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O Projeto “Jiu-Jítsu na FURG”, ocorrido no primeiro semestre de 2009 teve
por objetivo proporcionar a vivencia em praticas de lutas, em especifico no Jiu-Jítsu,
aos acadêmicos da universidade e a população. Através do Jiu-Jítsu, conhecido
também por “arte suave” podemos transmitir não só a pratica da defesa pessoal,
mas também outros valores inerentes as artes marciais como a vivencia em grupo e
o respeito ao ser humano. Este projeto surgiu da parceria entre o curso de Educação
Física Licenciatura da FURG e a Academia Para Bellum Fight Team da cidade de
Rio Grande proporcionando a pratica do Jiu-Jítsu a cerca de 25 pessoas de ambos
os sexos.

As artes marciais, assim como diversas manifestações corporais vindas de
outros países já fazem parte de nossa cultura há algum tempo, principalmente após
a colonização Japonesa ao Brasil. Com o Jiu-Jítsu não foi diferente. As origens
dessa arte marcial ainda são tema de discussões entre os historiadores, mas alguns
indícios atribuem á Índia e aos monges budistas criação do Jiu-Jítsu, algumas
centenas de anos antes de cristo. No entanto foi somente no Japão, levado junto
com a cultura budista, que esta arte se popularizou (PERSSON, 2007).

No Brasil o Jiu-Jítsu chegou por meio do campeão japonês Esai Maeda Koma
em 1915. Conde Coma, como ficou conhecido ministrou aulas para o filho de Gastão
Gracie, Carlos Gracie, em forma de agradecimento a ajuda de Gastão a colônia
japonesa. A família Gracie desenvolveu este estilo abolindo algumas técnicas e
adicionando outras, desenvolvendo assim um estilo próprio de Jiu-Jítsu conhecido
hoje como Jiu-Jítsu Brasileiro (PERSSON, 2007).

Na formação de educadores e educandos a prática do Jiu-Jítsu pode trazer
vários benefícios, dentre eles o intercambio de culturas e a construção de
conhecimento, além do respeito mútuo, companheirismo, e disciplina. O Jiu-Jítsu
como prática corporal faz com que o praticante crie ferramentas para o superar seus
limites, oferece condições para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras e
ajuda a reduzir a ansiedade frente as adversidades da arte marcial.

A mídia mostra um crescente índice de violência envolvendo praticantes de
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artes marciais. Grande parte da culpa pela disseminação dessa violência entre os
praticantes de lutas deve ser atribuído ao ambiente em que ele esta inserido e a
seus tutores, pois se estes possuem características violentas, seus alunos tendem a
ter também a violência como característica (VIANNA; DUINO, 2009). Para que
acontecimentos como estes tomem menores proporções é necessário que as lutas
estejam presentes na formação docente, para que o(a) professor(a) adote as artes
marciais como ferramenta pedagógica para a discussão da violência na sua atuação
profissional.

Para isso o Projeto “Jiu-Jítsu na FURG” (figura 1) trouxe esta modalidade de
luta para a universidade, proporcionando aos(as) alunos(as) do curso de Educação
Física e para a comunidade o conhecimento dessa arte marcial e também as
discussões que ela pode suscitar.

Figura 1: Símbolo do Projeto

As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2009 no Centro
Esportivo da FURG (figura 2). As aulas eram ministradas duas vezes na semana
com carga horária de uma hora e meia de aula. Dentre as atividades praticadas
estavam principalmente técnicas de quedas, ataques e defesas no solo e em pé.
Essas técnicas abrangiam desde simples movimento para desvencilhar-se do
agressor como também seqüências de defesa e ataque.

Figura 2: Técnica Chave Americana

As aulas também se destinavam à apresentação de vídeos referentes ao jiu-
jítsu brasileiro, sua criação, vida e obras da família Gracie. Durante as aulas também
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surgiam momentos de esclarecimento onde os(as) alunos(as) expunham situações
comuns de agressão e o professor oferecia alguma solução. Dessa forma, as aulas
eram construídas não só pelos educadores, mas também pelos educandos.

Estes momentos foram muito importantes, pois, transmitiram um pouco da
cultura das artes marciais que estão tão a margem de outras práticas corporais e
que por vezes são marginalizadas. Também foi possível mostrar que as lutas não
devem se tornar ferramentas para a violência, mas para desenvolver o respeito entre
os praticantes.
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