da Universidade junto à comunidade, que possibilita o 

compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino e 

da pesquisa desenvolvidos na instituição” (PROEX, acesso em 11 jun. 2016), está, portanto 

colocada como 

[...] uma das funções sociais da Universidade, que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento social, fomentar projetos e programas de extensão que levam em 

conta os saberes e fazeres populares e garantir valores democráticos de igualdade de 

direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social (PROEX, acesso em 

11 jun. 2016). 

Atualmente, no CEFD/UFES existem muitos projetos sendo desenvolvidos, os quais são 

relacionados à natação, ginástica, futebol, capoeira, Educação Física adaptada, bem como 

lutas, entre outros. 

Este estudo trata, especificamente, do Projeto de Extensão Núcleo de Lutas que, tem como 

objetivo principal “oferecer à comunidade em geral a possibilidade de vivenciar gratuitamente 

as lutas e consolidar no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliadas ao projeto de 

extensão por meio da prática das lutas” (LOUREIRO, 2016). Com isto, este projeto se faz 

relevante de modo que dá o devido enfoque na importância da prática das lutas e na formação 

do indivíduo em sua totalidade desde a sua infância.  

O projeto conta com quatro docentes responsáveis, seis discentes, entre bolsistas e 

voluntários, e, três colaboradores externos. Abrange um público estimado em quatrocentas 
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pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Está ativo no CEFD desde 2011 e espera como 

resultados primordiais o aprimoramento profissional dos discentes que trabalham nas áreas 

específicas das lutas, além da formação básica dos participantes da comunidade e que os 

valores trabalhados possam perdurar na  sociedade. 

 

 

3.1 KENDO E JIU-JITSU 

 

Ao se referir ao conceito histórico das lutas, Neira (2014, p. 97) explica que “em linhas gerais, 

as raízes de qualquer luta estão enterradas no contexto social da época. Conhecer sua origem e 

história é uma maneira de acessar os significados que lhe foram atribuídos pelos seus 

criadores”. 

Neste sentido, podemos dizer que cada luta tem suas especificidades apesar de carregarem 

suas relações. O Jiu-jitsu e o Kendô são artes orientais que provém basicamente da mesma 

narrativa histórica. Conta-se que um monge indiano teria viajado da Índia para a China para 

ensinar o budismo – algumas histórias afirmam que foi este monge que fundou o templo 

Shaolin. Neira (2014) conta que 

[...] os ensinamentos eram baseados em exercícios e técnicas de respiração para 

melhorar as capacidades físicas dos discípulos e, consequentemente, auxiliar nos 

trabalhos meditativos que se estendiam por horas. A prioridade era fortalecer o 

corpo para avançar nos ensinamentos mentais e espirituais. A partir daí, os monges 

shaolins criaram técnicas de autodefesa inspiradas nos movimentos dos animais. 

Essas práticas corporais passaram a ser vistas como caminho para a ascese pessoal e 

espiritual, significado ainda atribuído a uma parcela das lutas de origem oriental 

(NEIRA, 2014, p. 92).  

Porém suas peculiaridades são inúmeras, a começar pelas técnicas predominantes que no caso 

do Jiu-jitsu são “o uso de constrições, imobilizações e arremessos (projeções)” (CARTAXO, 

2011, p. 164), diferente do Kendô que utiliza espadas especiais. 

Dentre seus aspectos singulares, destacam-se as origens de cada uma e como essas artes vêm 

sendo desenvolvidas em relação às práticas. 
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O Kendô foi criado a partir das técnicas de luta com espadas dos samurais do Japão Feudal 

aproximadamente a partir do século XV. Foi proibido após “[...] a derrota Japonesa na 

Segunda Guerra Mundial [...] sendo permitido novamente apenas anos depois, sob a tutela da 

Federação Japonesa de Kendô [...]” (CARTAXO, 2011, p. 120). Por ter sido desenvolvida no 

período feudal, essa arte chegou a quase extinção, por isso passou por várias adaptações para 

se adequar à sociedade moderna. Sua prática não se resume ao manejo da espada e a prática 

das técnicas, mas também à conservação do espírito e da etiqueta. No Brasil, a arte chegou 

através dos imigrantes japoneses em 1908. 

O Jiu-jitsu ou Jujutsu, por sua vez, não se conhece ao certo quando ou a partir de quê foi 

criado, sabe-se que é uma arte japonesa que deu origem a várias outras, como o judô, mas que 

foi extremamente modificada. Nos dias atuais, “[...] é difícil encontrar a arte marcial antiga e 

original [...] o certo é que o Jiu-jitsu tradicional muito se difere do praticado no Brasil 

atualmente” (CARTAXO, 2011, p. 133). 
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4 O ENSINO NO PROJETO NÚCLEO DE LUTAS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo iremos organizar em divisão por luta. No primeiro momento iremos apresentar 

a análise do kendo e  no segundo momento o jiu-jistsu. As citações referentes às respostas do 

questionário serão apresentadas em itálico. 

 

 

4.1 KENDO 

 

O professor não tem formação acadêmica relacionada às lutas, tendo formação de nível 

superior em análise de sistemas. Pratica Kendo há 18 anos, tendo iniciado aos 23 anos de 

idade. Também pratica Iaido e Kyudo há 9 e 6 anos, respectivamente. É graduado desde 2012 

em 3º Dan Kendo, 1º Dan Iaido e 1º Dan Kyudo. É responsável organizacional de um Dojo 

filiado à Federação Brasileira de Kendo. Participa assiduamente de competições nacionais e 

internacionais de Kendo e Iado. Em vitória, coordena seminários, organiza campeonatos e 

exames de graduação de Kendo. Atua há 9 anos como professor de Kendo. Também é 

professor de Iaido. 

Em seus 18 anos de prática teve apenas mestres nascidos no Japão e que seguem o modelo 

padrão japonês, caracterizado por não haver orientações detalhadas, ocorrendo “apenas 

pequenos comentários eventuais sobre postura corporal, cabendo ao aluno copiar o que o 

professor faz nos treinos e aprender pela repetição e erro”.  

As aulas de Kendo no projeto de extensão iniciaram esse ano, a partir de um convite que o 

sensei recebeu. O objetivo específico em relação ao projeto de extensão é divulgar a prática 

do Kendo para a comunidade interna e externa da UFES e, segundo o professor, tem sido 

alcançado. Atualmente o projeto conta com uma turma, duas vezes por semana (terça e quinta, 

das 20:30 as 22:00 h), com 15 alunos (média de 10 por aula), podendo participar de aulas aos 

sábados em outro local. A turma é composta por alunos de ambos os sexos, com idade entre 

18 e 30 anos e níveis sociais, culturais e físicos variados. O nível de desistência é alto, 
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principalmente, “devido ao desconhecimento do iniciante sobre o que realmente é a prática 

da arte marcial”, além da alta intensidade dos exercícios que “muitas vezes não é o que o 

iniciante esperava”.  

 As aulas são pautadas num planejamento que segue uma sequência de treinos visando 

“aumentar o nível técnico e a condição física dos alunos”. O plano de aula é flexível, visto 

que a turma pode variar de uma aula para outra, tanto na quantidade de alunos quanto no nível 

técnico dos mesmos. “Existem passos a serem alcançados individualmente por cada aluno. O 

treino pode ser realizado com todos juntos, ou diferentes grupos”. A diferenciação não ocorre 

por idade ou sexo, “mas por graduação (nível técnico)”. “O treinamento pode ser mais forte 

se o aluno demonstrar maior resistência física”, através de exercícios diferenciados ou 

aumento da intensidade e o número de repetições em cada exercício.  

A partir destas afirmações, o professor demonstra modificar variáveis do treinamento, como 

intensidade e volume, para aumentar a exigência física. Acreditamos que a modificação das 

mesmas variáveis, em sentido contrário, poderia ser realizada no caso do iniciante. Assim, um 

dos motivos de desistência seria minimizado. O fato de homens e mulheres treinarem juntos é 

um avanço em relação aos métodos que os separam, mais influenciados pela lógica machista 

da sociedade do que em fundamentos biológicos. 

Quanto à fundamentação teórica em relação à metodologia, o professor afirma que “a teoria 

se baseia nos pré-requisitos necessários para que cada aluno seja aprovado no exame de 

graduação para o nível seguinte ao que já foi aprovado. Cada nível possui características 

pré-determinadas internacionalmente”. 

A escolha dos conteúdos é realizada “de acordo com o nível dos alunos”. Os conteúdos 

também são definidos a partir de pré-determinações da federação com base na graduação. 

Cada nível tem um conjunto de conhecimentos e técnicas a ser trabalhado. Conforme o aluno 

se gradua, pode praticar novas técnicas e receber novos conhecimentos. 

A fundamentação teórica em relação aos conteúdos é baseada “na experiência e prática, com 

professores mais experientes e de maior nível”. Percebe-se a manutenção do método de seus 

mestres, pautado em copiar o professor e aprender pela repetição e erro. Sendo assim, 

valoriza-se a experiência do professor e o processo ensino-aprendizagem tende a ocorrer de 

forma unilateral. Quanto à utilização das experiências anteriores dos alunos em outras lutas, 

ele afirma que toda experiência pessoal dos alunos é valida, “no entanto, experiências de 
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outras lutas podem ser também prejudiciais e dificultar para o próprio aluno o 

desenvolvimento inicial no Kendo”. Para Carvalho (2007, p. 285), “a relação pedagógica 

unilateral ou apenas encimada no conhecimento do Sensei, em se tratando de educação, 

circunscreve-se no âmbito da concepção tradicional conservadora [...]”. Também se enquadra 

numa concepção bancária de educação, onde “a educação se torna um ato de depositar, em 

que os educandos são os depositários e o educador, o depositante” (FREIRE, 2015, p. 80). A 

manutenção dessa relação representa uma fragmentação da prática pedagógica e limita suas 

possibilidades. 

A metodologia de avaliação é pautada nos “critérios pré-definidos pela International Kendo 

Federation para os exames de graduação”, tendo como objetivo “avaliar se o aluno está apto 

para receber novas orientações técnicas, após ter verdadeiramente compreendido todos os 

pontos treinados até aquele momento”. Também é permitido que os alunos avaliem as aulas 

“de modo informal, durante ou após o treinamento. Ou através do WhatsApp com todo o 

grupo”. Apenas a presença é utilizada como registro das aulas. Na visão do professor o exame 

é a principal forma de avaliação. No entanto, há diferenças entre esses dois processos, que 

comumente são usados como sinônimo, inclusive, na maioria das escolas brasileiras. Para 

Luckesi (2011), atualmente a 

[...] prática de acompanhar a apredizagem do educando traz muito mais as marcas do 

ato de examinar que as do ato de avaliar. Estamos operando ainda, 

predominantemente, com o desempenho final, a pontualidade na manifestação do 

desempenho, a classificação do educando em uma escala [...]. Como consequência 

disso [...] temos estado menos atentos às características do ato de avaliar, que 

implica processualidade, não pontualidade, dinamismo, inclusão, diálogo 

(LUCKESI, 2011, p. 205). 

A relação entre o professor e os alunos é pautada no “respeito mútuo e na confiança [...]. Os 

alunos se esforçam para alcançar os desafios que são dados, havendo confiança de que não 

será cobrando nada que ele já não deveria ser apto a realizar”. Na relação entre os alunos, 

“os mais fortes são orientados a não utilizarem demasiada força física contra os mais fracos, 

para evitar acidente desnecessário”. Uma particularidade no Kendo é que não pode haver 

comemorações, devido ao respeito com o derrotado, sendo previsto até penalidades nas 

competições. Essa é uma característica das artes marciais japonesas modernas que se mantém 

no Kendo, sendo muito importante para ocorrer um processo onde os praticantes aprendem 

simultaneamente e não esteja pautado no individualismo, mas no coletivismo. 
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Outra particularidade do Kendo é que não se pode receber salário para ensinar. Isso vai na 

contramão da sociedade capitalista, que busca transformar tudo em mercadoria, possível de 

ser comprado, consumido. “Quando uma prática corporal é transformada em mercadoria 

perde seu significado concreto, sua historicidade e sua temporalidade. [...] Quando um esporte 

é transformado em mercadoria já não é usado para seus propósitos originais” (CARVALHO, 

2007, p. 168-9). Nesse sentido, a postura desse professor tem muito a ensinar à própria 

universidade, onde muitas atividades são voltadas para o lucro.  

Após essas exposições, cabe voltar a uma questão fundamental. Sendo a metodologia “o 

caminho pelo qual se aspira chegar ao objetivo, reunindo vários métodos e empregando-os no 

processo de ensino” (CARTAXO, 2011, p. 186) é crucial identificar o objetivo desta prática. 

O professor de Kendo afirma como objetivo básico do Kendo “construir o caráter da pessoa, 

através da prática das técnicas de luta”. Porém, não está claro que caráter se quer construir. 

Segundo Fromm (1987, p. 306), o “caráter é o sistema relativamente permanente de todas as 

forças não-instintivas através do qual o homem vincula-se ao mundo humano e natural”. “O 

caráter é a estrutura específica em que energia humana organiza-se em busca dos objetivos 

do homem; motiva o comportamento segundo as suas finalidades dominantes” (FROMM, 

1987, p. 339, grifo nosso). O autor também apresenta o conceito de caráter social, que  

[...] está baseado na consideração de que cada forma de sociedade (ou de classe 

social) precisa usar a energia humana de uma forma específica para o funcionamento 

dessa sociedade singular. Seus membros devem desejar fazer o que têm de fazer, se 

a sociedade tiver de funcionar corretamente (FROMM, 1987, p. 340-1).  

Então, se o caráter está ligado aos objetivos do homem, o objetivo do ensino do Kendo 

(construção do caráter) não está claro. Buscamos informações mais detalhadas das entidades 

que exercem a maior influência sobre a metodologia do professor. Segundo o conceito 

definido pela All Japan Kendo Federation, em 1975, e praticado pela International Kendo 

Federation, “Kendo significa disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios 

da espada (Katana)” (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KENDO, acesso em 20 jun. 

2016, grifo nosso). E os propósitos da prática do Kendo são: 

Moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso, e, através do treino correto 

e rígido, ter por objetivo a melhoria de sua habilidade na arte do Kendo, estimar a 

cortesia e a honra, relacionar-se com os outros com sinceridade e sempre buscar 

cultivar a si mesmo. Isto vai permitir desenvolver a capacidade de: amar seu país e 

sua sociedade, contribuir para o desenvolvimento da cultura e promover a paz e a 

prosperidade entre todas as pessoas (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

KENDO, acesso em 20 jun. 2016, grifo nosso). 
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Apesar dessas afirmações, a International Kendo Federation se define como uma organização 

não política
3
. Como uma entidade federativa, de cunho político, pode ser autoproclamar como 

não política? Como objetivar construir/disciplinar o caráter de pessoas em vários lugares do 

mundo e afirmar que isso não é político? Será que devemos amar nosso país e nossa 

sociedade como são ou devemos transformá-los? Diante dessas questões, ganha força a 

afirmação de que “a conduta do Sensei tradicional intensifica nas crianças [e nos adultos] a 

ingenuidade ao desvincular o judô [Kendo, Jiu-jitsu, etc.] da realidade concreta, reduzindo os 

meios de aprendizagem às formas nocionais de técnicas a-históricas e a-temporais” 

(CARVALHO, 2007, p. 194). Essa perspectiva tem a educação “como meio de domesticação 

e consolidação da falsa consciência, adaptação do judoca à realidade posta como eterna, 

perene” (CARVALHO, 2007, p. 193). Somado a isso, a concepção bancária da educação 

“anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 

criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o fundamental não é o 

desnudamento do mundo, a sua transformação” (FREIRE, 2015, p. 83). 

Por último, é necessário ressaltar que essa concepção limita tanto o desenvolvimento do 

professor quanto do aluno, pois os educandos também são educadores do educador. Além 

disso, “há um sem-número de educadores de boa vontade, que apenas não se sabem a serviço 

da desumanização ao praticarem o ‘bancarismo’” (FREIRE, 2015, p. 83). Vale lembrar que o 

professor de Kendo também foi formado nessa concepção, sendo fruto dela. Portanto, é 

necessário tomar consciência disto e travar uma luta para “superar a divisão entre os que 

falam, mandam e detêm o poder (das Federações e da Confederação) e aqueles outros que 

apenas praticam, repetem ou reproduzem o que lhes foi e é ensinado” (CARVALHO, 2007, p. 

30). Dessa forma, o professor “[...] não se satisfaz com a condição subalterna, recusa sua 

mutilação e é obrigado a por em questão a educação que o formou” (Idem, idem, p. 33). 

Assim, a sua prática pedagógica, que com certeza contém vários pontos positivos, será 

resignificada, potencializando o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

                                                 
3
 “FIK [International Kendo Federation] is a non-political and friendly organization and its purpose is to 

propagate and develop Kendo, Iaido and Jodo internationally and to foster the mutual trust and friendship among 

the affiliates (International Kendo Federation, acesso em 20 jun. 2016).” 
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4.2 JIU-JITSU 

 

O professor de Jiu-jitsu pratica a arte há 5 anos e é graduado com a faixa azul. Se voluntariou 

a dar aulas no projeto da UFES, tendo começado concomitantemente com sua graduação em 

Educação Física no início de 2016. Relatou não ter tido, antes, nenhuma experiência como 

professor da modalidade em questão. Além do Jiu-jitsu, ele também praticou Judô por 2 anos 

e começou a treinar o Boxe Chinês (Sanda) em 2014, onde teve uma breve experiência com o 

ensino da modalidade. A prática das duas modalidades foi interrompida por motivos distintos. 

Ele também atua como estagiário em uma academia de musculação. Destaca-se que a sua 

graduação de faixa azul não o permite dar aulas, dentro dos critérios da federação. Ser 

estudante do primeiro período também não o habilita para ser estagiário, segundo critérios da 

UFES. 

O professor apresenta uma concepção de lutas bem confusa. “Minha concepção de luta é um 

pensamento muito individual de quem pratica, cada um vai ter um pensamento sobre isso”. 

“Cada professor vai achar sua própria ideia certa e vai criando uma bagunça e talvez por 

isso o jiu-jitsu não seja uma arte olímpica”. “No jiu-jitsu é tudo adaptação, você adapta o jiu-

jitsu a você, você não se adapta ao jiu-jitsu”. “O intuito é sempre se defender, isso é 

importante porque nos dias de hoje a gente está enfrentando muitos problemas relacionado a 

assalto, estupro e coisas assim”.  

Atualmente o projeto conta com uma turma, duas vezes por semana (terça e quinta, das 16:00 

as 17:30 h), de 30 alunos (em média 20 a 25 alunos por aula). A turma possui alunos de 

ambos os sexos, entre 17 e 55 anos de idade, com perfis físicos, sociais, e culturais variados. 

Existem algumas desistências que acontecem devido principalmente a dois fatores: o primeiro 

seria em relação ao horário; “O outro motivo seria não possuir vocação para praticar o Jiu-

Jitsu, acredito que esse seja o índice maior”. Entretanto, ele acha que o objetivo principal do 

projeto, que é “incentivar ao aluno a prática de artes marciais e os benefícios que a mesma 

pode trazer”, está sendo cumprido, uma vez que existem praticantes tanto da comunidade 

interna (85% dos alunos), quanto externa da UFES (15%).  

O professor afirma ter feito um “plano programático” semestral o qual usa para se orientar, 

porém este é totalmente passível de mudanças ao longo do tempo porque, diz ele, “trabalhar 

com aprendizagem é imprevisível”, por isso, seu método de ensino é totalmente aberto às 
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opiniões de seus alunos e seu maior objetivo nas aulas é que todos aprendam os conteúdos de 

forma igual. Mais adiante entenderemos melhor porque, na perspectiva desse professor, o 

processo ensino-aprendizagem é totalmente imprevisível. 

As aulas são baseadas, principalmente, em suas experiências anteriores como praticante. 

Afirma que “o aluno tende a seguir os ensinamentos do professor, tanto metodológico quanto 

filosófico”. “Minha metodologia de aula é uma junção das coisas que ao meu ponto de vista e 

conhecimento marcial boas dos meus mestres ao longo dos anos treinando. [...] Porém pensei 

bastante em criar uma metodologia e tive que arriscar e está em processo constante”.  Essa 

postura é definida como eclética e  

procura demonstrar que a verdade resulta de um mosaico montado pela junção de 

diferentes posturas, ideologias e perspectivas metodológicas [...], [sendo 

caracterizada pela] reunião mecânica, sem princípios, de correntes filosóficas, 

ideologias e teorias absolutamente heterogêneas, incongruentes que, em seu 

conjunto, nada explicarão, apenas aumentarão a confusão dos matizes 

(CARVALHO, 2007, p. 50-51). 

A ordem da aula segue de uma técnica já utilizada para uma nova, criando linhas de conexão 

entre as técnicas, utilizando “técnicas fáceis e intermédias, no entanto, buscando ensinar as 

mais eficientes”. As aulas se desenvolvem da seguinte forma, “tem o tempo de aquecimento, a 

gente tem uma cerimônia inicial antes do aquecimento, tem o tempo pra parte técnica e 

depois a gente tenta fazer na prática, que a gente chama de rola que é tentar aplicar as 

técnicas que acabaram de aprender”. 

Para escolha dos conteúdos o professor se orientou no livro de regras da Federação 

Internacional e nas orientações de seu atual mestre. As técnicas utilizadas são escolhidas a 

partir do conjunto permitido pela Federação Internacional de Jiu-jitsu para cada graduação. 

Apesar de trabalhar com várias técnicas, de “todas as posições que eu passar você vai 

lembrar de duas ou três, é justamente essas duas ou três que você vai sempre usar e vai usar 

por muito tempo e é isso que eu falo muito com eles”. Ou seja, antes mesmo de ensinar o 

professor tenta convencer os alunos que a aprendizagem será limitada. 

O professor demonstra não ter conhecimentos básicos necessários para trabalhar com 

exercícios físicos. “Como o caso de um aluno com joelho operado, eu não sabia com extrema 

clareza trabalhar determinado exercício devido o medo de agravar a situação. O mesmo me 

ensinou muito sobre os cuidados que eu deveria ter com ele, a todo treino aprendo com os 
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alunos”. Esta citação comprova a gravidade da situação. Vale destacar que participam do 

projeto pessoas obesas, com mais de quarenta anos, etc. 

O professor utiliza algumas formas de avaliação como roda de conversa no final da aula como 

forma de dar a seus alunos o poder de avaliar as aulas. Afirma que avalia seus alunos no 

método “mais ético ao meu ver, por que possui um caráter tradicional, como higiene, 

respeito, honestidade, companheirismo, dedicação”. A função desses métodos avaliativos 

adotados pelo professor são basicamente para dizer se o aluno vai mudar ou não de faixa, 

sendo pautados em critérios pré-estabelecidos pela federação. Além disso, a avaliação serve 

para definir a quais alunos dará mais atenção, dependendo da dedicação e do esforço de cada 

um. Como no projeto todos são bastante dedicados, não existem diferenças na atenção. O 

professor também utiliza registros fotográficos e de presença. Voltemos à questão do exame e 

da avaliação. Os exames têm uma função classificatória e como, consequência, são seletivos. 

Já a função da avaliação é o diagnóstico, sendo inclusiva. Essa questão é de grande 

relevância, visto que “a seletividade suprime a necessidade e a possibilidade de futuros 

investimentos nos excluídos” (LUCKESI, 2011, p. 199). 

Sua relação com seus alunos é bem próxima, o professor se coloca como “professor amigo”, 

isto porque, em suas aulas ele tenta “entender e respeitar as dificuldades de cada aluno”. A 

“variedade enorme de ideologias e culturas” entre os alunos é resolvida da seguinte forma: 

“dentro do tatame ensino a eles que lá eles estão com um pensamento único que é aprender o 

Jiu-Jitsu, independente de qualquer pensamento construído fora do tatame”. No início do 

projeto conversou com os alunos e passou “uma ideia de que a gente ta aqui pra se divertir, 

está aqui pra poder esquecer os problemas de fora”. “Esse Sensei não se compreende como 

educador político, por isto não percebe a dimensão política da prática pedagógica [...] 

Destituído dessa percepção, faz do processo educacional [...] uma espécie de ilha onde a 

política não entra” (CARVALHO, 2007, p. 195). Essa situação ainda é agravada, visto que o 

professor procurar negar a prática pedagógica, demonstrando total desconhecimento sobre o 

processo educativo. 

Segundo o professor, ele foi orientado pelo coordenador do projeto a trabalhar a arte marcial 

de forma pedagógica. Me passaram “que seria uma prática pedagógica com a ideia de 

incentivar as pessoas a praticarem, só que eu não tinha como fazer isso, não tinha como 

chegar aqui na aula, mostrar como é a técnica, a pessoa faz a técnica e simplesmente ir 

embora, não ter nenhum aquecimento, não tem nenhum fortalecimento muscular pra poder 
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executar a técnica. Eu comecei a pensar nisso e pensar que não dava pra ser desse jeito”. 

Isso o levou a estudar alguns artigos e no final concluiu que “eu aprendi de uma forma e vou 

seguir daquela forma que foi a que eu aprendi que vem sendo executado a mais de setenta 

anos”. Então, conversou sobre isso com o coordenador e disse “que não poderia fazer dessa 

forma, de forma somente pedagógica que não funciona”. “Ele disse que eu tenho que ler 

alguns livros sobre filosofia da arte, mas sei lá, não concordo com essa ideia”.  

Para Shor e Freire (1986, p. 27), “a educação é um momento no qual você tenta convencer-se 

de alguma coisa, e tenta convencer os outros de alguma coisa”. No entanto, esse apontamento 

é ignorado na maioria das escolas, inclusive nas universidades. “Ao longo da história da 

educação, os educandos não tentam se convencer de nada, pois em sua quase totalidade já 

foram convencidos pela repetição mecânica e diuturna de ‘verdades’ relativas e mentiras 

absolutas, necessárias à perpetuação e reprodução do modo de produção capitalista” 

(CARVALHO, 2007, p. 187). 

O instrutor de jiu-jitsu ignora e não sabe que ignora. Em suas aulas, tenta ensinar o que não 

aprendeu. E não aprendeu mesmo após passar por longos de períodos de formação dentro da 

escola, do esporte e da sociedade. Assim, sua prática é reflexo do que tem sido ensinado na 

escola, no esporte, na sociedade. Diante destes quadro, qual o papel da universidade na 

formação desse estudante? O transformar em professor de um projeto de extensão no primeiro 

dia que frequenta a universidade, respaldando toda essa prática? Ou, contribuir em sua 

formação para que tome consciência de sua ignorância, buscando entender o mundo e suas 

relações a fim de atuar nele de forma consciente e responsável? Até o momento a 

universidade tem praticado a primeira opção. No entanto, após os resultados encontrados 

nesta pesquisa, esperamos que a universidade modifique sua relação com esse estudante, 

adotando a segunda opção. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

É necessário reconhecer a relevância do projeto de extensão Núcleo de Lutas. Destaca-se sua 

importância na formação dos estudantes no ensino das lutas, a troca de experiências com 

professores externos e sua prestação de serviço à comunidade de forma gratuita. É importante 

lembrar que num passado próximo, muitos projetos cobravam da comunidade, sendo a 

gratuidade um princípio defendido pelo movimento estudantil e servidores, além de alguns 

professores. Essa prática não foi completamente abolida no CEFD, com alguns serviços 

cobrados. Nesse sentido, defendo que a universidade deve ser um lugar onde todas as práticas 

oferecidas devem ser verdadeiramente gratuitas e de qualidade. 

Apesar da importância do projeto, aponto algumas lacunas. A partir das duas modalidades 

analisadas, pode-se concluir que o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão não tem se concretizado na prática. A universidade não tem cumprido o papel de 

“[...] socializar seus conhecimentos, difundindo-os à comunidade e se convertendo, assim, 

numa força viva capaz de elevar o nível cultural geral da sociedade” (SAVIANI, 1986, p. 48). 

O contrário foi constatado, onde as práticas realizadas na comunidade externa são difundidas 

na universidade. Alguns fatores desse problema estão relacionados especificamente ao 

projeto, outros à universidade como um todo. 

Quanto ao projeto, o princípio é prejudicado quando os conhecimentos pedagógicos, 

filosóficos, biológicos, das lutas, etc., abordados no ensino estão ausentes ou parcialmente 

presentes nas aulas da extensão. Acredito que os estudantes do projeto devem ter um tempo 

mínimo de participação no ensino, antes de assumir funções na extensão. Em relação à 

professores externos, devem ser utilizados mecanismos para haver trocas de experiências mais 

profundas entre o ensino das lutas desenvolvido fora da universidade e os conhecimentos 

sobre o mesmo tema desenvolvidos/difundidos em seu interior. Também observei que os 

aportes teóricos desenvolvidos na pesquisa universitária não são utilizados na prática 

pedagógica nas duas modalidades analisadas. Ressalto também a importância de trabalhos de 

conclusão de curso se direcionarem para a extensão, visto que é o desenvolvimento de uma 

pesquisa como disciplina e requisito da graduação (ensino). A realização do mesmo me 

possibilitou ampliar o entendimento sobre a universidade e a refletir criticamente também 

sobre minha própria atuação no Projeto Capoeira UFES.  



 24 

Quanto à universidade, ela tem uma grande estrutura que não está integrada ao projeto de 

extensão e poderia contribuir muito para seu desenvolvimento. Apenas um exemplo, os 

laboratórios de fisiologia, biologia, biomecânica, ensino da educação física, entre outros, 

poderiam contribuir no processo de ensino e avaliação dos praticantes de lutas. No entanto, os 

laboratórios de pesquisa ficam totalmente fragmentados, distantes uns dos outros, do ensino e 

da extensão. Seus pesquisadores, geralmente, na atividade docente “[...] subordinam todo o 

ensino à pesquisa que fazem, de tal modo que, [...] acabam por se limitar àquilo que eles estão 

pesquisando [...]” (SAVIANI, 1986, p. 47), causando uma deturpação na formação por não ter 

ocorrido o domínio de uma série de conhecimentos necessários. 

Por fim, espero que os apontamentos dessa pesquisa possam contribuir para a melhoria dos 

trabalhos no projeto de extensão Núcleo de Lutas, favorecendo a execução prática do 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ressalto que a pesquisa tem 

limitações tanto na aplicação quanto na análise, sendo necessário aprofundá-la, 

principalmente por se tratar de uma discente de uma graduação onde a fragmentação do 

conhecimento é regra e de uma universidade vazada pela dicotomia entre a teoria e a prática, 

onde, assim como em outras instâncias do Estado, a Constituição Federal é letra morta. 
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