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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

 

A criação de um espaço de reflexão sobre o fenômeno esportivo das artes 

marciais e dos esportes de combate nas suas diferentes manifestações, 

enfocando questões atuais que interessam a estudantes, professores e demais 

profissionais da área, levou alguns professores a envidarem esforços para 

promover oportunidades de discussões. Neste sentido, a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), por meio de ações do Centro de Desportos (CDS), 

juntamente com a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), por meio 

do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) sentem-se orgulhosos em 

sediar o 4º Encontro Nacional de Artes Marciais e Esporte de Combate (4º 

ENAMEC). 

O primeiro ENAMEC ocorreu na cidade de Pelotas/RS em 2014, o segundo 

em Porto Alegre/RS em 2015 e o terceiro em Recife/PE em 2016. Nesse ano, em 

Florianópolis/SC, buscamos promover debates no ensino, formação e 

treinamento nas artes marciais e esportes de combate, além de proporcionar 

vivências práticas com importantes profissionais nacionais da área das artes 

marciais e esportes de combate. 

O 4º ENAMEC pode apresentar diferentes sessões como minicursos, mesas 

redondas e conferências, gerando excelentes discussões e aprendizado sobre a 

temática. Acreditamos que pudemos auxiliar na consolidação de um evento 

científico único na área de artes marciais e esportes de combate, comprometido 

com a criação de oportunidades para a disseminação de conhecimento, por meio 

de atividades com renomados e experientes profissionais. Além disso, 

pesquisadores, estudantes e profissionais da área puderam expor seus trabalhos 

científicos, por meio de sessões específicas que envolveram temas livres na 

forma de apresentação oral, como podemos vislumbrar neste livro de anais.  

Fica aqui o desejo de continuidade desse evento tão importante e 

comprometido com a ciência das artes marciais e esportes de combate! 

 

Profa. Dra. Daniele Detanico 

Presidente do 4º ENAMEC 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

SEXTA - 29/09 

 

14:00 - 16:00 

Minicurso 1: Prescrição e avaliação em esportes de combate de 

percussão e mistos 

Palestrante: Me. Jader Sant’Ana (UFSC) 

 

Minicurso 2: Treinamento intervalado de alta intensidade nos 

esportes de combate 

Palestrante: Dr. Ricardo Dantas de Lucas (UFSC) 

 

16:15 - 18:15 

Minicurso 3: Prescrição e avaliação em esportes de combate de 

domínio 

Palestrantes: Me. Bruno Follmer (UFSC) e Me. Guilherme Weiss Freccia 

(UDESC) 

 

Minicurso 4: Ensino das lutas 

Palestrante: Drª. Larissa Rafaela Galatti (UNICAMP) 

 

18:15 - 18:45 - Intervalo coffee break 

 

18:45 - 20:30 

Cerimônia de abertura 

Conferência de abertura 

Tema: Produção de conhecimento nas modalidades esportivas de 

combate 

Palestrante: Dr. Emerson Franchini (USP) 

Moderador: Dr. Maicon Albuquerque (UFMG) 

 

SÁBADO - 30/09 

 

08:30 - 09:30 

Mesa redonda: Treinamento para atletas de judô paralímpico e 

parataekwondo 

Palestrante: Esp. Jaime Bragança (Comitê Paralímpico Brasileiro e CBDV) 

e Drª. Bruna Barboza Seron (UFSC) 
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Moderadora: Drª. Gabriela Fischer (UFSC) 

 

09:30 - 10:00 - Intervalo coffee break 

 

10:00 - 12:00 

Apresentação oral de trabalhos 

  

14:00 - 15:30 

Mesa redonda: Respostas fisiológicas e neuromusculares de 

lutadores em situações competitivas e de treinamento 

Palestrantes: Drª. Ursula F. Julio (USP), Dr. Leonardo V. Andreato 

(UDESC) e Me. Bruno Follmer (UFSC) 

Moderador: Dr. Victor Coswig (UFPA) 

  

15:30 - 16:30 

Mesa redonda 

Tema: Formação do atleta e do treinador: da iniciação ao alto 

rendimento 

Palestrantes: Drª. Larissa Rafaela Galatti (UNICAMP) e Dr. Michel Milistedt 

(UFSC) 

Moderador:  Dr. Henrique Gerson Kohl (UFPE) 

 

16:30 - 16:45 - Intervalo 

  

16:45 - 17:15 

Relato de experiência: Trajetória de um campeão no MMA 

Convidado: Marcio Alexandre Jr. (Lyoto) (atleta profissional de MMA). 

Moderador: Me. Jader Sant’Ana (UFSC) 

  

17:15 - 18:15 

Conferência de encerramento 

Tema: Periodização nos esportes de combate 

Palestrante: Dr. Irineu Loturco (NAR-SP) 

Moderador: Dr. Juliano Dal Pupo (UFSC) 
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ASPECTOS GERAIS DA PERDA DE PESO NO PERÍODO PRÉ-

COMPETITIVO EM ATLETAS DE LUTA OLÍMPICA 

 

BONTORIN, Maicon1; MOSSA, Roberto 2; SANTOS, Lucas3; BELLO, 

Maurem4; FRANCO, Leticia5; DOS SANTOS, Sergio6 

1. Doutorando em Treinamento e Rendimento Esportivo – Universitat 

de Barcelona, UB, Espanha; 

2. Graduando em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná 

– UFPR/PR; 

3. Graduando em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná 

– UFPR/PR; 

4. Graduando em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná 

– UFPR/PR; 

5. Graduando em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná 

– UFPR/PR; 

6. Pós-Doutor em Ciências do Esporte/ Universitat de Barcelona,UB, 

Espanha.  

 

E-mail: maicon33@hotmail.com 

 

Introdução: A competição é o momento onde todo o treinamento é posto 

à prova, porém, no período pré-competitivo é comum ver atletas 

realizando dietas hipocalóricas severas, técnicas de desidratação e até 

mesmo uso de substâncias diuréticas ou laxantes. Isso se deve ao fato de 

que vários atletas procuram lutar em categorias abaixo do seu peso, 

buscando adversários mais fracos. A perda de peso, se feita de forma 

incorreta ou em tempo inadequado, desencadeia vários malefícios ao 

corpo, tais como: imunossupressão, desequilíbrios hormonais, alterações 

no sistema cardiovascular, desequilíbrio hidroeletrolítico, diminuição da 

função renal, prejuízo no estado mental e de humor. Os métodos 

utilizados na perda de peso são normalmente: restrições alimentares, 

desidratação (saunas, recursos farmacológicos). São subterfúgios 

utilizados na tentativa de se adequar a categoria desejada, sendo que 

72% dos atletas usam, pelo menos, um método potencialmente danoso à 

saúde para reduzir o peso; 52% usam pelo menos dois métodos, e 12% 

usam pelo menos cinco métodos a cada semana. Objetivo: expor um 

pouco sobre a realidade da pré-competição, destacar pontos importantes, 

positivo e negativos das práticas de perda de peso rápido e os malefícios 

que isso pode acarretar a saúde integral do atleta pré-competição e 

mailto:maicon33@hotmail.com
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competição. Método: esta revisão de literatura foi realizada por meio de 

uma busca especifica nas seguintes bases de dados: google acadêmico, 

pubmed e scielo, com os seguintes termos: perda de peso corporal, pré-

competição, desiquilíbrio hormonal, desidratação, desidratação em 

períodos pré-competitivo, luta olímpica, desidratação de atletas de luta 

olímpica e perda de peso em período pré-competitivo em atletas de luta 

olímpica e de luta. Resultados: Fica comprovado que os malefícios da 

perda de peso por meio de métodos extremos podem ser prejudiciais à 

saúde e ao rendimento dos atletas, sendo que cerca de 6 a 7% de perda 

de peso corporal ocorre pela desidratação severa, promovendo um 

declínio geral o que pode comprometer o sistema imunológico do atleta. 

Comprovando que nenhum atleta deve utilizar de tais técnicas na 

tentativa de lutar em uma categoria de peso abaixo da sua, visto que é 

possível uma redução de peso consciente utilizando métodos menos 

agressivos em período de tempo maior. Conclusões: É necessário uma 

divulgação por meio de palestras, congressos, trabalhos científicos, troca 

de experiências, relato de casos e cursos de qualificação para 

conscientização de atletas e treinadores, para que esta prática se torne 

menos comum, visando competições mais justas e saudáveis.  

 

Palavras-chave: Perda de peso; pré-competição; desequilíbrio hormonal. 

 

 

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE JUDOCAS 

DO SEXO MASCULINO RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PA 

 

FRANCO, Edna Cristina1; SILVA JUNIOR, Davi2 

1. Doutora em Biologia Celular e Neurociências, Instituto Evandro 

Chagas; 

2. Especialista em Educação em Ciências, Prefeitura Municipal de 

Cametá 

E-mail: ednacristinafranco@gmail.com 

 

Introdução: O judô é uma modalidade esportiva amplamente praticada 

no Brasil e no mundo. Apesar de o judô ser classificado como um esporte 

anaeróbico, o praticante desta arte marcial precisa estar em ótima 

condição física para suportar o tempo de combate mantendo um 

desempenho satisfatório. Neste contexto, a avaliação do condicionamento 

cardiorrespiratório é um dos fatores importantes para avaliar a aptidão 
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física de judocas, os quais precisam de um suporte aeróbico adequado 

para manter o elevado nível técnico-tático durante o combate. Objetivo: 

Avaliar o perfil de aptidão cardiorrespiratória de judocas do Município de 

Belém - PA. Método: Participaram do estudo trinta e oito atletas do sexo 

masculino das categorias sênior (+21 anos) e máster (+30 anos). Os 

valores de consumo máximo de oxigênio (VO2max) foram obtidos 

utilizando-se o protocolo de banco de Balke. Os judocas passaram por um 

breve período de aquecimento antes de iniciar o teste. Ao final de cada 

três minutos o banco era trocado elevando a altura do mesmo (10, 20, 

30, 40 e 50 cm de altura), sem que houvesse a interrupção do teste, para 

aumentar a carga de trabalho. Ao final, a freqüência cardíaca foi aferida e 

o consumo de energia calculado pela equação VO2max (mL.kg-1/min-1)=(h 

x n x 1,33 x 1,78)+10,5, onde “h” é a altura do banco e “n” é o número 

de subidas por minuto. Após o cálculo do VO2max, utilizou-se a tabela 

padrão de resultados de avaliação física por idade e sexo de Pollock para 

classificar o nível de aptidão cardiorrespiratória dos atletas em 

“excelente”, “bom”, “acima da média”, “média”, “abaixo da média”, “ruim” 

ou “muito ruim”. Realizou-se o teste t de student para uma amostra, com 

nível de significância de 5%, para comparar a faixa etária, a faixa de peso 

(categorias) e o VO2max. A análise estatística foi realizada através do 

programa BioEstat 4.0. Resultados: Nenhum dos atletas testados 

apresentou aptidão cardiorrespiratória “excelente” ou “boa”, 

caracterizando um déficit no treinamento aeróbico destes atletas. A 

maioria estava “abaixo da média” (n=22), seis apresentaram uma aptidão 

cardiorrespiratória “media” e apenas um atleta encontrava-se “acima da 

média”. A média calculada de VO2max por categoria de peso foi de 38,46 

± 2,5 mL.kg-1/min-1. Neste estudo, os atletas com mais de 36 anos foram 

os que apresentaram os melhores resultados. Conclusões: Os resultados 

obtidos demonstraram déficit no VO2max e, consequentemente, na 

aptidão cardiorrespiratória dos judocas avaliados. Esse desempenho 

negativo pode estar relacionado ao fato dos atletas não serem 

acompanhados periodicamente quanto ao seu condicionamento físico ou 

ao tipo de teste empregado (o uso do protocolo de banco de Balke em 

pessoas com pouca força em membros inferiores pode afetar os 

resultados do teste). A partir dos resultados deste trabalho pode-se 

sugerir que as aulas de judô sejam desenvolvidas visando não apenas o 

aperfeiçoamento técnico-tático, mas também a melhoria da aptidão 

cardiorrespiratória de seus praticantes.  
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Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória; VO2max; judô. 

CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DE COMBATES SIMULADOS DE 

JUDÔ COM DIFERENTES DURAÇÕES 

 

JULIO, Ursula Ferreira1; PANISSA, Valéria Leme Gonçalves2; AGOSTINHO, 

Marcus Fabio3; CURY, Rubiana Lopes4; ESTEVES, João Victor5; 

FRANCHINI, Emerson6. 

1. Dra, USP; 2. Dra, USP; 3. Me, USP; 4. Bel, USP; 5. Dr, USP; 6. Dr, 

USP. 

E-mail: ursulajulio@usp.br 

 

Introdução: Considerando que a duração do combate de judô pode 

variar desde poucos segundos até mais do que quatro minutos em caso de 

prorrogação, é importante compreender a demanda fisiológica do combate 

na sua duração total e fragmentada. Objetivo: Comparar as respostas 

fisiológicas, perceptivas, de desempenho, estrutura temporal e ações 

técnicas em combates de judô realizados com diferentes durações. 

Método: doze atletas de judô (18 ± 1 anos de idade; 74,3 ± 10,5 kg, 

175,1 ± 5,3 cm e 11,7 ± 1,5 % de gordura) realizaram 5 combates 

simulados com diferentes durações (1, 2, 3, 4 e 5 minutos), com o mesmo 

oponente (massa corporal e nível técnico similares), em ordem aleatória e 

em diferentes dias (intervalo mínimo de 48 horas), sendo a duração do 

combate vendada ao atleta. Em todos combates foram quantificadas as 

respostas fisiológicas, perceptivas, de desempenho, de estrutura temporal 

e ações técnicas. A comparação das variáveis foi realizada com uma 

análise de modelos mistos para medidas repetidas (duração; duração e 

momento), seguida do post hoc de Bonferroni. Em todas as análises foi 

adotado 5% como nível de significância. Resultados: não foi observado 

efeito da duração do combate (p > 0,05) para as variáveis relacionadas 

com a estrutura temporal e ações técnicas: taxa do número de sequência 

de combate em pé, no solo, número de ataques e diferentes ataques 

realizados; tempo por sequência de combate em pé, no solo, de transição, 

pausa, preparação, pegada, ataque e defesa. Foi observado efeito da 

duração do combate para a percepção subjetiva do esforço (p < 0,001) – 

1 < 2, 3, 4 e 5-min, 2 < 5-min; frequência cardíaca (p < 0,001) - 1 < 5-

min; e delta da concentração de lactato (p < 0,001) – 1 < 4 e 5-min; 2 < 

4 e 5-min; 3 < 4 e 5-min. Por sua vez, para as variáveis de desempenho 

foi observado efeito do momento (pré vs pós combate) para a força de 

preensão da mão não dominante e número máximo de repetições na 
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barra com o uso do judogi com valores inferiores no pós combate 

comparado com os valores pré (p = 0,049 e p < 0,001, respectivamente), 

e para a potência dos membros inferiores, sendo os valores obtidos no 

pós combate superiores aos valores pré (p < 0,001). Não foram 

observados efeito da duração do combate e interação duração do combate 

e momento para as variáveis de desempenho analisadas (p > 0,05), 

assim como efeito do momento para a força de preensão manual da mão 

dominante (p = 0,303). Conclusões: com o transcorrer do combate 

observou-se que as principais modificações fisiológicas e perceptivas 

ocorreram no início do combate com concomitante manutenção do tempo 

médio de esforço, pausa e ações aplicadas. Além disso, após a realização 

do combate observou-se declínio da resistência muscular dinâmica dos 

membros superiores e da força de preensão da mão não dominante, 

manutenção de preensão manual da mão dominante e melhora da 

potência muscular dos membros inferiores. 

 

Palavras-chave: estrutura temporal; desempenho físico; percepção 

subjetiva de esforço. 

 

 

ESTADOS DE HUMOR DE ATLETAS AMADORES E PROFISSIONAIS 

DE ARTES MARCIAIS MISTAS (MMA) EM TREINAMENTO. 

 

ANDRADE, Alexandro1; FLORES JUNIOR, Miguel Alencar2; COSTA NETO, 

Pedro de Alcantara3; SILVA; Rodrigo Batalha4 

1. Doutor, UDESC; 2. Mestrando, UDESC; 3. Graduando, UDESC; 4. 

Doutorando, UDESC 

E-mail: d2aa@udesc.br 

 

Introdução: O Mixed Martial Arts (MMA) é uma modalidade de combate 

que utiliza técnicas de várias artes marciais e/ou esportes de combate. 

Este esporte tem crescido e se expandido intensamente na mídia e nas 

academias de artes marciais no ultimos anos. Segundo a literatura, o 

desempenho dos atletas pode ser afetado pelos aspectos físicos, mas 

também pelos fatores psicológicos. O humor é um aspecto psicológico que 

tem como característica a variação de intensidade e duração e envolve 

mais de um fator, sendo eles cinco negativos (raiva, tensão, depressão, 

fadiga e confusão) e um positivo (vigor). Estudos mostram que atletas 

vencedores de modalidades de combate obtiveram um elevado nível de 
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vigor e tensão, níveis moderados de raiva, associadas a baixa depressão, 

fadiga e confusão. Objetivo: Comparar os estados de humor de atletas 

amadores e profissionais de MMA em treinamento. Método: Quarenta 

atletas de MMA do sexo masculino da região de Florianópolis participaram 

do estudo. A idade média dos participantes foi de 26 anos (± 4,85), 

estatura média de 177 cm (± 8,67), massa corporal média de 79,11 kg (± 

8,67) e tempo médio de prática de 3,5 anos (± 4,6). Desses atletas, 15 

(37,5%) são de nível amador e 25 (62,5%) são profissionais. Foi utilizado 

o questionário Brunel Mood Scale - BRUMS para verificar os estados de 

humor dos atletas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Catarina 

sob o protocolo 721.153 / 14. Os dados foram tratados usando estatística 

descritiva e inferencial através do software SPSS 20.0. Para comparar os 

estados de humor dos atletas de MMA, o teste não-paramétrico U de 

Mann-Whitney foi utilizado. O nível de significância estabelecido foi de p 

<0,05. Resultados: Atletas de nível amador apresentaram o seguinte 

perfil de humor: tensão (M 1,44 ± 1,46), depressão (M 0,53 ± 1,12), 

raiva (M 1,06 ±2,11), vigor (M 11,2 ± 2,28), fadiga (M 2,37 ± 2,64) e 

confusão (M 0,46 ± 1,07). Os atletas de nível profissional apresentaram o 

seguinte perfil de humor: tensão (M 2,52 ± 1,93), depressão (M 1,18 ± 

1,85), raiva (M 1,06 ± 1,7), vigor (M 11,26 ± 3,24), fadiga (M 2,65 ± 

1,83) e confusão (M 1,42 ± 1,85). Na comparação entre os estados de 

humor foi encontrada diferença significativa na confusão. Atletas 

profissionais apresentaram maior confusão quando comparados aos 

atletas amadores. Conclusões: O perfil de humor dos atletas profissionais 

investigados foi diferente do perfil considerado ideal para atletas de 

modalidades de combate. O fator confusão dos atletas de MMA 

profissionais foi maior do que os atletas MMA amadores. A confusão 

mental caracteriza-se por atordoamento, sentimentos de incerteza, 

instabilidade para controle de emoções e atenção. O aumento da confusão 

mental dos atletas de MMA no período de treinamento pode prejudicar o 

desempenho, pois indica possivelmente, como uma resposta à ansiedade 

e à depressão. 

 

Palavras-chave: Psicologia do esporte; Artes marciais mistas; Esportes 

de combate. 
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EFEITO DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE TREINAMENTO 

PERCEPTIVO VISUAL NAS AÇÕES MOTORAS DEFENSIVAS EM 

BOXEADORES ELITE DE SANTANDER, COLOMBIA  

 

PULGARIN Rubén1; RANGEL Caballero Luis2; QUINTERO Armando 

Monterrosa3 

1. Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Facultad 

de Cultura Física, Deporte y Recreación Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga, Colombia;  

E-mail: pulgarin_box@hotmail.com 

2. Magíster en Actividad Física: Gestión y Entrenamiento Deportivo. 

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, Universidad Santo 

Tomás, Bucaramanga, Colombia 

dcultu@ustabuca.edu.co 

3. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Desportos, 

Laboratório de Biomecânica, Florianópolis/SC, Brasil 

 

Introdução: através de diversos estudos realizados em várias 

especialidades e disciplinas esportivas tem se comprovado como as 

habilidades perceptivas visuais, as quais são treináveis, permitem ampliar 

a capacidade de visão. Este tipo de treinamento pode ter uma incidência 

positiva no rendimento do esportista e no acionar motor defensivo. A 

percepção visual e definida como um conjunto de habilidades para 

identificar, interpretar y compreender o que se vê.  No caso do boxe, 

estas habilidades visuais são: agudeza visual, campo visual y estereopsia.   

Objetivo: Determinar a efetividade de uma proposta metodológica de 

treinamento perceptivo visual nas ações motoras defensivas em 

boxeadores elite de Santander, Colômbia Método: Estudo quase-

experimental numa mostra no probabilística de 12 boxeadores elite do 

departamento de Santander, Colômbia, com uma idade meia de 23,4 ±4 

anos e um peso de 63±10. Foi aplicada uma metodologia de treinamento 

esportivo baseada em exercícios específicos para cada habilidade visual. 

Este programa de treinamento foi aplicado num macrociclo integrador de 

12 semanas e 85 unidades de treinamento. As ações motoras defensivas 

foram valoradas ao começo do programa y a final das 12 semanas.   Os 

dados sobre as ações motoras defensivas foram pegos pela observação de 

cada combate que foi previamente filmado, usando o critério de expertos 

Delphi convencional y registrando cada ação com sucesso e sim sucesso 

numa planilha para a sua posterior valoração. Com relação aos dados 
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clínicos, a agudeza visual foi valorada pelo Test Sloan, para a presencia y 

grau de Esteropsia, o teste de Frisby foi usado e finalmente para medir o 

campo visual periférico, utilizou-se o teste de deslocamento dorsal (TDD).  

Para o analise estadístico das variáveis foram usados os programas SPSS 

17.0 e Excel 2007. Para estabelecer a distribuição das variáveis o teste de 

Shapiro Wilk foi aplicado, e de acordo com a distribuição a meia ou a 

mediana foram apresentadas. O Test de T Student foi utilizado para 

analisar os resultados ao início do programa e aqueles do final.  Para 

determinar a significância dos resultados foi determinada uma p≤0,05. 

Resultados: Os resultados confirmam que a meia de defesas sem 

sucesso antes da aplicação da metodologia de treinamento perceptivo 

visual foi de 60.8 ±22,77, em quanto a meia depois da aplicação da 

metodologia foi de 42±16,2 (p=0,001). Com relação a meia das defesas 

com sucesso, a meia antes da aplicação do treinamento perceptivo visual 

foi de 61,2±21,8 e a meia depois da aplicação da metodologia foi de 

76±18,2 (p=0,005). Conclusões: A proposta metodológica para o 

treinamento das habilidades perceptivas visuais demostrou uma 

efetividade nas ações motoras defensivas em boxeadores elite. Os 

resultados das meias antes e depois da aplicação da metodologia foram 

estatisticamente significativos.  No caso das habilidades visuais valoradas 

clinicamente os resultados não foram significativos.  

 

Palavras-chave: Boxe; treinamento; habilidades visuais. 

 

 

EQUAÇÃO DE ESTIMATIVA DO CONSUMO MAXIMO DE OXIGÊNIO 

EM TESTE ESPECÍFICO PARA TAEKWONDO 

 

SANT’ ANA, Jader MSc1; QUINTERO, Armando Monterrosa MSc1; 

SAKUGAWA, Raphael Luiz MSc1; DIEFENTHAELER, Fernando Ph.D1 

1. Área Biodinâmica do Desempenho Humano - Universidade Federal 

de Santa Catarina, Centro de Desportos, Laboratório de 

Biomecânica, Florianópolis/SC, Brasil; 

 

E-mail: jader_sancorpore@hotmail.com 

 

Introdução: o Teste Específico para Taekwondo (TET) é um teste 

incremental com aumento da intensidade do trabalho por meio de sinal 

sonoro e incremento de mais quatro chutes (Bandal Tchagui) a cada 
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estágio. O TET permite avaliar os indicadores de capacidade e potência 

aeróbia em atletas de Taekwondo (i.e., consumo máximo de oxigênio - 

VO2MAX). Além disso, a intensidade máxima e a frequência de chute 

máxima (FCHMAX) também podem ser utilizadas como variáveis específicas 

indicadoras da potência aeróbia, bem como, para estimar o VO2MAX. No 

entanto, não foram encontradas equações de predição do VO2MAX obtidos a 

partir do TET. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 

determinar uma equação de regressão linear (EEST) com intuito de estimar 

o VO2MAX em praticantes de Taekwondo que realizam o TET. Método: 

Vinte e dois atletas de Taekwondo foram submetidos ao TET. O consumo 

de oxigênio foi mensurado, respiração a respiração utilizando analisador 

de gases. Foi considerado o valor de VO2MAX o maior valor obtido durante 

o protocolo. A normalidade dos dados foi verificada mediante o teste de 

Shapiro-Wilk. A EEST (Y=α + βX) foi estabelecida, por meio de regressão 

linear a partir da relação entre o VO2MAX (Y) e a frequência de chute (FCH) 

(X). O teste t para amostras dependentes foi utilizado para comparar o 

VO2MAX obtido diretamente com a EEST. O coeficiente de determinação (R2) 

foi aplicado para determinar quanto a variável independente (FCH) pode 

explicar a variável dependente (VO2MAX) apresentada neste estudo. Foi 

adotado nível de significância p<0,05. Resultados: A EEST resultante foi 

y= 0,6132x + 28,187. As médias das variáveis VO2MAX (49,08 ± 5,49 e 

49,15 ± 2,28 para TET e EEST, respectivamente) não apresentaram 

diferença significativa (p<0,05). O coeficiente de correlação (r= 0,90) 

para o VO2MAX obtido diretamente no TET e por meio da EEST apresentam 

correlação significativamente forte e o coeficiente de determinação R2 

(0,81) aponta que a FCHMAX (indicador específico da potência aeróbia 

máxima durante o TET) pode explicar 81% do VO2MAX atingido durante o 

teste. Conclusões: Os achados do presente estudo indicam que a 

equação proposta de estimativa do VO2MAX pode ser uma alternativa para 

determinação de forma indireta da potência aeróbia durante um teste 

específico da modalidade. 

 

Palavras-chave Capacidade aeróbia; Potência aeróbia; Frequência de 

chute. 
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IMPACTO DAS MUDANÇAS NAS REGRAS DO JUDÔ: ANÁLISE DAS 

PONTUAÇÕES E PENALIDADES EM ATLETAS MASCULINOS 

 

KATICIPS, Luiz Felipe Guarise1; JUNIOR, Jorge Nelson Silva1; KONS, 

Rafael Lima1 e DETANICO, Daniele1 

1. Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Santa 

Catarina 

 

E-mail: luiz.katcipis@gmail.com  

 

Introdução: o Judô é um esporte de combate olímpico que vem se 

desenvolvendo ao longo dos anos e sofrendo diversas alterações em suas 

regras, principalmente nos últimos 10 anos por parte da Feração 

Internacional de Judô (FIJ). Essas mudanças visam tornar as lutas mais 

dinâmicas, aumentando o número e a qualidade das pontuações e 

reduzindo as punições. Objetivo: analisar os efeitos das mudanças das 

regras do judô propostas pela FIJ em três períodos (2011, 2016, 2017), 

considerando as pontuações e penalidades no torneio Grand Slam Paris. 

Método: para essa análise foram utilizados os dados contidos no sitio 

eletrônico www.judobase.org. Os dados utilizados foram dos Grand Slam 

Paris de 2011 (GSP2011), 2016 (GSP2016) e 2017 (GSP2017). Foram 

analisados um total de 851 lutas de sete categorias, sendo que em 

GSP2011 foram analisadas 299 lutas, em GSP2016 foram 277 lutas e GSP2017 

foram 250 lutas. As pontuações foram normalizadas pelo número total de 

combates. A normalidade dos dados foi testada pelo teste de 

Kolomogorov-Smirnov. Analise de variância (ANOVA) com teste de 

Bonferroni e teste t (somente para a pontuação yuko) foram utilizados 

para comparar as pontuações e penalidades ao longo dos torneios. O nível 

de significância foi de p <0,05 e o software utilizado para análise foi o 

SPSS versão 17.0. Resultados: os atletas de judô que participaram de 

três competições diferentes (GSP2011, GSP2016 e GSP2017) apresentaram 

diferenças significativas na pontuação de wazari entre os três 

campeonatos (F = 28,15; p<0,001), sendo superior no GSP2017, seguido 

pelo GSP2011, GSP2016. A pontuação ippon não apresentou diferença entre 

os anos (F = 2,86; p = 0,83), enquanto o yuko foi maior no GSP2011 em 

comparação ao GSP2016 (t = 2,53; p = 0,032). O número de shido foi 

menor no GSP2017 em comparação ao GSP2016 (F = 13,60, p<0,001). 

mailto:luiz.katcipis@gmail.com
http://www.judobase.org/
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Conclusões: a mudança nas regras em 2017 parece ter sido positiva com 

relação ao ano de 2016 considerando as punições, visto que apresentou 

menor número de shidos, porém considerando a maior pontuação no judô 

(ippon) não foram encontradas diferenças. As pontuações de wazari foram 

maiores em 2017 comparado aos outros anos, justificado pela exclusão do 

yuko das pontuações no ano de 2017. 

 

Palavras-chave: esportes de combate; análise técnico-tática; esporte 

Olímpico. 

 

 

MONITORAMENTO DOS EFEITOS DA RÁPIDA REDUÇÃO DE PESO 

SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO DE ATLETAS DE ARTES MARCIAIS 

MISTAS ANTES DA COMPETIÇÃO 

 

FELISBERTO, Bruno Marcos¹; VIDGAL, José Mauro Silva²; MARTINS-

COSTA, Hugo Cesar³; ALBUQUERQUE, Maicon Rodrigues⁴; OLIVEIRA, 

Emerson Cruz de5; PAULA, Leandro Vinhas de6; CABIDO, Christian 

Emmanuel Torres7; ALMEIDA, Rafael Silva Valle8. 

1- Graduando Educação Física: PUC/MG; 2- Mestre: PUC/MG; 3- Doutor: 

PUC-Minas; 4- Doutor: UFMG; 5- Doutor: UFOP; 6- Mestre: UFOP; 7- 

Doutor UFMA; 8- Mestre: UFMG.  

 

Introdução: A rápida redução de peso tem sido frequentemente 

investigada em esportes de combate. No entanto, poucos estudos foram 

encontrados sobre o tema com atletas de Artes Marciais Mistas (MMA), 

sendo que nenhuma destas pesquisas monitorou o desempenho físico dos 

lutadores. Objetivo: Descrever alterações de massa corporal, estado de 

hidratação, desempenho de força de atletas de MMA antes de um evento 

competitivo. Método: Participaram do estudo 12 atletas de MMA. 

Inicialmente, foram explicados os procedimentos da pesquisa aos 

voluntários e em seguida obtido o consentimento por escrito. Todos os 

participantes foram familiarizados com os procedimentos experimentais. O 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética local. Utilizou-se um desenho 

experimental de medidas repetidas, sendo realizada ao todo três 

observações. As medidas foram coletadas 36 horas antes da competição, 

previamente aos procedimentos de redução da massa corporal (T-1); 26 

horas antes da competição, imediatamente antes da pesagem oficial (T-2) 

e 2 horas antes da competição (T-3). Em cada um dos momentos citados, 
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foram aferidas a massa corporal (MC; kg), a gravidade específica da urina 

(GEU; g/ml) e a força máxima de tração lombar (FM-TL; N).  Para a 

análise das variáveis FM-TL e GEU foram utilizadas ANOVA com medidas 

repetidas. Para comparações da MC, utilizou-se o teste de Friedman. 

Testes de comparações múltiplas foram utilizados quando apropriado. 

Adotou-se o valor de p < 0,05 em todas as análises. Resultados: Os 

valores observados de MC em T-1, T-2 e T-3 foram 85,2 ± 11,8 kg, 78,6 

± 13,8 kg e 87,8 ± 18,2 kg, respectivamente. Foram verificadas 

diferenças na MC entre momentos avaliados (χ2 = 16,6; p < 0,001), 

sendo identificadas diferenças entre T-1 e T-2 (p < 0,001), entre T-2 e T-

3 (p < 0,001), mas não entre T-1 e T-3 (p = 0,99). Os valores observados 

em T-1, T-2 e T-3 para a GEU foram 1,026 ± 0,005 g/ml, 1,032 ± 0,007 

g/ml e 1,018 ± 0,006 g/ml, respectivamente. Foram também verificadas 

diferenças na GEU entre os momentos avaliados (F2,33 = 15,88; p < 

0,001), sendo identificado um aumento da GEU de T-1 para T-2 (p < 

0,001), porém uma redução de T-2 para T-3 (p < 0,001). Adicionalmente, 

verificou-se um menor valor da GEU de T-3 para T-1 (p = 0,009). Os 

valores observados no teste de FM-TL em T-1, T-2 e T-3 foram 860,4 ± 

369,6 N, 787,7 ± 392,6 N e 890,3 ± 316,8 N, respectivamente. Neste 

teste não foram verificadas alterações significativas entre os momentos de 

avaliação (F2,33 = 0,545, p = 0,585).  Conclusões: Os resultados do 

presente estudo indicam que atletas de MMA submetidos a procedimentos 

para rápida redução do peso reduzem a MC em aproximadamente 8% e 

encontram-se desidratados antes do momento da pesagem. Entretanto, 

estes parâmetros retornam a valores normais antes da competição. 

Adicionalmente, os procedimentos de redução do peso adotados não 

interferiram no desempenho de força máxima dos atletas. 

 

Palavras-Chaves: Rápida redução de peso; Artes Marciais Mistas; força. 
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Introdução: A identificação de variáveis que possam auxiliar na 

prescrição do treinamento e que permitam um maior controle das cargas 

interna e externa é fundamental para promover as adaptações orgânicas 

desejadas e obter melhores resultados com a intervenção do programa de 

treino. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de 8 

semanas do treinamento de pace em intensidade correspondente a 

frequência de golpes do ponto de deflexão da frequência cardíaca (FGPDFC) 

em parâmetros aeróbios de um atleta profissional de MMA. Método: O 

estudo de caso foi realizado com um atleta profissional de MMA (28 anos; 

15 anos de competições de artes marciais; 1,85 m; 91,5 kg, e 11,98% de 

gordura corporal) finalista do The Ultimate Fight Brasil 3 e que compete 

na categoria dos pesos médios (até 84,3 kg). O atleta foi submetido, 

antes e após 8 semanas de intervenção, a um protocolo incremental em 

esteira ergométrica e ao Teste Progressivo para Taekwondo (TET) para 

determinar variáveis específicas e o pace de treinamento. Em ambos os 

testes, as seguintes varáveis foram obtidas: o consumo máximo de 

oxigênio (VO2MAX) estimado, frequencia cardiaca máxima (FCMAX) e o ponto 

de deflexão da frequência cardíaca (PDFC). Durante a aplicação do TET foi 

identificada a frequência de golpes máximos (FGMAX) e a FGPDFC. Durante o 

teste incremental em esteira ergométrica foram identificados o pico de 

velocidade (VMAX) e a velocidade referente ao PDFC (VPDFC) pelo método 

DMAX. O protocolo de treinamento de pace, consistiu em treinar 3 vezes na 

semana, realizando de 3 a 4 rounds de 5 min por 1 min de intervalo na 

intensidade correspondente a frequência de 22 golpes determinados por 

sinal sonoro ≅ 19 ações por minuto. Resultados: O atleta apresentou 

melhora nos indicadores de potência aeróbia após 8 semanas de 

intervenção (pré vs. pós): 6,5% na VMAX (15,5 km·h-1 vs. 16,5 km·h-1), 

19% FGMAX (42 golpes vs. 50 golpes) e nos indicadores de capacidade 

aeróbia 8% na VPDFC (12,5 km·h-1 vs. 13,5 km·h-1) e 18% FGPDFC (22 bpm 

vs. 26 bpm). VO2MAX aumentou em 6% (57,49 ml·kg-1·min-1 vs. 60,97 

ml·kg-1·min-1, pré e pós 8 semanas, respectivamente) no teste 

incremental na esteira ergométrica e 9% (53,85 ml·kg-1·min-1 vs. 58,74 

ml·kg-1·min-1 pré e pós 8 semanas, respectivamente) utilizando protocolo 

específico aplicando o TET. Conclusões: O treinamento de 8 semanas no 

pace em intensidade correspondente a FGPDFC foi capaz de promover 
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melhora da capacidade e potência aeróbia de um atleta professional de 

MMA. 

 

Palavras-chave: Treinamento; Ponto de deflexão da frequência cardíaca; 

Mixed Martial Arts 
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1. Bacharel em Educação Física pela Universidade La Salle; 2. Doutor 
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E-mail: guigoes_judo@hotmail.com 

 

Introdução: Em esportes de combate com divisões por categorias de 

peso é comum os atletas utilizarem da rápida perda de peso para se 

enquadrarem em categorias menores com intuito de lutarem com 

adversários mais leves. Estes ciclos de perda de peso imediata combinam 

métodos danosos à saúde, como severa restrição energética, jejuns 

prolongados, uso de sauna e roupas térmicas e aumento do volume de 

exercícios. A utilização destes métodos de maneira extrema pode ser 

prejudicial à saúde do atleta, a curto e longo prazo, e também relacionado 

à performance durante o combate, como perda do potencial aeróbio, da 

potência e da força máxima. Objetivos: Os objetivos deste estudo foram 

traçar o perfil de perda de peso dos atletas de Judô do estado Rio Grande 

do Sul e identificar os principais métodos utilizados e a severidade de suas 

condutas. Métodos: Para isto foi utilizada como ferramenta o RWQL 

(Rapid Weigth Loss Questionaire), um questionário desenvolvido e 

previamente validado para atletas de judô brasileiros. Este inclui questões 

de caráter pessoal, nível competitivo, histórico de peso e dieta e conduta 

de perda rápida de peso. Resultados: Foi obtido um total de 48 atletas 

de judô (+- 23,18 anos), de nível competitivo elevado (56% nível 

Internacional), sendo que 97,9% dos atletas relataram que já haviam 

perdido peso para competir, a média de peso perdido por competição foi 

2,62 kgs e a média de tempo utilizado para cada ciclo foi +-14,6 dias. 

29,1% dos atletas reduzem mais de 5% do peso corporal total e 6,25% 

reduzem esta quantidade em sete dias ou menos. Foram relatadas 
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condutas de desidratação combinando métodos como diminuir a ingestão 

de líquidos, treinar em locais quentes, treinar com agasalhos e uso de 

saunas, também foi observado tendência a restrições energéticas não 

muito severas optando pela dieta gradual. A média do score de risco a 

saúde se demonstrou semelhante a outros estudos com populações 

parecidas (fem. 28,5, masc. 27,3). Outro padrão semelhante foi o fato dos 

atletas começarem a realizar os ciclos ainda pré-púberes ou púberes 

(média 14 anos). A maioria dos resultados se mostrou dentro dos padrões 

relacionados por não haver redução na performance. Conclusão: Os 

padrões apresentados neste estudo, mesmo com algumas particularidades 

do estado do Rio Grande do Sul contextualizadas, principalmente o tempo 

entre a pesagem e o início dos combates, são semelhantes a outros 

estudos com a mesma população ou populações de esportes onde há o 

fator luta e divisões por categorias de peso em comum. Um achado 

positivo foi de conscientização dos atletas em atualmente manterem-se 

mais próximos à categoria de peso desejada do que se mantinham 

antigamente, muitos atletas relataram um passado de perdas de peso 

mais drásticas, do ponto de vista dos métodos utilizados, e maiores, em 

quantidade de peso perdido, do que praticam atualmente, mesmo assim 

quase um terço dos atletas pratica reduções acima dos 5% do peso 

corporal total. 

 

Palavras-chave: Judô; perda de peso; saúde. 
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Introdução Uma das técnicas de chute utilizada no Taekwondo com um 

grande número de nocautes é o MonDoliyo Furyo Chagui (Furyo), 

conhecida por sua velocidade e elemento surpresa. Apesar de ser um 
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chute conhecido e usado em competições, não há evidências na literatura 

sobre parâmetros cinemáticos desta técnica de chute saltando durante 

testes de quebra de tábuas em diferentes alturas. Objetivo: Determinar 

quais os principais fatores que podem influenciar na altura do chute e 

verificar qual a relação entre o desempenho do chute saltando e as 

velocidades angulares do chute, a composição corporal e a altura do salto 

vertical. Métodos: Participaram do estudo três atletas de Taekwondo 

faixa preta do sexo masculino, (idade: 18 ± 2 anos; altura: 171 ± 7,2 cm; 

peso 64,6 ± 15 kg; massa magra: 50,1 ± 0,2 kg) com experiência na 

realização do Furyo com salto. Inicialmente os atletas tiveram o 

percentual de gordura (%G) avaliado por antropometria. Em seguida 

realizaram três tentativas de três tipos de saltos verticais (squat jump 

(SJ), counter-movement jump (CMJ) e Sargent) em uma plataforma de 

contato logo após, foram realizadas as repetições do Furyo, nas quais, ao 

aplicar a técnica, o atleta deveria quebrar uma tábua (30 x 30 cm e com 2 

cm de espessura) posicionada em uma determinada altura. Para controle 

da altura utilizou-se um suporte de metal que permitiu alterar a altura das 

tábuas, partindo de 180 cm com incrementos de 5 cm. Cada atleta 

realizou três tentativas para cada altura, sendo que o atleta avançava 

para a altura seguinte apenas se conseguisse quebrar a tábua. Caso não 

obtivesse sucesso em uma das três tentativas de uma determinada altura, 

era realizada análise da tentativa da altura anterior. Todas as tentativas 

do Furyo foram registradas por meio de vídeo e analisadas por meio de 

software especializado. Foi utilizada correlação de Pearson entre a altura e 

velocidade angular inicial do Furyo com as alturas dos saltos (SJ, CMJ e 

Sargent) e percentual de gordura (α=5%). Resultados: Não houve 

correlações entre a altura do Furyo e a altura do CMJ, SJ e Sargent 

(p>0,05). Foi observada uma forte correlação entre a altura do Furyo e a 

velocidade angular inicial (r=0,70) e uma forte correlação negativa entre 

%G e velocidade angular inicial (r=-0,80). Conclusões: Para os três 

atletas avaliados o %G reduzido parece estar relacionado à maior 

velocidade angular durante o Furyo. Por sua vez a velocidade angular 

pode ser mais determinante do que o desempenho no salto vertical 

durante a execução da técnica Furyo em testes envolvendo a quebra de 

tábuas. 

 

Palavras-chave: Cinemática; Velocidade Angular; Saltos. 
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Introdução: solicitações energéticas e neuromusculares do judô são 

amplas frente ao acervo técnico-tático da modalidade. O processo de 

preparação competitiva deve permitir que o atleta possa desempenhar 

ações de combate com a melhor aptidão possível. Uma maneira de 

mapear o comportamento do atleta seria observá-lo em situação real de 

luta, na perspectiva de tentar identificar a melhor topografia de luta para 

alcançar a vitória. Assim é possível pensar em uma análise funcional da 

luta a partir da elaboração de um etograma da luta com vistas a 

identificar níveis de comportamentos competitivos e como estes tendem a 

ocorrer diante de cada configuração de luta. Objetivo: o presente estudo 

analisou o judô a partir das interações quantitativas e qualitativas em uma 

situação real de competição, perspectivando verificar entre vencedores e 

perdedores, possíveis diferenças ou correlações entre parâmetros 

antropométricos, desempenho motor e condutas funcionais em situação 

de competição. Método: foram selecionados doze atletas de judô, do sexo 

masculino, com experiência competitiva e regime de treino habitual. Estes 

realizaram uma avaliação morfofuncional, incluindo antropometria (peso, 

altura e IMC) e testes físicos (força de preensão manual, força lombar e 

flexibilidade tóraco-lombar). Posteriormente foram monitorados em uma 

situação real de competição de judô, onde foram filmados em dois 

combates de judô para observações e análises posteriores. Por fim os 

atletas foram classificados em vencedores ou perdedores. Após teste de 

normalidade (Komoroff-sminnoff) os dados morfofuncionais e regime 

esportivo foram analisados através de ANOVA de uma via (resultado da 

primeira luta) ou teste de Kruskal-Wallis (Anova em Ranks). Os 

parâmetros antropométricos e motores foram correlacionados através de 

Correlação de Pearson. Resultados: apesar das diferenças encontradas 

entre vencedores e perdedores no quesito massa e altura e IMC, estas 

não foram significativas estatisticamente. Em relação ao regime habitual 

de treino a análise demonstrou que existe uma diferença estatisticamente 
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significativa [H= 4,810, (P = 0,028)], (p < 0,05) na comparação das 

médias de tempo de pratica entre vencedores e perdedores. Quanto a 

análise dos testes motores, observou-se que vencedores apresentam 

valores superiores para todos os quesitos, no entanto tais valores não são 

significativos do ponto de vista estatístico. A análise de correlação dos 

dados (Pearson) identificou a existência de coeficientes de correlações 

significativas (p < 0,05) entre parâmetros antropométricos e motores. 

Conclusões: os resultados de uma luta de judô estão associados ao 

regime de treino, a parâmetros morfofuncionais dos atletas, e aos 

diferentes elementos técnico-táticas adotadas em cada configuração de 

luta. Diante dos resultados do estudo conclui-se: a) o fator experiência é 

determinante entre vencer ou perder; b) as técnicas de pernas são as 

mais utilizadas entre vencedores e perdedores, sendo que perdedores as 

utilizam com maior frequência; c) existem diferentes estratégias entre 

uma luta e outra subsequente.  

 

Palavras chave: artes marciais; judô; desempenho esportivo.  
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Introdução: A perda de peso pré-competitiva é uma prática que tem-se 

demonstrado prevalente em atletas de modalidades esportivas de 

combate, como o judô, independentemente do sexo, idade e nível 

competitivo.  Quando a redução de peso é elevada (> 5% do peso 

corporal total), realizada em curto espaço de tempo e através de métodos 

que promovem acentuada desidratação, pode ocasionar problemas de 

saúde e queda no desempenho no atleta. Embora algumas medidas 

tenham sido tomadas por órgãos e entidades em nível mundial para que 

essa conduta não aconteça, é possível que entre atletas de judô ela ainda 
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seja realizada com certa frequência, principalmente em competições de 

nível estadual. Objetivo: o objetivo da pesquisa foi identificar o 

comportamento relacionado à perda de peso pré-competitiva em atletas 

de judô de elite do estado do Pará, através da análise da prevalência, 

magnitude, tempo necessário para redução do peso corporal e os métodos 

utilizados. Método: Fizeram parte do estudo 42 atletas de judô de elite do 

estado do Pará de diferentes categorias, que participaram de uma 

competição de nível estadual, sendo 31 homens (Idade = 22,5 ± 4,8 

anos; Massa Corporal = 76,2 ± 15 kg) e 11 mulheres (Idade = 21,3 ± 5,8 

anos; Massa Corporal = 56,3 ± 7,6 kg). Para coleta de dados sobre o 

processo de perda de peso foi utilizado o “Questionário de Perda Rápida 

de Peso”. Resultados: 100% dos atletas precisaram reduzir o peso 

corporal para participar da competição, sendo que entre os homens a 

quantidade de peso foi de 3,7 ± 2,8 kg e entre as mulheres 3,7 ± 2,4 kg. 

Houve diferença significativa para a média de perda de peso corporal 

entre homens e mulheres (P<0,05), sendo que as lutadoras do sexo 

feminino apresentaram média de perda de peso superior a 5% do peso 

corporal (6,51%). O tempo necessário para adequar o peso para a 

competição, apontado pelos atletas masculinos e femininos, foi de 9 ± 8,1 

e 10,6 ± 8,6 dias, respectivamente. Quando analisado o total de atletas, 

aumentar a realização de exercícios (21%), diminuir a ingestão de líquidos 

(13%) e cuspir (13%) foram os métodos mais utilizados na tentativa de 

reduzir o peso corporal. Conclusões: É possível concluir que a perda de 

peso pré-competitiva é uma conduta prevalente entre os atletas de elite 

de judô do estado do Pará, de ambos os sexos, pois foi identificado que os 

mesmos precisaram reduzir o peso corporal para se adequar a categoria 

de peso em que desejavam competir. Os procedimentos utilizados para 

reduzir o peso foram realizados em um período relativamente curto. A 

magnitude da perda de peso demonstrou ser maior entre as mulheres. 

Além disso, os atletas apontaram utilizar-se de métodos que podem ser 

prejudiciais à saúde e ao desempenho competitivo. 

 

Palavras-chave: Judô; Magnitude; Métodos. 
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Introdução: o Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) é um esporte de combate que nos 

últimos anos vem crescendo rapidamente, com relação ao número de 

praticantes e competições.  O principal objetivo do BJJ é dominar o 

adversário e, através de técnicas específicas (imobilizações, 

estrangulamentos e chaves articulares), buscar a finalização ou 

desistência do oponente. A competição de BJJ é caracterizada por 

combates de alta intensidade com duração de luta entre 5 minutos para 

atletas novatos até 10 minutos para atletas avançados. A alta intensidade 

da modalidade é determinada pela relação esforço pausa de 6:1 e 8:1. Em 

função disso e das ações motoras constantes nas sessões de treino e 

competições, os praticantes estão sujeitos a sofrerem com diversas lesões 

articulares. Objetivo: verificar a prevalência de lesões articulares em 

praticantes avançados e novatos de BJJ. Método: participaram do estudo 

108 praticantes de BJJ, divididos em dois grupos, novatos (25,64 ± 6,31 

anos, estatura de 176,6 ± 6,24 cm, massa corporal de 82,83 ± 13,50 kg, 

tempo de prática de 3,67 ± 2,27 anos e graduação de faixa branca e azul) 

e avançados (31 ± 6,51 anos, estatura de 178,6 ± 6,19 cm, massa 

corporal de 82,83 ± 8,35 kg, tempo de prática de 10 ± 5,59 anos, 

graduados entre faixa roxa, marrom e preta). Para o presente estudo foi 

utilizado o questionário desenvolvido por Santos et al. (2007) e 

modificado para BJJ. Para comparar a prevalência de lesões entre 

praticantes novatos e avançados utilizou-se a associação pelo Qui-

quadrado com p < 0,05 e o software utilizado foi o SPSS 17.0. 

Resultados: os resultados mostraram que os praticantes avançados 

apresentam maior risco de lesão que novatos, apresentando diferença 

significativa em relação ao ombro (χ² =8,643; p=0,003), cotovelo (χ² = 

11,950; p=0,001), joelho (χ² =11,460; p=0,001), tornozelo (χ²=22,586; 

p <0,01) e dedos da mão (χ²=8,997; p=0,03). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre avançados e novatos para o quadril 

(χ²=3,634, p=0,06) e punho (χ²=3,609; p=0,06). Conclusões: os 
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praticantes de BJJ avançados apresentaram maior prevalência de lesão 

quando comparados aos praticantes novatos na maioria das articulações, 

justificando-se por uma maior carga de treinamento e por características 

técnicas da graduação dos praticantes de nível avançado. 

 

Palavras-chave: esporte de combate; lesões; treinamento. 
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Introdução: O Kendo é uma arte marcial secular de origem japonesa, 

que possui raízes na cultura samurai. A palavra Kendo significa “o 

caminho da espada”; assim, sua prática tem como propósito desenvolver 

uma série de qualidades do ser humano, a partir dos princípios da espada 

(katana). Apesar de ser bastante tradicional, o Kendo conquistou diversas 

partes do mundo ocidental. Para além do aspecto artístico, esta prática 

também desenvolveu sua faceta esportiva, o que pode ser constatado a 

partir do grande número de campeonatos organizados ao redor do mundo. 

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi o de analisar os golpes 

básicos do Kendo a partir dos fatores de movimento propostos por Rudolf 

Laban. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório, na qual foram analisadas as referências acerca dos dois 

temas propostos. Resultados: Em linhas gerais, o Kendo consiste em 

acertar o oponente utilizando-se uma espada de bambu (shinai), em 

determinados pontos do corpo (men, kote, do e tsuki), os quais são 

protegidos por uma armadura. No entanto, diferentemente de outras 

práticas, no Kendo somente “acertar o alvo” não é suficiente; é necessário 

demonstrar intenção, energia e controle corporal, além do domínio da 

espada em uma só ação. Outra questão importante de ser ressaltada é o 

valor atribuído ao aspecto estético dos golpes, que incluem questões 

posturais e a forma do movimento. Rudolf Laban, bailarino e coreógrafo 

húngaro, elaborou ao longo de sua carreira diversos estudos sobre o 
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movimento, e propôs em alguns deles, formas de analisá-lo. Em um 

desses estudos, sugeriu a existência de quatro fatores de movimento, 

presentes em algum grau em todas as ações do ser humano, sejam elas 

utilitárias, técnicas ou artísticas. Os fatores propostos por ele foram: 

tempo (rápido/lento), espaço (direto/flexível), peso (leve/pesado) e 

fluência (livre/controlada). A combinação desses fatores confere 

expressividade ao movimento e, analisa-los por esta perspectiva nos 

permite perceber suas sutilizas. Olhando para os golpes do Kendo à luz 

dessa classificação, podemos dizer que os golpes men, kote e tsuki 

podem ser classificados como rápido, direto, leve, livre; o golpe do, no 

que diz respeito ao fator espaço, pode ser classificado como flexível, 

mantendo-se os demais iguais aos dos golpes supracitados. Esta análise 

foi pensada considerando-se os golpes enquanto kihon (forma básica ou 

fundamental e é possível dizer que a classificação pode sofrer diversas 

variações, dependendo do nível do praticante e do seu estilo. Por 

exemplo, praticantes iniciantes tendem a executar os golpes de forma 

mais lenta, flexível, pesada e controlada. Conclusões: Considerando-se a 

importância da forma para a prática do Kendo, seja durante os 

treinamentos ou em situações de competição, compreender as razões 

pelas quais a expressão do movimento ocorre de determinada forma é 

importante no que diz respeito ao aspecto técnico, mas especialmente 

com relação ao aspecto pedagógico. Sem desconsiderar toda a bagagem 

tradicional embutida nesta prática, é possível repensar algumas formas 

pelas quais os golpes são ensinados, buscando alternativas que permitam 

que o praticante perceba as diferenças dos fatores de movimento e como 

eles repercutem na execução dos golpes.  

 

Palavras-chave: Kendo; Fatores de Movimento; Laban.  
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PEDAGOGIA DAS LUTAS 
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Introdução: A Luta Olímpica é um esporte de combate bastante acessível 

que necessita pouco material para sua prática, e assim vem se 

desenvolvendo no mundo todo. Atualmente é praticada em mais de 170 

países. Uma das modalidades que mais distribuem medalhas nos Jogos 

Olímpicos, esteve presente nas Olimpíadas Clássicas (Era Helênica) desde 

708 a.C e após retornou em 1896, junto ao ressurgimento dos Jogos. O 

objetivo principal da Luta Olímpica é imobilizar o adversário com a região 

escapular tocando o solo, devendo-se mostrar domínio nesse controle, 

técnica conhecida como Touché, capaz de imediatamente encerrar a luta 

em qualquer momento do combate. Além dessa imobilização, se obtém a 

vitória por pontos através de projeções, passagens atrás e giros, 

entretanto não sendo permitido uso de golpes traumáticos de percussão. 

Devido sua característica simples, a modalidade assimila-se aos objetivos 

de variados modelos de Jogos de Oposição propícios para a Educação 

Física Escolar. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo investigar 

se as experiências de um grupo de graduandos em Educação Física com 

as Lutas são suficientes para construir e legitimar a oferta desses 

conteúdos em suas futuras intervenções escolares. Método: Inicialmente 

realizamos um mapeamento acerca dos locais no Paraná que oferecem a 

modalidade, isso através de informações oriundas da Confederação 

Brasileira de Wrestling – CBW. Posteriormente, aplicamos um questionário 

havendo a participação de 20 estudantes do último ano do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Paraná, com 

intuito de identificar suas vivências práticas prévias com modalidades de 
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Lutas durante o Ensino Fundamental e Médio e em quais estabelecimentos 

ocorreram. Resultados: De acordo com o levantamento realizado junto a 

CBW, cinco estabelecimentos oferecem a prática no Estado, sendo todos 

localizados na capital Curitiba. Quanto ao questionário aplicado, de 20 

participantes, apenas quatro tiveram vivências com o conteúdo Lutas no 

Ensino Fundamental e Médio. Os demais declararam não ter tido, em 

nenhum momento de suas vidas escolares, o contato com qualquer 

modalidade de Luta. Conclusões: Garantido pelas diretrizes nacionais e 

estaduais que regem a Educação, o conteúdo Lutas é importante elemento 

da Cultura Corporal de Movimento, sendo a vivência e conhecimento um 

direito dos estudantes. Podendo ser contempladas através dos Jogos de 

Oposição, considera-se também as possibilidades educativas envolvidas 

nos valores filosóficos das Artes Marciais, isto sustentado através dos 

princípios éticos, morais e disciplinares, somando-se a amplos conteúdos 

atitudinais, conceituais e procedimentais possíveis de se trabalhar 

integrados, contribuindo assim na formação dos estudantes. Direcionando 

para a Luta Olímpica os resultados obtidos na investigação, podemos 

perceber que a ausência de vivências dos futuros professores pode ser 

fator determinante para o desencorajamento da prática no contexto 

escolar. Consideramos também as possíveis falhas de currículo nas 

universidades (quando contemplam Luta, o fazem com 60 horas) que 

formam novos professores de Educação Física, os quais não se sentem 

capacitados em trabalhar o conteúdo no meio escolar, contribuindo assim 

à um ciclo de impopularidade da Luta Olímpica e sua redução de espaços 

para a prática. 
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Introdução: O Karatê, arte marcial milenar de origem oriental, é 

apontado como uma importante ferramenta educacional. A modalidade, 
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recentemente incluída pelo Comitê Olímpico Internacional nos Jogos 

Olímpicos de 2020, em Tóquio, vem sendo praticada em mais de 192 

países pelo mundo. No entanto, não existem informações sobre o número 

de crianças e adolescentes praticantes de Karatê na cidade de 

Florianópolis/SC, bem como a sua participação em competições 

esportivas. Objetivo: O objetivo principal do estudo foi identificar o 

número aproximado de crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 

anos praticantes de Karatê na cidade de Florianópolis/SC. Além disso, 

verificar o número de alunos que participaram de competições de Karatê 

fora de seu local de treinamento. Método: Após a identificação dos locais 

de ensino de Karatê, foram aplicados questionários aos professores para 

identificação aproximada do número de alunos matriculados, idade, tempo 

de prática e se participaram ou não de alguma competição esportiva de 

Karatê fora de seu local de treinamento. Os dados foram expressos em 

média ± desvio padrão e a participação nos campeonatos foi apresentada 

em distribuição de frequência. Os praticantes foram classificados em 

iniciantes ou avançados (mais de 2 anos de prática da modalidade). Foi 

realizado o coeficiente de correlação de tau de Kendall para verificar a 

associação entre idade e tempo de prática com a participação em 

campeonatos. Resultados: Foram identificados 192 praticantes de Karatê 

com idade entre 7 e 17 anos, dos quais 66 alunos (34,4%) já participaram 

de competições esportivas da modalidade. Os alunos treinavam com 7 

profissionais em 9 locais distribuídos pela cidade de Florianópolis/SC. Até 

os 13 anos de idade, 15,2 ± 2,6% dos praticantes participaram de 

campeonatos. Entre os maiores de 14 anos, 47,9 ± 18,1% participaram 

de competições. Enquanto 1,1% dos iniciantes participaram de 

campeonatos, 68,6% dos alunos avançados participaram de competições. 

Foi observada uma correlação forte entre tempo de prática e participação 

em campeonatos (t = 0,705; P < 0,01), porém a correlação entre a 

participação em competições e a idade foi fraca (t = 0,309; P < 0,01). 

Embora tenha-se identificado 20 praticantes na faixa etária dos 14 anos, 

este número foi reduzido para 11, 8 e 3 alunos nas faixas etárias de 15, 

16 e 17 anos, respectivamente. Conclusões: Pode-se concluir que o 

tempo de prática parece ser um fator mais importante que a idade para 

participação em campeonatos de Karatê. Futuras pesquisas poderiam se 

preocupar com o aparente declínio no número de praticantes de Karatê a 

partir dos 15 anos de idade. Além disso, o acompanhamento longitudinal e 

mais preciso do número de praticantes da modalidade é importante para o 

fortalecimento do Karatê na cidade. 
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Palavras-chave: Karatê; Esporte; Artes marciais. 

APROXIMAÇÕES ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E ABORDAGENS 

PEDAGÓGICAS MODERNAS: PERSPECTIVAS APLICADAS AO JUDÔ 

 

CAMILO JÚNIOR, Luiz Francisco1; MAZZEI, Leandro Carlos2; GALATTI, 

Larissa Rafaela2 

1. Especialista; 2. Doutor, Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp 

E-mail: luizfranciscocamilo@gmail.com 

 

Introdução: O desenvolvimento do judô no Brasil teve sua origem 

diretamente ligada com a chegada dos imigrantes japoneses do início do 

século XX. Duas situações podem ser descritas sobre este fato: de um 

lado, a história de imigrantes que vieram em busca de oportunidades e se 

utilizaram de seus conhecimentos para ganhar a vida através de exibições 

e desafios; do outro, um contingente de imigrantes que mantinham suas 

tradições culturais nas colônias através do judô. Contudo, prevaleceu no 

judô brasileiro o desenvolvimento de um modelo de ensino tido 

basicamente como artesanal. Em contrapartida, o judô se tornou um 

esporte de combate olímpico extremamente dinâmico quanto à sua prática 

e sua organização, o que consequentemente provoca a necessidade de 

profissionalismo no ensino e no treinamento do judô. Objetivo: Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi levantar na literatura, produções 

relacionadas com o tema “tradição versus modernidade” no ensino e 

treinamento do esporte judô. Método: Foram levantadas produções em 

português no banco de dados Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e capítulos de 

livros que são considerados referência nacional nesta temática. As 

análises realizadas tiveram um cunho conceitual, não envolvendo 

procedimentos formais quantitativos ou qualitativos. Resultados: Foram 

identificados 216 artigos, sendo que 16 (com data de 1989 a 2017) 

possuíam relação com o tema. Foram adicionadas na análise 4 capítulos 

de livro com aderência à temática. Mais informações sobre essas 

produções serão apresentadas no evento, mas, pode-se afirmar que existe 

um conflito entre a tradição versus o novo, envolvendo não só o ensino, o 

treinamento, mas também as corporações de ofício e a teoria do campo 

profissional. Conclusões: A prática do judô tem uma ligação direta com o 

que se conhece hoje como pedagogia esporte e métodos de ensino. 

Parece extremamente atual, mas Jigoro Kano em 1882 apresentou uma 



 
4º ENCONTRO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS E       

ESPORTE DE COMBATE 

 

 

37 
 

nova possibilidade de ensino para o jujutsu. Curiosamente, o artesanato 

tradicional e o novo profissional se confundem no atual momento da 

sociedade como provavelmente tenha acontecido, guardado as devidas 

proporções, no Japão de 1882. Por um lado, encontram-se as 

metodologias tradicionais herdadas dos descendentes dos imigrantes 

japoneses, onde o conhecimento se deu pelo campo prático e que já 

produziu inúmeros atletas de sucesso. Por outro, a necessidade de 

métodos coerentes, inerentes ao processo de profissionalização do judô e 

que está intrinsicamente ligado a atuação profissional, neste caso, o de 

Educação Física e Esporte, onde o conhecimento é oriundo da ciência. 

Pode-se afirmar que as duas correntes têm pontos positivos e pontos a 

serem melhor trabalhados e a intersecção entre elas está (principalmente) 

na reflexão do “o que fazer?”, “para que fazer?”, “como fazer?” e “onde se 

quer chegar?”. O mais desejado seria a aproximação entre o tradicional e 

o novo, entre a prática e a academia, buscando o melhor desenvolvimento 

do judô brasileiro. Portanto cabe ao profissional que atua com judô, 

buscar os conhecimentos necessários, aplicando uma positiva junção entre 

os modelos artesanais e científicos, e que possibilitem subsidiar sua 

atuação profissional na atual sociedade. 

 

Palavras-chave: judô; métodos tradicionais; novas abordagens. 
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Introdução: A Educação Física (EF) enquanto componente curricular 

deve contemplar em suas propostas pedagógicas os elementos da cultura 
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corporal, sendo o conteúdo das lutas um dos elementos a ser transmitido 

aos alunos. O objetivo do conteúdo de lutas enquanto componente da EF 

escolar não é aformaçãode atletas, mas sim proporcionar aos discentes 

conhecimentos acerca dessa prática corporal, e possibilitar reflexões 

críticas sobre esse conteúdo. Objetivo: compreender como os docentes 

entendem o ensino das lutas enquanto componente da educação física 

escolar. E se, o contato com a disciplina de lutas na formação inicial, 

auxilia no desenvolvimento dessa prática pedagógica. Metodologia: esta 

pesquisa é de caráter qualitativo e caracteriza-se como um estudo 

exploratório. Foi realizada com cinco professores da rede pública da 

cidade de Juiz de Fora/MG. A escolha dos professores foi através de uma 

amostra intencional, fizemos contato com professores que já tínhamos 

uma proximidade através de estágio, grupos de estudos, entre outros, e 

os mesmos nos indicaram outros docentes que poderiam participar da 

pesquisa. O instrumento utilizado foi entrevista semi-estruturada. Para 

análise dos dados foi realizada a análise de conteúdo segundo Bardin 

(2004). Elegemos duas categorias provenientes da análise das 

entrevistas: 1) conceito de luta; 2) lutas em sua formação e a abordagem 

do tema em suas aulas. Resultados: categoria 1 -encontramos conceitos 

relacionados à movimentos corporais; a filosofia; história de um povo; 

luta entre povos para atacar ou defender-se; e relacionado a jogos de 

oposição. Categoria 2 – formação acadêmica sem a abordagem das lutas; 

e formação acadêmica com a abordagem das lutas. Conclusões: 

percebemos que não existe conceito de lutas definido pelos entrevistados, 

mas que relacionam a teoria e a prática para construir essa conceituação 

de lutas. Com relação à categoria 2, percebemos que, para parte dos 

docentes analisados, o fato de não ter tido contato com o conteúdo das 

lutas na graduação não influenciou no trabalho deste conteúdo na escola, 

os mesmos entendem que para ministrar esse conteúdo não é necessário  

ser atleta. Em contrapartida, alguns docentes analisados relataram que o 

fato de não dominar nenhuma das modalidades de lutas gera insegurança 

em trabalhar o conteúdo. Ao finalizarmos as análises constatamos que a 

restrição a uma modalidade no desenvolvimento da disciplina na 

graduação ou a ausência dessa disciplina na formação inicial, não é fator 

determinante para que alguns docentes desenvolvam esse conteúdo. Mas, 

compreendemos a importância do desenvolvimento dessa disciplina na 

formação inicial, para que todos os professores se sintam aptos a 

desenvolver as lutas enquanto componente da cultura corporal. 
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Introdução: A relação de Jigoro Kano (criador do judô) com as correntes 

ocidentais de educação (principalmente as europeias) é de conhecimento 

notório. Em sua gênese, compreende-se que o judô foi criado com 

pressupostos educacionais bem definidos. O presente estudo foi 

desenvolvido no âmbito da história da educação com o propósito de 

analisar os dojôs de Judô (espaços específicos de ensino) de Recife-PE, 

numa perspectiva sócio-histórica e educacional, no recorte temporal entre 

1952 e 1972, por meio do olhar de antigos senseis (professores de Judô), 

protagonistas da pesquisa. No meio prático do Judô, acredita-se que estes 

dojôs possibilitam a educação de seus praticantes, cumprindo importante 

função enquanto ferramenta educativa. A partir das experiências vividas 

por alguns de seus antigos senseis, busca-se compreender como uma teia 

de interdependência foi estabelecida e articulada no contexto social, 

educacional, histórico e econômico, proporcionando uma configuração 

social específica (judoística) que culminou com o desenvolvimento do Judô 

na cidade. Objetivo: Investigar a história do Judô recifense, visando 

compreender as relações e reconstruções entre o ensino do Judô no 

ambiente do dojô e sua dimensão educacional. Método: Primeiramente 

foi realizado um estado da arte da produção de teses e dissertações (1999 

a 2014) que utilizaram metodologia da história oral e o debate relacionado 

ao conteúdo lutas. Em seguida, foi adotado o viés metodológico da 

história oral associada à técnica de análise de conteúdo com suporte do 

software NVivo® (versão 11 Pro for Windows®), a partir de critérios 

apoiados por pesquisa documental (revistas, jornais e acervos 

fotográficos) e por onde foram selecionados cinco mestres de judô que 

tiveram suas entrevistas (roteiro semi-estruturado constando de treze 

mailto:foster.denis@hotmail.com
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perguntas) tratadas via software supracitado, gerando gráficos do tipo 

nuvens de palavras (que são estabelecidas através da frequência das 

palavras mais citadas). Foram determinadas cinco categorias de análise 

(Gênese do Judô recifense; Educação pelo Judô; Cultura judoística; 

Sociedade e violência; Expectativas para o futuro do Judô) e os gráficos 

foram analisados qualitativamente pelo pesquisador possibilitando 

formular inferências direcionadas as questões relevantes da pesquisa. 

Resultados: Após tratamento de dados, foram encontradas informações 

pertinentes relacionadas às falas dos mestres, percebendo-se a existência 

de aproximações significativas entre o judô e a educação, e por onde os 

mestres reconhecem, em suas intervenções práticas, um meio 

educacional para a formação do cidadão praticante da modalidade, 

corroborando assim com os preceitos educacionais preconizados pelo 

professor Jigoro Kano. Conclusões: Tem-se uma investigação científica 

com relevância educacional, evidenciando que a história do Judô em 

Recife ocorreu de forma processual, contudo, ressalta-se que existiram 

pontos positivos e negativos em seu percurso, pelo qual o Judô seguiu seu 

fluxo natural enquanto ferramenta educacional, reconhecendo-se, em 

seus espaços efetivos de ensino, o seu caráter genuíno, do ponto de vista 

da sua legitimidade facilitadora da educação não formal. 
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Introdução: o esporte adquire proporção ainda mais relevante quando 

combina valores como saúde, aptidão física e bem-estar, com questões de 

ordem formativa. Tal conjunto de valores pressupõe o trato com a 

dimensão sócio educacional dos praticantes, sendo que esse é um dos 

papeis fundamentais do esporte dentro da universidade. Em linhas gerais 

é possível identificar duas dimensões do esporte universitário. Uma delas 
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apoia-se em práticas associadas ao lazer, a outra vincula-se a seletividade 

da eficiência esportiva, Objetivo: apresentar a experiencia do “Programa 

de Extensão Laboratório de Aptidão Física”, através das ações do “Projeto 

Artes Marciais na UFPA”, que vem sendo desenvolvido na Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Método: o projeto tem como foco o fomento do 

Esporte de Combate (EC) no interior da universidade. Atende 

universitários de ambos os sexos, através de oferta gratuita de MC. 

Quanto ao modelo pedagógico, visa a prática esportiva voltada ao 

desenvolvimento integral do aluno, atrelando o ensino a conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Concomitantemente, são 

realizadas ações complementares orientadas a saúde visando monitorar 

aptidão física em relação a indicadores morfofuncionais. Resultados: no 

âmbito da extensão: o projeto atende cerca de 200 alunos por semestre, 

disponibilizando quatro modalidades de esportes de combate: jiu jitsu, 

taekwondo, judô e muay thai, sob a orientação de instrutores/monitores, 

na condição de voluntários e/ou de bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão (PIBEX). No ensino: vinculado ao Projeto Pedagógico 

do Curso de Educação Física da instituição, o projeto disponibiliza espaço 

para estudos teórico-metodológicos para as seguintes disciplinas: bases 

teórico-metodológicas das lutas; medidas e avaliação em educação física; 

treinamento tesportivo; educação física com cuidados especiais. No campo 

da pesquisa: os dados oriundos das experiências de Extensão e de Ensino 

estão agregando e gerando novos conhecimentos científicos sobre o 

impacto da oferta de EC para o público universitário. Até o presente 

momento foram elaborados oito Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e 

duas Monografias de Especialização envolvendo a temática do projeto. 

Mais recentemente, o projeto foi espaço de referência para a construção 

de uma Tese de Doutorado envolvendo o judô, dentro do Programa 

Institucional de Pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular, fato 

que culminou com a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Lutas e 

Esportes de Combate-NEPLEC. Conclusão: frente aos resultados 

apresentados é possível prevê que as ações do projeto, além de 

oportunizarem acessibilidade educacional, devem estimular manifestações 

corporais, como forma de desenvolvimento sócio cultural dos 

participantes. Essa condição reforça tanto o caráter pedagógico do projeto 

enquanto instrumento auxiliar no Ensino e na Pesquisa, como também o 

fomento de políticas públicas no âmbito do ensino superior que respeitem 

e valorizem o esporte na dimensão universitária.  
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Introdução: A partir do ano 2000, há um crescimento na produção 

científica de caráter pedagógico e na discussão sobre a precoce 

especialização esportiva, expandindo-se debates referentes à modelos de 

competição de judô para crianças. Os “festivais” apresentavam um 

modelo competitivo tradicional, que pouco acrescentaria em benefícios às 

crianças participantes, uma vez que o formato e as regras permaneciam 

quase similares ao modelo competitivo adulto. Em 2009, a Liga 

Pernambucana de Judô (LIPEJU) e um grupo de professores filiados à 

mesma criou um inédito modelo de competição de judô para crianças. 

Objetivo: Elucidar o detalhamento deste projeto piloto refletindo acerca 

dos limites, possibilidades, dificuldades e resultados da implantação desta 

experiência. Método: Visando benefícios cognitivos, motores e sociais, foi 

pensado um formato que ofertasse conforto e aproximação ao público 

infantil, estabelecendo-se seis estações em formato circuito, divididas da 

seguinte forma: 1). Jogos de equilíbrio; 2) Jogos de atenção; 3) Handori 

(lutas mediadas por professores de judoguis); 4) estação de vídeo game 

de judô (jogo do David Douillet – PlayStation2®, instalado em notebooks); 

5) Ukemi waza (amortecimentos de quedas); 6) Pintura (avaliação do 

evento representada por desenhos e pinturas). Seis grupos de 20 (com 

idades de 6 a 12 anos) crianças vivenciaram 20 minutos em cada estação. 

A condução das atividades foi realizada por número suficiente de 

professores para dar qualidade de suporte à dinâmica de cada estação e 

do rodízio. As crianças foram sinalizadas por pulseiras coloridas (por 

grupo). Simultâneo ao evento, os pais eram entrevistados sobre seu 

ponto de vista acerca do projeto. Ao final, as crianças receberam 

mailto:lucianoleonidio@gmail.com
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medalhas idênticas, um kit com brindes e sua própria pintura sobre o 

judô. Resultados: Após o evento houve um momento de reunião com 

todos os docentes envolvidos buscando avaliar os resultados do evento, 

bem como foram assistidas as filmagens referentes aos relatos 

(feedbacks) dos pais e das crianças sobre a experiência inédita. Mediante 

a análise das informações coletadas (total de 20 entrevistas, sendo 10 

crianças e 10 pais) constatamos resultados bastante positivos, 

corroborados por relatos com totalização de 100% de satisfação quanto a 

experimentação daquela proposta de competição. Conclusões: 

Baseando-se nos relatos registrados e nas reuniões de pós evento, 

concluímos que a experiência foi satisfatória, contudo, o modelo nunca 

mais foi realizado pela instituição com a justificativa de que existiam 

movimentos de “boicote” e não aceitação por parte de um grupo de 

professores mais tradicionalistas que se opunham à modelos alternativos. 

Desta forma, apontamos a necessidade de uma reflexão crítica às 

instituições administrativas do judô e seus respectivos filiados, no sentido 

de possibilitar o franco debate e compreensões acerca das razões para a 

realização destes tipos de evento. Ao que parece, conclui-se que modelos 

competitivos semelhantes ao realizado, são mais eficazes na adesão de 

crianças à prática do Judô. 

 

Palavras-chave: Crianças; Competição; Judô. 

 

 

JUDÔ NA ESCOLA: UMA METODOLOGIA PAUTADA NO JOGO 
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1. Mestrando, UDESC; 2. Doutoranda, UNICAMP; 3. Mestrando, UFSC; 

4. Doutora, UDESC 

 

E-mail: marcos.pereira@fca.unicamp.br 

 

Introdução: A escola como uma casa de cultura deve oportunizar ao 

aluno as práticas diversificadas dentro e fora de sua grade curricular. 

Deste modo, este relato de experiência narra a aplicação de uma proposta 

pedagógica para o ensino do judô em uma escola municipal do interior de 

São Paulo, contemplada pelo programa Mais Educação do Ministério da 

Educação. Objetivo: Apresentar uma proposta metodológica pautada no 

jogo para o ensino do judô. Método: A proposta pedagógica foi realizada 
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em duas turmas de vinte alunos cada, com idades entre 7 e 10 anos no 

ano de 2015, em duas aulas semanais de aproximadamente uma hora. 

Esta proposta se consolida por quatro princípios pedagógicos adaptados 

da literatura, são eles: ensinar judô a todos (princípio da inclusão); 

ensinar bem judô a todos (princípio da competência pedagógica); ensinar 

mais do que judô a todos (princípio ético); ensinar a gostar do judô 

(princípio do prazer). Nesta perspectiva, têm-se o respaldo pedagógico ao 

jogo como uma estratégia de ensino para a realização das aulas. Além 

disso, esta proposta também consiste nas dimensões dos conteúdos: 

atitudinais, possibilitando a melhora significativa das condutas dos alunos 

dentro e fora do ambiente escolar; conceituais, atribuindo o contexto 

histórico, cultural e filosófico do judô; e os procedimentais por meio do 

jogo, em consonância com as outras dimensões dos conteúdos. 

Resultados: Esta proposta apresenta situações de luta por meio dos 

jogos, em que o aluno é confrontado a todo o momento por situações 

problema que emergem durante os jogos de luta. Desta forma, os jogos 

foram realizados de acordo com os momentos que ocorrem à luta de judô, 

sendo composta por: luta em pé (aproximação, contato, criação de 

oportunidade, desequilíbrio, aplicação, projeção) e luta em solo (transição 

e luta de solo). Em suma, a organização desta proposta consegue ensinar 

a prática do judô de forma autêntica e objetiva. Conclusões: A 

contribuição desta proposta pedagógica é relevante, pois atende com 

autenticidade o aluno, contribuindo para a sua formação integral, 

desenvolvendo sua criatividade, autonomia e possibilitando ao mesmo 

exercer sua cidadania por meio de aulas sistematizadas de judô. Em 

relação ao professor, contribui para a sua prática docente. Por fim, para a 

escola, permite que um programa sistematizado desenvolvido por uma 

proposta pedagógica que atribui os princípios pedagógicos consiga cumprir 

sua missão de propor uma educação de qualidade para o aluno da 

comunidade em que está inserido por meio do judô ensinado a partir do 

jogo.  

 

Palavras-chave: Judô; Escola; Jogo; Lutas. 
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LUGAR DE MULHER É NO TATAME: OFICINAS DE DEFESA PESSOAL 

PARA MULHERES 

 

DUARTE, Nathalia Emela Gonçalves1; GONDIM, Denis Foster2; KOHL, 

Henrique Gerson3 

1. Graduanda em Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal de Pernambuco – DEF-UFPE;  2. Mestre em Educação 

(PPGE-UFPE) e membro do NEPEX (AM/MEC/L/CAP) – UFPE; 3. 

Doutor em Educação (PPGE-UFPE) e líder do NEPEX 

(AM/MEC/L/CAP) – UFPE. 

 

E-mail: nathaliaduartebvhostel@gmail.com  

 

Introdução: No Recife os registros de violência contra a mulher subiram 

10,9% enquanto no Estado o total foi de 2,9%.  Este cenário torna 

necessário fornecer às mulheres mecanismos de defesa que lhes 

garantam a integridade, seguridade e dignidade. Ensinando técnicas de 

diminuição de danos em situações de risco e despertando para a 

importância da prática de uma Arte Marcial ou Modalidade de Combate, 

promover o interesse nas Lutas com o objetivo de divulgar as diversas 

modalidades oferecidas pelo Programa do Participa Esporte da UFPE e 

assim ampliar o número de mulheres treinando. Enfatizando os benefícios 

da prática regular de uma modalidade de combate que proporciona as 

praticantes ganho de flexibilidade, força, resistência, autocontrole e 

confiança, fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida das 

alunas. Por meio das técnicas aplicadas no Jiu Jitsu para que as 

participantes possam visualizar a aplicação de golpes e chaves numa 

situação de simulação de risco. Objetivo: O objetivo deste trabalho é 

relatar a experiência em ministrar Oficinas de Defesa Pessoal para 

mulheres que não são praticantes de nenhuma Modalidade de Combate. 

Método: Como sistemática de intervenção as oficinas de Defesa Pessoal 

para mulheres foram ministradas em três ocasiões: a 1° Oficina 

ministrada na Semana de Educação do Centro de Educação; 2° Oficina 

ministrada no Encontro Regional de Estudantes de Letras 2017 e a 3° 

Oficina ministrada na II Encontro de Gênero e Educação Física todos os 

eventos realizados na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, para 

mulheres que não tem contato com as Artes Marciais, como parte 

integrante destes eventos. Divididas em dois momentos: um teórico onde 

se discute a violência contra a mulher e uma vivência prática onde 
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utilizamos de técnicas simples do Jiu Jitsu que são e eficientes para a 

defesa, visto que a maioria nunca teve um contato com as modalidades de 

combate. Resultados: Obtivemos como resultado através da observação 

que durante as oficinas a falta de contato com modalidades de combate 

faz parte do medo de lesão ou por puro desconhecimento de onde e como 

praticar. Contudo a violência crescente no estado e os dados alarmantes 

em âmbito nacional onde dos casos registrados 61% dos agressores são 

conhecidos e a maior parte das agressões 43% ocorre em casa. Torna 

ainda mais relevante e importante aprender a defender-se para que estas 

mulheres não se tornem vítimas. Conclusão: Concluímos que a prática de 

Defesa Pessoal é necessária para dar chance a mulheres de protegerem 

suas vidas e assim conseguir minimizar os danos de uma agressão, o Jiu 

Jitsu tem técnicas que cumprem este papel por serem técnicas que não 

necessitam de força para sua execução o que torna a modalidade eficiente 

quando aplicada em uma situação de risco. Contudo foi frisado durante as 

oficinas que não se deve reagir de forma errada nem tão pouco utilizar as 

técnicas vivenciadas para agredir outras pessoas. 
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MULHERES NO TATAME: A RELAÇÃO DA PRÁTICA DAS ARTES DE 
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Física / UEPA; 3. Doutor em Educação / UFPA  

2.  

E-mail: caroleaolima@hotmail.com 

 

Introdução: A referente pesquisa busca compreender os motivos que 

levam as mulheres adultas às práticas corporais conhecidas como artes de 

combate, e sua relação com a violência contra as mesmas, que tem se 

configurado como um problema de saúde mundial. A pesquisa articula a 

ampliação da participação das mulheres no espaço das práticas de lutas, 

além de aprofundar os estudos sobre a relação da violência contra a 

mulher nesse contexto, em que a defesa pessoal ganha espaço na vida de 

mais mulheres. Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar a 
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relação da violência contra a mulher e a prática de artes de combate por 

mulheres adultas. Método: Trata-se de uma pesquisa de tipo quanti-

qualitativa e foi desenvolvido por meio de um estudo de campo com a 

utilização de questionário, com perguntas abertas e fechadas, aplicado em 

academias de Belém (PA) para trinta e oito mulheres, onde as lutas 

karatê, jiu-jitsu, muay thai e krav maga eram praticadas por mulheres 

que iniciaram na fase adulta. Resultados: Os dados oriundos da pesquisa 

realizada com as mulheres que se inseriram em práticas de Artes de 

Combate demonstram que se trata de um movimento recente e crescente. 

Conforme os resultados da pesquisa, os valores encontrados são maiores 

para mulheres que praticam entre 1 a 3 anos, seguida de mulheres que 

praticam há 6 meses, o que perfez o total de 35 (92,1%) mulheres que 

possuem até 3 anos de prática, mostra-se assim uma atividade recente 

por parte das mulheres. De acordo com os dados encontrados, verificou-

se que um dos principais motivos para a busca da prática de artes de 

combate é a defesa pessoal. Dentre as que elegeram como um dos 

motivos a Defesa Pessoal (DP), tem-se a seguinte divisão: Krav Maga - 10 

(3 delas elegeram apenas a DP), Karatê - 6, Muay Thai - 4 (uma elegeu 

apenas a DP) e Jiu Jitsu – 4. Deste grupo, nota-se que algumas delas 

sofreram algum tipo de violência contra a mulher e a Violência Psicológica 

foi o tipo com maior recorrência, sendo que as mulheres que marcaram a 

violência sexual e a violência física são as mesmas do grupo que buscou a 

prática por defesa pessoal. Deste mesmo grupo, a maioria das mulheres 

concorda que se sentem seguras por praticar as artes de combate e que, 

dentre essas mulheres, também acreditam que a prática de artes de 

combate contribui para a redução da violência contra a mulher. Entretanto 

uma parte das mulheres que optaram pela defesa pessoal como motivo 

para a prática da arte de combate, não se sente segura pela Lei Maria da 

Penha e buscam na arte de combate um mecanismo de combater a 

violência conta a mulher. Conclusão: Conclui-se que é necessário rever 

as formas existentes de combate à violência contra a mulher, tendo em 

vista que as leis em vigor não se configuram como suficientes para reduzir 

ou erradicar os índices de violência contra as mulheres em todo o país. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Defesa Pessoal; Artes de 

combate. 
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O ENSINO DAS LUTAS POR MEIO DE MATRIZES DE JOGOS NA 

INICIAÇÃO ESPORTIVA 

 

Alba Iara Cae Rodrigues (FEF-UNICAMP); 

Arlindo Antonio Baião Junior (FEF-UNICAMP); 

Alcides José Scaglia (FCA-UNICAMP). 

José Júlio Gavião de Almeida (FEF-UNICAMP); 

Larissa Rafaela Galatti (FCA-UNICAMP); 

 

Introdução: Atualmente, mesmo com as transformações e evoluções 

conceituais e práticas, observa-se que as lutas ainda são ensinadas de 

forma tradicional, com o foco centrado no treinador sem considerações 

sobre os desejos e objetivos dos alunos, também na iniciação esportiva. 

Nesse contexto, reconhecendo as contribuições dos modelos mais 

tradicionais, indicamos a necessidade de propostas pedagógicas centradas 

no aluno, que considere seu contexto e a imprevisibilidade que caracteriza 

as modalidades de lutas. Objetivo: Organizar e sistematizar uma 

proposta pautada na teoria de matrizes de jogos para o ensino das lutas 

baseada em seus princípios condicionais estabelecidos, que conta com a 

apresentação de possibilidades e exemplos para ampliar a discussão e a 

reflexão sobre a importância de uma prática pedagógica centrada no 

aluno. Método: Este estudo qualitativo caracteriza-se por uma síntese de 

pesquisa com caráter propositivo, com base em duas teorias: i) a 

categorização das lutas em três grupos, quais sejam, as lutas de curta, 

média e longa distância, proposta a partir dos princípios condicionais, que 

são as condições indispensáveis na caracterização de uma atividade como 

luta, que pode ser compreendida no contato proposital, na fusão de 

ataque e defesa, na imprevisibilidade, com o alvo no oponente e com 

regras específicas, e ii) o conceito de matrizes de jogos, que a estes 

atribui quatro categorias: jogos conceituais, conceituais em ambiente 

específico, específico e contextual, e que nesse estudo está adaptado para 

o contexto das lutas. A literatura sobre o tema foi selecionada, 

direcionando-se ainda à discussão sobre a pedagogia do Esporte aplicada 

às lutas e sua prática a partir dos jogos. Os textos foram analisados com 

base no método de “Análise Textual Discursiva”. Nessa base 

metodológica, um modelo de ensino das lutas através dos jogos foi 

formulado para compreensão da proposta com um quadro apresentando 

possibilidades e exemplos. Resultados: Este trabalho resultou em um 

esquema pautado no ensino das lutas através das matrizes de jogos, que 
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favoreça a compreensão dos professores para a proposta e a clareza sobre 

o conteúdo que desejam ensinar e sobre os tipos de jogos que possam ser 

desenvolvidos nas aulas, em um processo cíclico. Assim, considerando a 

complexidade dos jogos e a imprevisibilidade das lutas, os tipos de jogos 

não têm sequência pré-determinada e nem ordem de importância, ou 

seja, pensando-se nas estratégias para desenvolver os conteúdos durante 

as aulas devem variar com aproximação ou não da modalidade da luta. A 

elaboração dos jogos conta com o conhecimento e a clareza nos objetivos 

propostos para as aulas de luta e os conteúdos que se deseja ensinar, 

conjugada com atividades que respondam em suas características 

particulares e semelhanças com outras modalidades. Conclusão: A 

criação do ambiente de jogo e de problemas a serem resolvidos deve 

possibilitar a integração daqueles que participam das lutas, com a 

estrutura estabelecida, de forma a fazerem parte do contexto e 

adquirirem competência e gosto para solução dos desafios postos. 

 

Palavras-chave: Pedagogia do Esporte, pedagogia das lutas, práticas 

pedagógicas. 
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Introdução: O presente artigo traz dados de uma entrevista feita com 

estudantes do quarto ano de Educação Física, da UFPR referente à Luta 

Olímpica, primeiramente, fazendo um breve resumo sobre a história da 

modalidade desde sua prática nos Jogos Olímpicos, explicando a divisão 

da modalidade em estilos (Greco Romano, Livre, Feminina e Beach 

Wrestling) e apresentando os atletas da que representaram a UFPR em 

diversos eventos internacionais. O artigo nos traz dados históricos da Luta 

Olímpica, sendo criada há 3 mil anos a.C. No Egito e de lá para Grécia e 

Roma. Nos elucida ainda que todos estilos têm como o objetivo de 

imobilizar o adversário com região escapular tocando o solo e que a vitória 

se obtém por pontos ou por domínio, encostando a região escapular do 

adversário no solo. Objetivo: no artigo apresentaremos como foi a 

inserção da Luta Olímpica na UFPR, quais as dificuldades encontradas no 

decorrer desse período, seus precursores, as evoluções que tiveram, e 

qual é o quadro atual da Luta Olímpica na UFPR. Método: A entrevista foi 

realizada com o técnico de Luta Olímpica da Federação Paranaense, que 

desenvolve o projeto de Luta Olímpica na Universidade Federal do Paraná, 

Sérgio Roberto de Lara Oliveira, na qual ele apresenta a história da 

inserção da Luta Olímpica na Universidade; também aborda as limitações 

iniciais da modalidade na UFPR, tais como falta de material, espaço 

adequado e a falta de conhecimento da modalidade pelos discentes. 

Dificuldades essas superadas com o tempo, tornando a Luta Olímpica 

Paranaense campeã brasileira. O artigo buscou utilizar outras referências 

bibliográficas, porém não foram encontradas muitas informações 
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publicadas sobre a Luta Olímpica. Resultados: Na entrevista o professor 

Sérgio Roberto de Lara Oliveira conta que o precursor da Luta Olímpica na 

UFPR foi o Dr. Sérgio Luiz Carlos dos Santos, que ministra a disciplina de 

Lutas aplicadas para o Curso de Educação Física da universidade, e 

juntamente com seus alunos, entre eles o atual professor Sérgio Oliveira, 

fundou a Federação Paranaense de Lutas Associadas, a FEPALA. Dentre as 

limitações estava a questão do espaço que antes era compartilhado com o 

espaço de ginástica. O tapete inicial foi construído pelo docente e 

discentes, era de pós de borracha de pneus recauchutados, e atualmente 

treinamos em tapete oficial, doado pelo COB e pela CBW. Atualmente, 

dispomos de espaço próprio com material adequado para a prática do 

esporte, e já formamos mais de 50 campeões brasileiros em diferentes 

categorias, 5 representantes em seletivas olímpicas, 5 representantes em 

Jogos Pan-americanos, 12 participações em Mundiais, 7 participações em 

sul-americanos além das conquistas por equipes em várias competições, 

participando de diversos campeonatos e estágios Internacionais, valendo 

ressaltar que fizeram uma tournée nos Estados Unidos da América, em 

Michigan. Conclusões: Sendo assim, notamos que a UFPR evoluiu muito 

em termos de estrutura e material para a prática e ensino de Lutas sendo 

essa prática de rendimento ou iniciação desportiva, hoje contamos com 

professores especializados, atletas qualificados e estrutura espelho para 

outras instituições de ensino valendo ressaltar as possibilidades de 

intercambio por meio dessa área de estudo ou especialização. 
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