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RESUMO

As ações neste projeto (aulas semanais de Karatê) atendem a uma perspectiva acadêmica interdisciplinar que, de um lado, está vinculada à extensão, via área temática 04

(“Educação”) e, de outro lado, à linha de extensão uemguiana de número 18, intitulada “Esporte e Lazer”. Adota-se uma metodologia adaptada da ginástica francesa, face ao

histórico escolar brasileiro tê-la preferido em detrimento da escola de educação física inglesa, sueca e alemã. Neste modelo (o francês) se instituem como pilares o fortalecimento

da disciplina e o apuro físico como etapas da construção virtuosa do caráter e da cidadania. Ressalta-se que apesar da semelhança com o que se preconiza no dojokun (lemas

do Karatê) utilizamos em nossas atividades uma aplicação atenuada do método francês, tendo em vista que em suas origens (Europa, Século XVIII), esta prática era pautada por

forte teor militarista, ideológico e higienista, elementos que não mais cabem no seio da sociedade civil. Isto, aplicado ao contexto da UEMG, Unidade Frutal, possui um caráter

educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, na medida em que o foco de seus objetivos integra o público discente envolvido simultaneamente no universo das melhorias

da qualidade do ensino e da pesquisa, uma vez que nesta atividade se prevê um alinhamento da extensão com projetos de pesquisa do orientador. Por isso, este texto sintetiza

em seus resultados parciais as premissas históricas do Karatê e da “Educação Integral”, as quais são fortemente interligadas ao teor programático da educação universitária

uemguiana, visto que pautada pela interação social, cultural, física e mental. Além disso, destacamos o fato de que, com nossa atividade, se promoveu o envolvimento da

comunidade com a universidade, face à heterogeneidade dos públicos interessados pela prática esportiva em voga (jovens, adultos, terceira idade, funcionários administrativos,

universitários ou não).
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