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RESUMO: O atual projeto de monografia “Filmes de Arte Marcial e a Construção da 

Realidade” levanta a hipótese de que a produção artística, o produto ficcional, influencia e 

auxilia na construção da experiência do real. Qualquer imagem produzida, seja ela uma 

pintura, uma fotografia, um frame, gera uma mudança no espectador, criando um imaginário 

acerca do assunto tratado na imagem, e formando uma nova relação do mesmo com sua 

realidade. A proposição chave deste estudo é, contudo, focada nas representações midiáticas 

das artes marciais; analisando os movimentos e mudanças que se desdobraram com tais 

representações durante o desenvolvimento desse nicho cinematográfico e suas repercussões 

na prática marcial, propriamente dita. Os estudos de artes marciais trabalham temas como 

discursos de poder, corpo, ego, identidade, gênero, sexualidade, saúde, colonialismo e 

nacionalismo, combate, ritual e performance, violência e emoções, entre outros. Todos esses 

temas estando intrinsecamente relacionados com a respectiva representação midiática das 

artes marciais, motivo pelo qual acreditamos ser de extrema importância o estudo sobre como 

essa prática pode construir e modificar relações sócio político e sociais.  

 

Palavras-Chave: Arte Marcial, Representação, Visibilidade, Cultura, Imagem. 

 

 

ABSTRACT: The current monograph project “Martial Arts Movies and the Reality 

Construction” raises a hypothesis that an artistic production, the fictional product, influence 

and helps in the construction of the real experience. Any image produced, a photograph, a 

paint, a frame, produces a change on the spectator, creating an imaginary on the subject 

treated in the image, and forming a new relation of the same with its reality. The proposal of 

this study, however, focuses on the mediatic representations of martial arts; Analysis of 

movements and changes that unfolded with such representations during the development of 

the cinematographic concept and its repercussions in the martial practice, properly speaking. 

Martial arts studies work on themes such as power, body, ego, identity, gender, sexuality, 

health, colonialism and nationalism, combat, ritual and performance discourses, violence and 

emotions, among others. All of these themes are intrinsically related to a mediatic 

representation of martial arts, a reason why it is of extreme importance a study on how this 

practice can build and modify socio-political and social relations. 

Keywords: Martial Art, Representation, Visibility, Culture, Image. 
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 “Foram derramados tantos litros de tinta na 

tentativa de definir “artes marciais”, quanto 

foram derramados litros de sangue na prática 

real das atividades marciais. 

Thomas A. Green
1
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

As primeiras palavras de Thomas A. Green em sua enciclopédia Martial Arts of the 

World não poderiam ser mais precisas. Desde os primórdios da civilização, o homem teve a 

necessidade de proteção de sua vida e propriedade, o que ocasionou o surgimento de inúmeros 

sistemas de luta nas diversas culturas que habitaram o globo. Toda tentativa de definição 

dessa prática, em contrapartida, inevitavelmente está confinada às categorias de tempo, lugar, 

filosofia, visão de mundo, política e outros fatores culturais, impossibilitando uma definição 

concisa de um objeto que, por si só, é volátil; que perpassa e se modifica por toda a história da 

humanidade, sendo influenciado por diferentes formas de política, religião e os mais diversos 

tipos de adversidades. 

Uma possível forma de conceituar tais práticas seria a identificação da primeira arte 

marcial e, a partir daí, analisar as condições de sua origem e subsequentes variações. Existem 

evidências históricas que  apontam para a origem de vários sistemas  há milhares de anos:  

como o Varesh-e-pahlavan, criado pelos persas em torno de 98 a.c; o Ssirum na Mongólia, 

datado por volta de 770 a.c; o Shuai jiao, na China em 2670 a.c ou o precursor do Boxe, por 

exemplo, que teria sua primeira menção em hieróglifos nas pirâmides egípcias 4000 a.c. No 

entanto, seria extremamente complicado, ainda que útil, apontar com precisão qual teria sido a 

primeira arte marcial, não apenas pela magnitude do estudo, mas também pelo fato de muitas 

                                                             
1
Tradução nossa: “As many gallons of ink have been spilled in trying to define “martial arts” as have gallons of 

blood in the genuine practice of martial activities” (GREEN, 2011) 
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dessas artes terem sido transmitidas durante muito tempo de forma não escrita, por repasse 

oral ou outros métodos culturais, como a dança ou ritos cerimoniais.  

É imprescindível, no entanto, para os intentos do atual trabalho, adotar certas 

delimitações e interpretações a fim de delinear um objeto comum ao se utilizar o conceito de 

“Arte Marcial”. Admite-se que qualquer introdução básica ao termo, como a que propomos, 

conterá generalizações, omissões e, às vezes, alguns pontos de discordância. A fim de evitar 

desvios teóricos nesse sentido, recorremos mais uma vez a Thomas A. Green, que define: 

Artes Marciais são consideradas sistemas que unem componentes físicos do 
combate com estratégia, filosofia, tradição, ou outras características que as 

distinguem de pura reação física (em outras palavras, uma técnica, com ou sem 

armas, empregada de forma aleatória ou idiossincrática não é considerada uma Arte 

Marcial) (GREEN, 2011, p. XVI).2 

Segundo A. Green, consequentemente, “Arte Marcial” categoriza toda e qualquer 

organização técnica voltada para o combate que fuja de meros padrões instintivos e aleatórios, 

como reflexos.  Essa definição é extremamente pertinente, pois define de forma categórica 

“Arte Marcial” como uma produção cultural do homem, uma atividade suscetível a variações 

infinitas de acordo com a sociedade em que está inserida. As lutas são uma das manifestações 

culturais mais antigas do mundo e surgiram, principalmente, em situações de garantia da 

sobrevivência, possuindo como principal característica a organização e sistematização de um 

conjunto técnico voltado para autodefesa, muitas vezes com uso de objetos. Posteriormente, 

com o desenvolvimento das lutas marciais nas sociedades, vê-se sua crescente aproximação a 

um conjunto de práticas filosóficas, sofrendo forte influência das religiões que sustentavam 

desde a moralidade e as leis até a estratificação e a hierarquia social (BARREIRA; 

MASSIMI, 2003). Essas transformações estão presentes ainda hoje nas chamadas artes 

marciais orientais, mas estiveram presentes também em práticas ocidentais. Dessa forma, a 

prática de artes marciais já assumiu diversos papéis na história da humanidade, atuando às 

vezes como ferramenta religiosa, às vezes como técnicas de exércitos ou até mesmo como 

ferramenta de inserção social e desenvolvimento psicológico. 

Nenhuma dessas condições, no entanto, criam diferenciações conceituais entre as 

práticas de combate. Desde que tais técnicas sigam a premissa de não serem apenas reflexos, 

todas detêm o mesmo status quó de proteção material e vital, sendo distintas apenas pelos 

                                                             
2Tradução nossa:“Martial Arts are considered to be systems that blend the physical components of combat with 
strategy, philosophy, tradition,  or other features that distinguish them from pure physical reaction ( in other 
words, a technique, armed or unarmed, employed  randomly or idiosyncratically would not be considered a 
Martial Art”. 
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objetos culturais que influenciam suas técnicas de combate. Curiosamente, uma falácia 

comum até mesmo no meio acadêmico, é a crença obtusa de que o termo “arte marcial” está 

vinculado exclusivamente às lutas de origem oriental, em especial às do extremo-oriente. O 

senso comum considera, de forma nebulosa, sistemas como o boxe ou o wrestling
3
 não como 

artes marciais, mas como “lutas”. A princípio, a questão pode parecer de pouca importância, 

já que, quando uma dessas “lutas” é abordada dentro do conceito de arte marcial, a suposta 

discrepância passa despercebida, como nos primeiros parágrafos dessa introdução. No 

entanto, ter em vista essa concepção é de extrema importância quando refletimos sobre a 

relação sócio-político-econômica entre a sociedade e os sistemas de combate orientais e 

ocidentais. 

Afinal, quando nos indagamos sobre arte marcial, quais imagens surgem em nossas 

mentes? De alguma forma somos levados a criar uma diferenciação entre certas artes marciais 

que hoje são tratadas como esporte e outras que são tratadas como tradicionais. Enquanto o 

boxe é por muitos colocado como luta, sua origem é milenar e sua prática já esteve vinculada 

à prática militar, assim como religiosa. Em contrapartida, o Judô – tido por muitos como uma 

clássica arte marcial – é de origem muito mais recente (final do séc. XIX), tendo sido criado 

como prática educativa e não como prática militar e detém o posto de um dos esportes mais 

praticados no mundo, fazendo parte das olimpíadas, assim como o boxe. O que as torna 

diferentes? Por que fomos levados à um afunilamento conceitual? O que propiciou a 

dicotomia “lutas”/Ocidente e “artes marciais”/ Oriente? Por que quando pensamos no termo 

“artes marciais” nos surgem imagens de chutes voadores, socos que quebram tijolos, golpes 

fantásticos e, na maioria das vezes, indivíduos de ascendência oriental? A resposta está na 

própria pergunta: imagens. 

O atual projeto de monografia levanta a hipótese de que a produção artística, o 

produto ficcional, influencia e auxilia na construção da experiência do real. Qualquer imagem 

produzida, seja ela uma pintura, uma fotografia, um frame, gera uma mudança no  espectador, 

criando um imaginário acerca do assunto tratado na imagem, e formando uma nova relação do 

mesmo com sua realidade. 

A maior propaganda da cultura marcial pelo mundo, sem sombra de dúvidas, ocorreu 

através da onda de filmes de arte marcial da década de 1970, que ficou conhecida 

posteriormente como Kung Fu Craze. Esses anos presenciaram a invasão cultural das artes 

                                                             
3Estilo de luta que foca no controle do oponente ao invés de golpes traumáticos. 
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marciais orientais no Ocidente, que tomaram os mais diversos meios culturais como a música, 

o cinema, a televisão e até mesmo a publicação impressa dos Estados Unidos, maior potência 

da época. Responsáveis pela era de ouro da indústria cinematográfica de Hong Kong, os 

filmes de luta inundaram o mercado audiovisual e fincaram raízes no cinema americano. Essa 

década viu florescer nomes como Jackie Chan, Woo-ping Yuen, Sammo Hung, 

Michelle Yeoh e Yuen Biao, Bruce Lee, Chuck Norris, Steven Seagal, David Carradine, entre 

outras estrelas que surgiriam com o passar dos anos. A era de ouro dos filmes de arte marciais 

criou um novo paradigma social e marcou gerações. Após 30 anos de sua morte, Bruce Lee é 

ainda hoje uma das maiores referências no mundo das artes marciais. Considerado por muitos 

como o maior artista marcial de todos os tempos, sua imagem está retida no imaginário de 

crianças contemporâneas e influencia milhares de praticantes de luta por todo o globo.  Como 

Calr Douglas categoricamente afirma em seu sucesso de 1974, “todos estavam lutando Kung 

Fu” 
4 

Hoje em dia considerado por alguns como um gênero secundário, e muitas vezes 

mantido distante das grandes discussões cinematográficas - com exceções devidas à 

magnitude de certos diretores como Won Kar-Wai, Akira Kurosawa e Jhon Woo -, os filmes 

de artes marciais podem representar muito mais que um cinema alienado, voltado para uma 

espécie de entretenimento vazio, ou apologia à agressividade. Ao contrário, a análise da 

história desse gênero nos propicia o vislumbre de uma discussão extremamente pertinente ao 

universo audiovisual, principalmente em um momento social de massiva presença midiática: 

quais são as possibilidades da imagem? 

Muito se discute sobre a representação fílmica da realidade e como ela está sempre 

imbuída da intenção de quem a produz, seja através da montagem, escolhas de ângulos, de 

equipamentos, ou quaisquer outros meios limitadores. Para Cristian Metz, a matéria prima do 

cinema é sem dúvida a própria realidade, mas afirma que nenhuma imagem é pura, que todas 

têm, acrescentados à elas ou nelas integradas, códigos socioculturais de todos os tipos. 

Representamos, então, a partir de uma subjetividade. 

A realidade no cinema, ou o efeito da realidade no cinema, é pauta de estudo de 

diversos pensadores como André Bazin, Edgar Morin, Amédée Ayfre, etc. De diferentes 

formas, esses autores tentaram compreender a relação da representação com a realidade e as 

possíveis repercussões dessas interpretações do real na vida do homem a partir dos 

                                                             
4Everybody was Kung Fu Fighting, Carl Douglas, 1974, Pye Records 

http://www.imdb.com/name/nm0000329/?ref_=sr_1
http://www.imdb.com/name/nm0950759/?ref_=sr_1
http://www.imdb.com/name/nm0005033/?ref_=sr_1
http://www.imdb.com/name/nm0000706/?ref_=sr_1
http://www.imdb.com/name/nm0950707/?ref_=sr_1
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questionamentos levantados acerca de uma ou outra interpretação. No entanto, de certa forma, 

o homem é sempre colocado como imerso em uma realidade concreta dada, em que sua 

interpretação sobre a mesma pode ser variável. O que tentamos trazer à luz da discussão é 

como a representação ficcional, com sua capacidade de entreter, fazer imaginar e fantasiar é 

capaz de contribuir não apenas como forma de questionamento do real, mas como forma de 

construção da percepção do real. Ou seja, como essas imagens, principalmente do cinema, são 

capazes de transbordar o universo ficcional e ter impacto profundo na realidade. Nesse 

sentido, os filmes de arte marcial têm enorme expressividade e criam um imaginário acerca 

das lutas que modifica a relação do cidadão comum com a prática marcial. Além disso, 

originaram um movimento que mudou de forma concreta conhecimentos seculares e aspectos 

socioculturais da sociedade como preconceitos raciais, relação com o corpo, religiosidade e 

até mesmo a auto-compreensão do papel do eu na sociedade. 

 



 

11 
 

 

1. FILMES DE LUTA 
 

Ainda que para um espectador comum, o uso de artes marciais no cinema ocidental 

não pareça ser nada de novo, podemos localizar, de forma geral, o maior uso dessas práticas 

por volta da década de 1960 na indústria americana.  Hegemônica no Ocidente, e por isso tão 

pertinente no presente estudo, a indústria de Hollywood incorporou, aos poucos, movimentos 

das artes de luta vindo do Oriente,  a partir do progressivo contato com tais culturas, após a 

Segunda Guerra Mundial. Em 1962, por exemplo, em “Sob o Domínio do Mal” (Manchurian 

Candidate, Frankenheimer, 1962) Frank Sinatra faz amplo uso de movimentos de Karatê. 

Com o desenvolvimento do uso dessas técnicas, esse nicho ganhou força no mercado e 

lançou  grandes estrelas internacionais do gênero como Bruce Lee, Chuck Norris, Jean-

Claude Van Damme, Jet Li, Jackie Chan, para citar apenas alguns. Contudo,  mesmo que 

alguns filmes do gênero sejam responsáveis por grandes bilheterias e tenham um público fiel, 

esse nicho ainda ocupa um lugar sombrio na academia tido, de forma geral, como gênero 

vazio e violento, exercendo um papel pequeno nas discussões do audiovisual. Proponho uma 

breve explanação sobre esse cinema para que possamos começar a destrinchar de forma um 

pouco mais cuidadosa as possibilidades de desdobramento que ele nos oferece. 

Segundo o site da revista Black Belt , o primeiro filme de arte marcial já feito foi Ding 

Jung Shan, realizado em Shangai em 1905 e dirigido por Ren Jingfeng. Mas o que seria, 

afinal, um filme de arte marcial? Ainda hoje, a definição desse gênero é rarefeita e, quando 

reconhecida, é identificada como subgênero de ação. Contudo, busco reforçar, como corte 

metodológico, a independência dos filmes de arte marcial do gênero de ação, que engloba 

corridas com carro, explosões de helicóptero, guerras com arma de fogo, e também cenas de 

luta. Cremos que a definição de Mary Farquhar seja de extrema pertinência em nossa tentativa 

de delinear não apenas o gênero mas também o presente estudo. 

 Enquanto combate é o centro do gênero de Arte Marcial, o enredo usualmente 

dispara sequências de ação. De outra forma, a ação seria puramente exibição. Além 
disso, a ação não suspende a chamada narrativa realista. Mesmo a mais 

extraordinária cena de combate marcial contém drama como contraponto e 
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continuação da narrativa. Portanto, a ação está enredado não apenas como 

espetáculo mas também como dispositivo narrativo. (FARQUHAR, 2003, p. 167)5 

A fala de Farquhar toca em um ponto de extrema importância para a definição e 

discussão desses filmes: o filme de arte marcial não apenas tem como cerne as cenas de luta, 

mas a narrativa engatilha diversas dessas cenas, que contribuem de forma efetiva no 

desenvolvimento da trama. Ou seja, nesses filmes, as lutas encenadas não são apenas 

exibição, ou consequências secundárias, elas  constituem a narrativa e contribuem no 

desenvolvimento da trama; as lutas são dramáticas. Diferente do que John Kreng chama em 

seu livro - Fight Coreography: the art of non verbal dialogue - de “brawl”: eventos muito 

rápidos que buscam enfatizar o poder e o controle do herói sobre o oponente, sendo 

extremamente decisivos. No caso desse tipo de conflito, o ato em si é apenas uma reafirmação 

de algo já narrado, não existe evolução da personagem. Um filme possuir uma cena ou outra 

de luta não o transforma em um filme de arte marcial,  a não ser que ela não tenha apenas um 

papel acessório na narrativa, mas faça parte do seu próprio motor dramático, isto é, que a luta 

seja parte integral da narrativa e conduza as transformações das personagens.  

Ao lançar um olhar analítico sobre esses embates em diferentes filmes, começamos a 

perceber certas nuances que diferenciam esses “brawls” de uma sequência de luta. O que, por 

conseguinte, distinguirá um filme com cenas de luta de um filme de arte marcial. Kreng, no 

livro, cita Keith Vitali, que diz que os chineses trouxeram para o cinema uma beleza estética e 

um senso de ritmo para as cenas de luta que os americanos nunca tiveram, já que estes seriam 

mais brutos e resolveriam tudo em poucos movimentos. Essa afirmação, contudo, não é 

totalmente verdadeira. Ao observarmos uma cena de “Sangue Sobre o Sol” (Blood on The 

Sun, Lloyd, 1945), por exemplo, presenciamos uma mise en scène altamente coreografada, 

com várias nuances, onde diversos movimentos de Judô são utilizados. Podemos ver ali já 

uma preocupação, ainda que inicial, com a dramaticidade da luta. Considerando que “Cinco 

Dedos de Violência” (Five Fingers of Death, Jeong, 1972), é tido como um dos primeiros 

filmes de Kung Fu a entrar no mercado americano, acreditamos que é de certa forma errôneo 

atestar que o cinema americano nunca teve tais preocupações. Todavia, ainda falta nessa cena 

um detalhe que diferencia as lutas chinesas a que Vitali faz referência: a narrativa interna do 

ato. 

                                                             
5
Tradução nossa: While combat is the core attraction of the martial arts genre, the plot usually triggers action 

sequences. Otherwise, action would be pure display. Furthermore, action does not suspend so-called realist 

storytelling. Even the most extraordinary martial arts combat scenes contain drama as counterpoint and 

continuation of the story-line. Hence action is enmeshed in the narrative as both spectacle and storytelling 

device. 
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O cinema hollywoodiano, historicamente, sempre usufruiu da cultura oriental, 

especialmente de suas práticas corporais de lutas, principalmente a partir da década de 1960, 

com o surgimento dos filmes de kung fu da indústria cinematográfica de Hong Kong. Logo o 

cinema norte-americano percebeu que poderia incrementar seus filmes de ação com os 

sistemas de lutas orientais, estas sendo portadoras de movimentos e estética bastante distintos 

do que era encontrado em seu cinema na época. Filmes como o já citado “Sob o Domínio do 

Mal” são exemplos desse uso, mas com uma diferença que ficaria explícita somente anos 

depois. Kreng define: “Uma cena de luta é uma estória dentro da estória, e dessa forma, a 

cena de luta por si só normalmente tem uma estrutura própria de três atos”.
6
 (KRENG, 2007, 

p. 22). Sem essa preocupação, a luta acaba sendo, novamente, apenas um ato de exibição. 

A preocupação dramática e a magnitude das possibilidades das cenas de luta ficam 

bastante explícitas na fala de Kreng. Nesse ponto, as cenas orientais são, tradicionalmente, 

extremamente mais eficientes em se fazer conduzir a narrativa; o decorrer da luta é tão 

importante psicologicamente para os personagens como o resultado do confronto. Enquanto 

na grande maioria dos filmes ocidentais o confronto é uma passagem linear sem nuances que 

influenciam no arco do personagem. 

Para compreender de onde surge essa diferença de estilos, é necessário aprofundar 

nossa discussão e refletir sobre a origem do cinema de arte marcial chinês, que tem como mãe 

a ópera chinesa. Esse fato é crucial se quisermos entender como o processo narrativo dentro 

das suas coreografias evoluiu e compreender algumas questões que serão trabalhadas mais à 

frente na discussão, como os movimentos fantásticos. 

Populares tanto nas classes mais baixas quanto nas mais altas, as óperas se tornaram 

um grande meio de comunicação e entretenimento na China até o séc XIX. O estilo mais 

conhecido no Ocidente, e que tem bastante expressão até mesmo fora da China, é o chamado 

Jing Ju, ou Ópera de Pequim. Focaremos nossa análise em tal estilo, pois suas apresentações 

estão muitas vezes ligadas à luta e à marcialidade e se desenvolvem em temas focados em 

episódios históricos famosos da China, guerras épicas, contos de fada, lendas, interpretações 

de livros famosos, etc. 

A Ópera de Pequim, basicamente, nunca foi uma forma de arte elitista, sendo 

apreciada desde o início tanto pela corte imperial quanto por pessoas comuns. Conquistou, 

                                                             
6
Tradução nossa: “A fight scene is a story within a story, and as such, the fight scene itself typically has a three-

act structure of its own – there is a set up, a conflit, and a resolution” 
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portanto, um público vasto e heterogêneo. Segundo Xu Chengbei, autor de ópera, a Ópera de 

Pequim “se tornou o principal tipo de ópera na China não tendo nenhum rival em termos de 

número de peças, artistas, trupes e audiência, assim como influência” (XU, 2010, p. 19). As 

peças da Ópera de Pequim são classificadas em dois tipos: Wenxi (peças civis) e Wuxi (peças 

marciais). As peças civis têm foco nas relações entre os personagens e contam passagens de 

amor e intrigas. As peças marciais focam em guerras antigas, combates épicos e mestres do 

passado e se desenvolvem, geralmente, destacando ações de acrobacias e artes marciais. As 

acrobacias talvez sejam as ações da Ópera de Pequim mais apreciadas pelos ocidentais, 

habilidades acrobáticas que são exibidas na forma de artes marciais. Nos combates, destaque 

das peças de artes marciais, o interesse do público é mantido por um palco repleto de 

acrobacias desafiadoras, que representam combates ou duelos clássicos da história e mitologia 

chinesa. Um bom artista da Ópera de Pequim deve dominar muitas habilidades diferentes, 

dentre as quais: canto, dança, treinamento acrobático e marcial. Jackie Chan comenta, sobre a 

Ópera em episódio da série televisiva “Son of the Incredibly Strange Film Show” : “Além de 

aprender cantar e dançar, incluindo artes marciais, chutes, socos, esgrima, uso de bastões, 

saltos, muitas coisas combinadas. É como uma fusão de artes chinesas "
7
  

O controverso filme de Chen Kaige, “Adeus Minha Concubina” (Bàwáng Bié Jī , 

Kaige, 1993), descreve o árduo treinamento dos artistas da Ópera de Pequim na virada do 

século XIX. Os alunos eram enviados pelas famílias para um longo treinamento, em sistema 

de internato e eram treinados por um período de mais ou menos sete anos. Todavia, apesar do 

árduo treinamento, as ações representadas no palco têm intuito lúdico, objetiva o 

entretenimento e não o combate real. Não se aplicam nas coreografias preocupações de 

eficiência marcial. Assim, o que podemos observar são movimentos extremamente plásticos e 

excitantes, mas muito pouco aplicáveis em um confronto real. No Japão, também, o teatro 

Kabuki se utilizou das artes marciais como forma de entretenimento e podemos encontrar a 

prática do Tachimawari, cenas de lutas estilizadas relacionadas com a imagem mítica do 

samurai. Encontramos até mesmo a figura do Tateshi, que poderíamos comparar com os atuais 

Stunt Cordinators, responsáveis por criar as coreografias das cenas de ação para os filmes 

atuais. Esses profissionais eram especialistas de luta ordenados a combinar movimentos 

acrobáticos com tradicionais técnicas marciais do teatro Kabuki para criar cenas 

emocionantes, com grande efeito dramático.  (GREEN; 2010;607) 
                                                             
7
Traduçao nossa:  “Apart from learning singing we also learnt dancing, martial arts including, kicking, punching, 

swordplay, poling, somersaulting, many things combined. Its like a fusion of Chinese arts” em Son of the 
Incredibly Strange Show, 1989. 
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Como parte do espetáculo, as lutas encenadas nessas expressões artísticas continham, 

necessariamente, uma história contada onde cada movimento dentro da batalha contém um 

módulo narrativo referente aos personagens. As acrobacias não se tornam presente no intuito 

de impressionar os espectadores – ainda que esse efeito possa ocorrer – mas como 

representação de certas qualidades dos personagens, traços de personalidade ou como 

qualidades emocionais, espirituais ou até mesmo sociais.  

Uma observação se faz necessária neste momento: apesar da origem das artes marciais 

se alocarem principalmente em situações de garantia da sobrevivência, já no século XIX a 

experiência direta com combates reais e usos práticos de artes marciais, mesmo no Oriente, já 

estava muito desgastado. Desde a progressiva unificação das nações e, posteriormente, o 

invento das armas de fogo, os confrontos diretos deixaram de fazer parte essencial da vida 

cotidiana. No Japão, por exemplo, as guerras samurais tiveram seus últimos dias no período 

Edo, por volta do séc. XVII. Mais tarde, com a progressiva absorção dessa prática por outros 

nichos culturais e sociais, percebe-se que essas práticas serão renovadas e abarcarão preceitos 

filosóficos e culturais da sociedade em que estão inseridas. Com isso, a própria prática 

marcial assumirá o sentido de formação integral do sujeito e sua busca por autoconhecimento, 

na medida em que o exercício das artes marciais se tornou uma ferramenta cultural e não, 

como o nome induz, apenas marcial. Sendo assim, as lutas encenadas, nunca foram um 

problema para o público oriental, que compreendia o papel daquelas ações no espetáculo e 

reconheciam os ensinamentos já tradicionais da prática de artes marciais. Essas histórias 

tinham objetivo de informar e educar. (GREEN: 2010) 

Os primeiros filmes de arte marcial chegam como uma extensão dessas peças - 

inclusive se utilizando de atores da Ópera - levando tais estórias para uma nova mídia, que 

permitia, de certa forma, outras possibilidades nas representações. Esse primeiro cinema 

ficaria conhecido como Wu Xia. Usado para se referir a um tipo de filme dentro do cinema 

chinês desde o final da década de 1920, wuxia é hoje um termo aceito e uma nomenclatura 

estabilizada. No entanto, não existe tradução satisfatória para o termo e, apesar de 

normalmente ser traduzido como “filme de batalha de espadas” em alguns estudos críticos, tal 

definição é apenas uma marca dos filmes wuxia e fornece apenas um relance do gênero, 

fazendo necessária uma visão mais aprofundada. Em adição, “wuxia” é confundido com 

“kung fu” e “artes marciais” de forma que os três termos são usados erroneamente como 

sinônimos, apesar de terem algumas características partilhadas entre eles. Posto de forma 

simples, Wuxia e Kung Fu são nomes de gêneros específicos, enquanto Artes Marciais é um 
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termo genérico que se refere a qualquer filme contendo ação de arte marcial, em sua maioria 

artes marciais da China, Japão, Coreia, mas também Tailândia e outros países da Ásia. Talvez 

seja mais útil considerar o cinema de arte marcial como um movimento e não como um 

gênero, como Jubin Hu faz. Como movimento, nós podemos ver mais claramente como isso 

abarca os gêneros wuxia e kung fu e influencia outros gêneros, como a comédia e filmes de 

gangster. 

 Sam Ho diz que “Xia” é um personagem folclórico chinês que apareceu 90 anos antes 

de Cristo e veio crescendo na poesia, na ficção e na ópera chinesa antes de  se estabelecer na 

posição mítica que ocupa atualmente, de um ideal de coragem e honra. (HO, 2003a, 13). Esse 

arquétipo segue um estrito código de honra, mais importante que a lei oficial e traz consigo 

um senso de justiça irreparável. Usualmente passaram por anos de treinamento físico e mental 

que os permite sobrepujar não apenas as leis oficiais da dinastia Ming e, em algumas 

ocasiões, até mesmo deuses, com habilidades superiores como conjurar espadas, lançar raios 

de energia, conjurar furacões. Normalmente representados em dinastias antigas da China ou 

outros momentos mitológicos já consagrados pelo gênero literário e teatral, os filmes Wuxia 

levavam à cena essas histórias folclóricas da sociedade Chinesa. No alvorecer do cinema 

Wuxia, na era do cinema mudo dos anos 1920, o “xia” já vem como um arquétipo de herói 

bem estruturado e conhecido. Sobre esse fato, Run Run Shaw comenta: “A maioria das 

estórias são conhecidas pelos chineses e nós temos que fazer esses filmes de acordo com essas 

estórias”
8
.  

A transição inicial da arte marcial fantástica “WuXia”, a partir da ópera e literatura, 

para os filmes mudos significava que os feitos heróicos deveriam ser capazes de se 

sustentarem dentro do universo bidimensional (ZHANG, 2005). Representações dos feitos 

impossíveis do Xia eram louvados como a principal atração. Por exemplo, segundo um artigo 

da revista Kajian Malasia (Vol. 29, supp.1, 2011, 75-93), a propaganda para a heroína do 

filme Li Feifei (Runje Shaw, 1925) dizia: “Lendas históricas e crônicas anedóticas  de 

cavaleiros escalando paredes e pulando sobre telhados, mas agora você pode ver por si 

mesmo essas incomparáveis habilidades na grande tela (ZHOU, 2003)”
9 

                                                             
8Tradução nossa: “...most of the stories, are known to the chineses. We have to make those pictures accorgind 
to those stories “ in The Art of Action, Keith R. Clarke, 2002. 
9
“Historical legends and anecdotes chronicle stories of knights-errant climbing walls and leaping over roofs, but 

now you can see for yourself this incomparable skill on the big screen (Zhongyang Dai Xiyuan advertisement in 
“Ben Bu Zeng Kan” – City Supplemente -, Shen Bao Shanghai) 
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A novidade de ver os feitos fantásticos reproduzidos sem as restrições do palco, unida 

com a tradição narrativa, tiravam qualquer preocupação com o efeito de realidade. Sendo 

assim, diversas técnicas de trucagem foram rápida e amplamente empregadas: animações, 

dupla-exposições, pinturas direto na película, tudo combinado para gerar as aventuras 

fantásticas do consagrado gênero. Os efeitos especiais permitiam ainda, aprimorar técnicas da 

ópera, melhorando a transmissão da mensagem, por exemplo, o chamado flying leap. Se antes 

o ator devia saltar usando acrobacias, no cinema era possível filmar em apenas um único shot 

aberto o ator saltando alturas incríveis. Na realidade, o ator saltava descendo da escada, por 

exemplo, e o filme era exibido de trás para frente, dando o efeito de um salto enorme, visto 

em toda sua completude. Em 1922, Zhang Shichuan fundou a Mingxing Film Company, um 

dos estúdios mais importantes de Shangai e produziu, entre 1928 e 1930, dezoito episódios de 

Burning of the Red Lotus Monastery (Shichuan, 1928), baseados no romance Legend of the 

Strange Hero. Em Burning of the Red Lotus Monastery observamos adagas voadoras, mãos 

que geram tornados, saltos voadores. A habilidade desses filmes wuxia em tornar visível ações 

antes apenas contadas ou meramente indicadas, conquistou as audiências da época e o gênero 

floresceu nas telas. Os filmes Wuxia, então, formaram a base da indústria cinematográfica de 

Shangai, e se espalhou pelo mercado interno e externo com boa visibilidade. 

Com a guerra sino-japonesa, e depois da tomada comunista na China, a indústria 

cinematográfica migrou de Xangai para Hong Kong e, na década de 1950, a produção de 

Hong Kong já estava a todo vapor. Com essa mudança de ares, a indústria teve contato com a 

tradição local e foi, aos poucos, se separando da tradição da Ópera de Pequim e dos textos 

literários, enquanto incluía mais questões do cotidiano cantonês. Um desses novos “temperos” 

foi a prática do Kung fu, nome utilizado algumas vezes para conotar a prática de lutas em 

cantonês. Diferente dos tradicionais romances Wuxia, a prática do Kung Fu estava voltada 

para o cotidiano, eventos reais de uma sociedade real. Sendo assim, uma mudança começou a 

se delinear nos filmes de Hong Kong: a busca por uma maior veracidade nos filmes e um 

afastamento do universo mitológico predominante nos trabalhos anteriores, mais vinculados a 

Xangai. 

O primeiro filme de kung fu produzido antes da Segunda Guerra foi The Adventures of 

Fong Sai-Yuk (Letai, 1938), que apresentou um herói de kung fu da vida real, Fong Sai-Yuk, 

cuja as lendas tinham quase as mesmas proporções de Wong Fei Hung, um famoso artista 

marcial, professor e médico em Guangdong durante o final da dinastia Qing (1644 - 1912). 

Não se sabe ao certo sobre sua vida, mas muitas lendas foram geradas e os filmes ajudaram a 
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perpetuar algumas e criar outras (as duas figuras foram popularizadas através dos romances 

seriados da escola Guangdong de ficção Wuxia que circulava no período). Julgado apenas por 

documentações e evidências circunstanciais, já que o filme não existe mais, nós podemos 

notar algumas características postuladas por The Adventures of Fong Sai-Yuk que serão 

retomadas pelos filmes procedentes. Primeiramente, ela apresentava um herói cantonês local, 

enaltecendo a tradição shaolin do sul e exibindo um estilo de luta extremamente distinto do 

wuxia do norte, baseado na escola Wudang, da escola shaolin do Norte. Segundo, o artista 

cantonês da ópera Sun Ma Si-tsang atuava como o herói, deflagrando a cultura sulista no 

gênero. 

O kung fu dá ênfase aos treinos e às técnicas de arte marcial. Entretanto, os estilos de 

luta diferem daqueles usados no estilo Wuxia, apesar dos heróis do Kung Fu também serem 

expostos aos princípios Xia. A série de filmes de Wong Fei Hung, de 1950, filmada em Hong 

Kong, é tomada hoje como um paradigma de um herói wuxia forjando seu próprio estilo de 

técnicas de kung fu, de alguma forma diferente dos estilos de combate wuxia, devido à 

diferença de estilos entre as técnicas do sul e do norte. 

A qualidade mais importante dos filmes de Kung Fu foi sua proposição de que 

representava a realidade, em resposta à premissa fantástica do Wuxia. Isso implica que a 

natureza Wuxia é mais abstrata e filosófica em termos da aplicação dos conceitos de esgrima, 

altruísmo, justiça e retidão (todos eles sob os padrões Xia), enquanto o kung fu, 

aparentemente, dá ênfase à real aplicação das técnicas de combate e treinamento. 

Pode-se dizer que a incorporação dessas práticas ganharam proeminência com o 

primeiro filme do personagem Wong Fei Hung, em 1949. Wong Fei Hung. Durante as décadas 

de 1950 e 1960, Kwan Tak Hing, praticante de artes marciais, interpretou o papel principal em 

quase oitenta dos filmes de Wong Fei Hung. Sua obra ajudou a perpetuar a imagem do 

lendário herói cantonês e fomentar a ideia de que os atores necessitavam de uma ampla 

habilidade marcial para interpretar papéis de lutadores. 

Historicamente, o wuxia foi matriz do cinema de arte marcial, sendo o kung fu um 

desdobramento, associado com o cinema de Hong Kong. O diretor Wu Pang, quem criou a 

série de Wong Fei Hung, explicou que a razão de ter forjado uma nova direção no cinema de 

arte marcial, tradicionalmente dominado pelo wuxia de Xangai, foi o fato de a audiência ter 

ficado cansada das rotinas fantásticas, porcamente atuadas e executadas. Com o objetivo de 

manter o interesse, os produtores dos filmes wuxia Xangai tentaram enaltecer suas produções 
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com animações coloridas direto na película, desenhos feito a mão e outros recursos. Wu 

escreve: 

As sequências de luta eram compostas de espadas voadoras se chocando contra 

facas voadoras, [...] cordas mágicas capturando cobras voadoras, círculos de metal 

colidindo entre si e gerando partículas elétricas. Xangai e Wuxia estavam 

misturados, e dessa forma, os produtores esperavam que o gênero fosse sobreviver 

(WU, 1995, p. 5).10 

O resgate envolveu privar o gênero das amarras da fantasia de Xangai. Enquanto estressava a 

parte wuxia sem a parte Xangai, Wu indicou que a nova significação do sistema das ações de 

arte marcial, chamadas Kung Fu, era desenhada a partir das mesmas raízes históricas Xia em 

que os filmes de Shengai eram baseados. 

Em outubro de 1965, uma gigante de Hong Kong, a Shaw Brothers, declarou 

publicamente a intenção de lançar uma “Nova Era” dos filmes de ação Wuxia. O artigo 

apareceu em um documento promocional na revista Southern Screen, e lia-se: “A falsa, 

fantástica e teatral luta e os chamados efeitos especiais do passado serão substituídos por ação 

e lutas reais que imediatamente definem entre vida e a morte”(HO, 2003b, p. 115) 
11

 

Outros estúdios estavam também nesse processo e já em 1966 foi lançado pela Golden 

Swallow, Come Drink With Me, dirigido por King Hu - tido por muitos como o primeiro filme 

a encenar cenas de lutas reais. Hu manteve no filme a primazia da antiga escola fantástica 

longe até as últimas sequências do filme, tendo a maioria das sequências representando 

combates não mágicos entre oponentes muito habilidosos mas sem poderes também. Hu 

optou por representar personagens extremamente habilidosos e capazes sem, no entanto, 

recorrer à façanhas sobrenaturais, recorrendo à uma premissa de que o treinamento teria 

transformado os lutadores em seres mais capazes que a média, sendo extremamente rápidos e 

precisos. No entanto, Come Drink With Me ainda flerta com traços do passado e observamos 

nas últimas sequências exibição de habilidades fantásticas como a produção de um furacão a 

partir da mão.   

Na década de 1970, os filmes de Hong Kong  já estavam em processo de 

desenvolvimento e diversificação, ao mesmo tempo que os filmes Wuxia enfrentavam uma 

                                                             
10Tradução nossa: “The fight sequences were composed of flying swords clashing with flying knives, […], 
magical ropes catching flying snakes, metal circles colliding with each other and giving electrical sparks. 
Shanghai and Wuxia were mixed together in a pot, and in this way, producers hoped that the genre would 
survive” 
11

Tradução nossa: “the fake, fantastical and theatrical fighting and the so-called special effects of the past will 
be recplaced by realistic action and fighting that immediately decides life of death.” 
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diminuição em sua popularidade. Cada vez mais a presença do Kung Fu foi se fixando como 

parte das cinematografias que buscavam o efeito de “realidade” em seus temas e confrontos. 

No início dos anos 70 The Chinese Boxer, considerado por alguns como o primeiro grande 

filme de kung fu, estourou. No entanto, foi apenas quando surgiu o nome de Bruce Lee que o 

cenário mudaria de vez, ganhando o mercado internacional com filmes que universalmente 

atingiriam o efeito de “verdade” tão buscado nos últimos anos. Graças a Bruce Lee, os filmes 

de luta entraram em outro patamar e ganharam o mundo, fazendo com que, entre a década de 

1970 e 1980, uma enorme quantidade de filmes invadisse o mercado audiovisual, tanto 

interna como externamente. David Dresser diz, em estudo sobre a recepção do cinema de 

Kung Fu nos Estados Unidos, que a “febre de Kung Fu” foi: “aparentemente um momento 

complexo na história da cultura americana, quando um cinema estrangeiro toma conta das 

bilheterias como nunca antes e eventualmente dá origem à um novo e significante gênero no 

cinema americano” (DRESSER, 2000, p. 39).
12

 Segundo Teo (2003a), os filmes de Bruce Lee, 

que guiaram essa retomada, redefiniram os conceitos de realismo introduzindo de forma 

crível o conceito de “luta real”, de alguma forma finalizando a busca por autenticidade. Um 

fator que contribuiu com a era de ouro dos filmes de Kung Fu foi a competição entre os 

grandes estúdios de Hong Kong como Shaw Brothers, Golden Harvest e Ng See-Yuen’s 

Seasonal Film, gerando uma profusão de filmes do gênero. 

A invasão da produção de Kung Fu foi tão grande que a Warner Bross lançou em 1972 

a série televisiva Kung Fu (Ed Spielman; Herman Miller, 1972) originalmente orientada para 

ser interpretada por Bruce Lee, mas que acabou sendo estrelada por David Carradine. Ao 

mesmo tempo, filmes de Hong Kong, como “Cinco Desdos da Morte” e “A Fúria do Dragão” 

(Fist of Fury,Wei Lo, 1973), estavam sendo distribuídos nos Estados Unidos. O Kung Fu, 

como Dresser aponta, foi incorporado de vez no mercado norte-americano e Bruce Lee era o 

rosto desse levante. Seus filmes, tanto os produzidos pela indústria de Hong Kong como de 

Hollywood, elevaram o cinema de arte marcial a um novo nível de popularidade e 

contribuíram com o grande aumento no interesse pela cultura oriental. “Dragão Chinês” (The 

Big Boss, Wei Lo, 1971) e “A Fúria do Dragão” foram os dois primeiros grandes filmes de 

Bruce Lee e tidos como responsáveis por dar início à chamada Kung Fu Craze. Esse ciclo 

abriu portas, inclusive, para astros não orientais que se beneficiaram, posteriormente, da 

explosão dos filmes de luta como Chuck Norris, Steven Seagal, Jean Claude Van Damme 
                                                             
12

Tradução nossa: “A deceptively complex moment in American cultural history, when a foreign cinema grabs 
hold of the box office as never before and eventually gives rises to a new and significant genre in American 
Cinema.” 
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entre outros. Astros que fizeram grande carreira durante as décadas seguintes e buscaram 

perpetuar a imagem de confrontos reais introduzidas por Bruce Lee. 

Hu, famoso pela sua nova escola de filmes wuxia, sempre teve prazer em desmerecer o 

status que o Kung Fu conquistou e insistia em dizer que não existia algo chamado Kung Fu: 

“Kung Fu é como Fu Manchu, não existe em nenhum lugar exceto talvez na Chinatown de 

São Francisco”(DRESSER, 2000, p. 80).
13

 Entretanto, a prerrogativa de um kung fu real era 

como uma declaração de verdade entre as estrelas e diretores trabalhando no gênero, e mesmo 

Hu parecia acreditar nisso.  Ele teve dificuldade para diferenciar seu estilo de combate 

cinematográfico dos estilos como o de Bruce Lee, Jackie Chan e outros, que ele chamou de 

“luta real”:  “O que eu narro não é luta real” (ibid., p. 80).
14

 Hu chamava seu estilo de dança 

marcial. 

Da batalha de espadas e mágica do Wuxia de Shangai e a “luta real” do gênero de 

Kung Fu, podemos começar a perceber uma evolução de uma terceira ramificação de filmes 

de arte marcial, frisando a plasticidade do filme e a assimilação da montagem. O diálogo entre 

técnicas reais e efeitos cinematográficos caracterizam todas as obras de kung fu depois de 

Bruce lee, que essencialmente foi um pioneiro do conceito. A cena clímax da sequência de 

luta entre Lee e Han Yijie em “Dragão Chinês” foi muito influente e  motivou o jovem diretor 

John Woo a criar suas próprias variações de sequências um-contra-um. Pode-se ter o filme de 

abertura da carreira de Woo, The Young Dragons (Woo, 1975), como um marco dessa 

geração. 

Quando foi dada a Woo a oportunidade de fazer seu primeiro filme em 1972, ele 

escolheu fazer um filme de Kung Fu, o qual eventualmente foi lançado como Tiehan Rouqing 

(The Young Dragons) em 1975 pela Golden Harvest.  Da série de Wong Fei Hung adiante, as 

estrelas e performistas se tornaram peça chave no conceito de luta real – apesar de no caso de 

Woo, o diretor ter ganhado mais controle do processo. 

O trabalho de Woo nesse período em Hong Kong mostrou influências tanto de King 

Hu e Zhang Che assim como de Bruce Lee e Han Yingjie,em “Dragão Chinês”. De fato, ele 

estava destilando tanto a essência wuxia como a kung fu e, apesar de sua fama vir a ser feita 

                                                             
13Tradução nossa: “Kung Fu is like Fu Manchu, it’s doesn’t exist anywhere except maybe in Sans Francisco’s 
Chinatown” 
14** “What I describe is not real fighting” 
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com seus filmes de gangster, como “Alvo Duplo” (Ying Hung Boon Sik) de 1986, a fonte de 

seu estilo cinematográfico pode ser traçado até as artes marciais.  

Quando Woo entrou na indústria cinematográfica, os filmes de kung fu estavam no 

auge da sua popularidade e o Kung Fu estava sendo cada vez mais praticado. Na época que 

The Young Dragons foi finalmente lançado em 1975, a febre de Kung fu havia terminado há 

pouco no Ocidente. A febre veio e foi embora, mas o que ficou foram as imagens. Pela virtude 

de seu estilo de coreografia de ação, muito baseado na edição, Woo minou a ideia de “kung fu 

real”. De forma geral, foi  a competência de diretores como Woo, King Hu, Zhang Che, Lau 

Kar-Long, e não tanto o “kung Fu real” por si só que hipostasiou as artes marciais.  

Com a precoce morte de Bruce Lee, o mundo se viu perplexo e o mercado de filmes 

de arte marcial sem sua maior estrela. Nos Estados Unidos, apesar dos astros em formação, 

ninguém se comparava a Lee. No oriente, alguns estúdios tentaram manter a aura do grande 

astro projetando novos “Bruce Lees”. Dentre eles, Jackie Chan, que nos primeiros filmes de 

sua carreira fazia versões do herói. Chan se recorda: “Havia Bruce Le, Bruce Li, Bruce Mesa, 

Bruce Cadeira — qualquer coisa Bruce!” 
15  

O mundo estava a procura de um novo fenômeno tal qual Bruce Lee mas, devido ao 

fracasso dessas empreitadas, os filmes de luta tiveram uma queda na popularidade e chegaram 

novamente a uma espécie de limbo, atingindo apenas pequenos nichos. Esse hiato, no entanto, 

abriria espaço para que novos estilos surgissem. Foi assim que o “novo” Bruce Lee, Jackie 

Chan, acharia seu lugar na indústria e daria início a uma nova era de filmes de luta, com um 

viés cômico. Foi na era pós-Bruce Lee que Jackie Chan revitalizou o gênero, se tornando a 

antítese do antigo astro. Bruce era um super homem na tela, Jackie era o palhaço do Kung Fu. 

Os filmes de Jackie Chan – formado na ópera de pequim – tem um enorme público que vai ao 

cinema ver suas peripécias extremamente difíceis e plásticas, enquanto se diverte com as gags 

presentes no filme. 

Chan  e outros como Sammo Hung e Yuen woo-Ping trouxeram para as câmeras um 

cinema conscientemente voltado para o entretenimento e orientado para movimentos 

acrobáticos. No entanto, o fato de Jackie Chan realizar a maioria de suas cenas de risco, e por 

diversas vezes ter de parar a produção do filme por estar acidentado, mantém, contudo, apesar 

do teor cômico de seus filmes, o fator de “veracidade” e da “possibilidade” de realização 

                                                             
15Tradução nossa: “There was Bruce Le, Bruce Li, Bruce Table, Bruce Chair – everything Bruce!” em Son of the 

Incredibly Strange Show, 1989 
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dessas façanhas por qualquer um. Essa característica ajudou em muito a manter também os 

fãs dos antigos filmes mais “verídicos”. Em contrapartida, os filmes acrobáticos abriram 

caminho para que, na década de 1990, observássemos um ressurgir dos filmes mais próximos 

da cultura Wuxia. Esta década se abre com “Era uma Vez na China” (Once upon a time in 

China, Tsui, 1991), com um dos novos astros contemporâneos, Jet Li, revivendo o tradicional 

papel de Wong Fei Hung. O filme se identifica mais com o Kung Fu pois não faz uso de 

espadas, nem exibe atos extremamente fantásticos como conjurações mágicas mas o uso 

frequente de cabos, por exemplo, afasta, e muito, o filme da estética consagrada por Bruce 

Lee. Esses filmes, então, se  distanciam das artes marciais praticadas nas escolas de luta e se 

aproximam das lutas narrativas e poéticas do primeiro cinema.  

Enquanto esses processos ocorriam no Oriente, no Ocidente a indústria digeriu o que 

ficou dos filmes de Kung Fu e incorporou em seus próprios filmes, não apenas gerando seus 

próprios filmes de luta mas contaminando outros gêneros com essas práticas. Além disso, 

John Woo levou aos americanos, através da decupagem, a habilidade que faltava para 

representar o que a figura de Bruce Lee esbanjava. 

Filmes  estrelando Jean Claude Van Damme, como “O Grande Dragão Branco” 

(Bloodsport, Arnold, 1987) e “A Vingança do Dragão” (Kickboxer,DiSalle; Worth, 1989), 

podem ser tidos como paradigma dos filmes de “arena”. Filmes com viés policial foram uma 

província particular de Steven Seagal, que levou o aikido às telas em filmes como “Difícil de 

Matar” (Hard to Kill, Malmuth, 1990). Cynthia Rothrock (a única mulher a emergir no 

cinema americano de arte marcial, diferente da tradição de Hong Kong em que as mulheres 

tinham visibilidade desde 1960) fez sucesso em filmes como “A Herdeira do Dragão” (China 

O’Brien, Clouse, 1990). 

Até certo ponto, existe uma tênue linha entre os filmes de aventura fantástica juvenil e 

as fantasias cartunescas. Filmes como Karate Kid (1984, 1986, 1989) e os filmes seriados 

Ninja (1992, 1994, 1995), se encaixam mais precisamente na primeira categoria, enquanto 

filmes como “As Tartarugas Ninja” (Teenage Mutant Ninja Turtles, Barron, 1990), Street 

Fighter (Souza, 1994) e Mortal Kombat (Anderon, 1995) são todos derivados de desenhos e 

videogames, sendo melhor definidos pela segunda categoria. 

Os efeitos especiais, a tecnologia CGI e outros artifícios agiram de forma parecida no 

cinema de arte marcial nos anos 2000 como o primeiro cinema agiu nas adaptações das 

Óperas de Pequim: a tecnologia permitiu dar um passo a mais nos atos fantásticos, criando 
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filmes extremamente poéticos e fantásticos que conseguiram atingir o público ocidental.  “O 

Tigre e o Dragão” (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Lee, 2001) abriu portas para uma nova 

geração de filmes e, com a criação do festival de cinema de Hong Kong, novos cineastas 

passaram a arriscar, inovando com a CGI, efeitos com cabos, etc. 

Assim como a nova era de Hong Kong mudou e lançou uma nova visão sobre o 

cinema wuxia, “O Tigre e o Dragão” reconfigurou as convenções da nova escola, apesar de 

não tão radical como Ashes of Time de Wong Kar Wai e The Blade, de Tsui Hark. Esse filme 

evoca a nova escola dos filmes de King Hu de uma forma mais respeitosa que Tsui Hark faz 

em seu remake de Dragon In ou em The Blade. “O Tigre e o Dragão” reconstrói o romance de 

Wang Dulu (1909-1977), um autor que faz a ponte entre a nova e antiga escola, de alguma 

forma mais reverente do que as ofuscações deliberadas de Wong Kar-wai da tradicional 

narrativa wuxia, no caso da adaptação do romance de Jin Wong com Ashes Of Time (1994). 

Na superfície, o filme sugere um retorno aos fundamentos Wuxia – não apenas a fantasia do 

heróis supernatural mas também a busca pelo ideal Xia. 

Filmes como Hero (Yimou, 2002) e “O Clã das Adagas Voadoras”  (House of flying 

Daggers, Yimou, 2004) tiveram boa aceitação e viraram referência para grandes filmes 

ocidentais como Matrix (Wachowski, 1999) que, além de se utilizar dessas artimanhas, faz 

referência aos antigos filmes de arte marcial, que fica marcada na clássica cena de luta entre 

Neo e Morfeus no dojo . 

Hoje presenciamos, mais uma vez, o outro lado da balança que parece guiar a 

evolução desse cinema. Com eventos televisionados de MMA (Mixed Martial Ars) em que 

lutadores de diversos estilos de luta combatem entre si por um prêmio em dinheiro - como o 

UFC -, onde os espectadores assistem lutas “o mais real possível”, os filmes tentam trazer, 

novamente, mais realidade para suas lutas, convidando diversas vezes lutadores profissionais 

desse evento para atuarem nos filmes, caso de Rhonda Rousey, George Saint Pierre, Gina 

Carano e Kung Lee. 
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2. PARADIGMA 
 

Ainda que breve, a iniciação ao universo dos filmes de luta do capítulo anterior nos 

permite ter contato com o paradigma que fez com que os filmes de luta conquistassem o 

mercado internacional e se fixassem na indústria: o efeito de realidade. A estética que ficou 

conhecida como “Kung Fu de verdade”, consagrada na figura de Bruce Lee, foi responsável  

pela popularidade dos filmes de arte marcial. É interessante, contudo, analisar esse tema com 

mais profundidade, pois o dualismo entre realidade e ficção é, ainda hoje, uma pedra angular 

desse movimento que flerta ora mais com um, ora com outro lado desse dualismo. A fim de 

nos debruçarmos sobre esse tema é necessário, primeiramente, ao menos tentar delinear o que 

seria algo real, ou verdadeiro; adjetivos que são constantemente utilizados nas críticas aos 

filmes do movimento de arte marcial. 

Ainda que o cinema de Lee seja tido como eficaz na exibição de um Kung Fu 

verdadeiro, ou realista, seus filmes não podem ser considerados, cinematograficamente, mais 

realistas ou menos fantasiosos que os filmes mais alinhados com a vertente fantástica poética 

da onda de filmes Wuxia. As lutas exibidas ao público, produzidas dentro do padrão 

cinematográfico, seguem regras: todos os atores sabem e treinaram as sequências de luta, o 

intuito não é de fato eliminar o oponente e as câmeras interferem diversas vezes na luta, além 

de serem refeitas e interrompidas. Por mais que essas lutas pareçam reais, elas são fruto de 

uma construção meticulosa. 

Fica evidente essa área cinzenta entre as esferas fictícia e real no que se refere ao 

universo marcial quando vislumbramos a figura de Bruce Lee. É verdade que ele foi um 

produtivo filósofo das artes marciais e seus conceitos eram aplicáveis – fato comprovado por 

lutadores como Chuck Norris, que na época em que conheceu Lee era campeão de Karate e 

viria a se tornar aluno do astro – e que suas habilidades físicas e técnicas eram incríveis; ainda 

hoje ícone no mundo das artes marciais e tido como um dos maiores, senão o maior, artista 

marcial moderno – influenciando até mesmo lutadores profissionais como o ex-campeão 

mundial de MMA, Anderson Silva, entre outros – Lee nunca teve suas habilidades marciais 

testadas em combates reais. Sua perícia foi por diversas vezes comentada por seus alunos e 
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por espectadores das diversas exibições que Bruce oferecia. No entanto, todas essas 

experiências são controladas, nas quais o sujeito não corre real perigo de vida e, muitas vezes, 

detém certo domínio da ação. Bruce nem mesmo chegou a participar de competições de luta. 

Lee era, assim, um homem da comunicação. Filho de um ator e tendo ele mesmo 

atuado desde a infância, entendia bem o conceito de comunicar e diria por diversas vezes que 

a luta era uma forma de expressão. Além disso, Bruce sabia como poucos se utilizar da 

máquina cinematográfica para comunicar: cortes e ângulos forneciam a Lee a chave para 

conseguir seu efeito de realidade e atingir seu objetivo de expressar com o corpo. Tão bem 

sucedida foi sua empreitada que ainda hoje existe a discussão entre lutadores sobre quais 

seriam as reais habilidades do ídolo em um confronto real. A especulação sobre suas 

habilidades, no entanto, não nos é muito proveitosa, já que nos leva apenas à mais 

especulações. É mais interessante, contudo,  abordá-lo como um mestre da representação. 

Como um Magritte às avessas, Bruce Lee dizia “Isso é uma luta”, e todos acreditavam. 

Utilizando-se das técnicas cinematográficas com maestria, o ator, roteirista e diretor 

conseguia atingir a plateia como ninguém. Lee selecionava muito bem os ângulos de câmera 

para suas lutas, favorecendo a plasticidade dos golpes e guardava os cortes apenas para 

momentos extremamente necessários. Segundo Pierson, takes mais longos fornecem ao 

espectador um olhar com uma distância objetiva, que permite apreciar as habilidades como 

uma façanha sem censuras (2002; 124). Seguindo esse padrão, as cenas de luta nos filmes de 

Bruce prezam sempre que possível por takes longos, conferindo autenticidade à habilidade 

marcial do ator, uma das maiores marcas de Lee. Além dos poucos cortes, ele conseguia 

combinar a plasticidade das lutas orientais com a “eficiência” dos brawls ocidentais já 

comentados, forjando a imagem do que seria uma luta real quando executada por um 

especialista. 

Mas o que seria essa realidade? No dicionário, aquilo que existe efetivamente. E 

"efetivamente" quer dizer realmente, ou seja, que existe de forma real, verdadeira. Fôssemos 

nos limitar a um pensamento dicionarizado, seguiríamos perguntando até o fechamento do 

círculo tautológico.  A complexidade da definição foi abordada incontáveis vezes pelos mais 

diversos filósofos, com as mais diversas abordagens. Não pretendo, dessa forma, exaurir ou 

contestar tais conceitos, mas me valer de alguns pensadores de forma a trazer à tona algumas 

abordagens pertinentes que podem auxiliar-nos na análise desse “efeito de realidade”. 
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A discussão acerca do real nesse estudo abarca uma peculiaridade: buscamos uma 

delimitação desse conceito para explicar sua mimese. Assim, analisamos a habilidade humana 

de representar, ou construir, o que quer que seja que denominamos de “real”.  Nesse sentido, 

então, o real pode ser tido primariamente como o mundo não ficcional e pode ser apontado 

como "aquilo que se nos apresenta com as feições do verdadeiro, provável, plausível e 

acreditável". (ROMERO, 1997, p. 44) 

No cinema, a articulação entre o real e o mundo da ficção é particularmente sensível, e 

está em seus fundamentos. A tradicional anedota sobre a exibição de “O Trem na Estação” 

(L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, 1895), dos irmãos Lumiére, na qual os espectadores teriam 

corrido com medo do trem que se aproxima, nos oferece um bom relance da matéria que 

fornece essa realidade. Assim como as habilidades práticas de Lee, a veracidade dessas 

histórias não nos importa tanto quanto o que ela nos ensina sobre o efeito de realidade: 

experiência. Segundo André Bazin: Não existe um realismo, mas vários realismos. Cada 

período procura pelo seu próprio, a técnica e a estética que irá capturar, reter e transmitir 

melhor o que alguém quer da realidade (BAZIN, 1997). Bazin levanta duas questões de 

extrema importância para o presente estudo. A primeira põe em questão a unicidade da 

realidade e a segunda questiona sobre o papel da tecnologia nessas realidades. Acreditamos 

que a fala de Vilém Flusser seja pertinente e possa ser de grande serventia para iniciar essa 

reflexão: 

o mundo dos fenômenos, tal como o percebemos com os nossos sentidos, é uma 

geléia amorfa, e atrás desses fenômenos encontram-se ocultas as formas eternas, 

imutáveis, que podemos perceber graças à perspectiva supra-sensível da teoria. A 

geléia amorfa dos fenômenos (o “mundo material”) é uma ilusão e as formas que se 

encontram encobertas além dessa ilusão (o “mundo formal”) são a realidade, que 

pode ser descoberta com o auxílio da teoria. E é assim que a descobrimos, 

conhecendo como os fenômenos amorfos afluem às formas e as preenchem para 

depois afluírem novamente ao informe.” (FLUSSER, 2010, p. 23) 

Existiria então um objeto concreto cuja a informação transmitida por ele seria 

dependente de uma teoria, ou seja, o significado desse objeto está intrinsecamente ligado à um 

fazer, um teorizar, uma técnica. Por exemplo, depois que se vê uma alavanca em operação e 

se compreende o princípio empregado, não é mais possível olhar para qualquer vara de 

madeira ou metal sem reconhecer seu potencial de aplicação à mesma finalidade. Ou seja, o 

que antes era um simples pedaço de pau adquire uma função e um significado específico pela 

existência prévia de um conceito. Ou seja, informar também seria fabricar.  
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Para Flusser, o homem, desde sempre, vem manipulando seu ambiente. É a mão, com 

seu polegar oposto aos demais dedos, que distingue a existência humana no mundo. Essa mão 

peculiar do organismo humano apreende as coisas. O mundo é por ela apreendido como um 

conjunto de coisas, como algo concreto. E não é apenas apreendido: as coisas são apanhadas 

para serem transformadas. A mão imprime formas nas coisas que pega. E assim surgem dois 

mundos ao redor do homem: o mundo da “natureza”, das coisas existentes e a serem 

agarradas, transformadas, e o mundo da “cultura”, das coisas disponíveis, informadas. 

Nesse caso, observamos uma relação entre a fala de Bazin e Flusser, pois, se a 

informação proveniente do mundo material advém de uma técnica produzida, tal informação é 

suscetível a constantes mudanças. Slavoj Zizek também põe em discussão a integridade da 

realidade: “O materialismo significa que a realidade que vejo nunca é ‘inteira’ – não porque 

grande parte dela me escapa, mas porque ela contém uma mancha, um ponto obscuro, que 

indica minha inclusão nela.”  (ZIZEK, 2010, 18) Mais do que isso, como colocado por Zizek,  

diria Hegel que o sujeito e objeto são inerentemente “mediados”, de modo que uma mudança 

“epistemológica” do ponto de vista do sujeito sempre reflete a mudança “ontológica” do 

próprio objeto (ZIZEK: 2012, pág. 32) . Seguindo essa linha de pensamento, a matéria não 

pode aparecer a não ser que seja informada, moldada por uma técnica, para que possa 

começar a se manifestar como tal. 

Caímos assim em questões subjetivas, dependentes da capacidade de apreensão de 

algo como concreto e acreditável, por um ou mais indivíduos, para que este algo se torne real 

ou irreal, pertencente ou não ao que admitimos como realidade. Schütz afirma que: "somos 

propícios a pensar de modo diferente sobre o mesmo objeto e podemos escolher qual o modo 

de pensar a que queremos aderir e qual ignorar. A origem e fonte de toda realidade, (...) 

sempre está, portanto, em nós mesmos" (SCHÜTZ; 1983, p. 97). Retomemos, portanto, a 

questão da experiência, visto que a partir dessas afirmações podemos presumir a existência de 

várias realidades na formação de uma realidade social, cultural, nacional, planetária. Essas 

realidades são históricas, dependentes da experiência de cada sociedade. 

Contudo, essa ideia nos deixa margem para algumas perguntas, como: se a realidade é 

de fato “manufaturada”, se é que podemos chamar assim, como é possível que concordemos 

no meio de tantas possibilidades? Retomando Zizek, um mesmo grupo, então, teria uma 

experiência aproximada de um mesmo objeto, tendo pequenas variações acerca dessa 

informação. Kant define então a realidade como exposta por meio da diferença, nem de seu 
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próprio ponto de vista nem do ponto de vista de outros.  Em termos mais exatos, o real é, em 

última análise, a própria mudança de ponto de vista, do primeiro para o segundo lugar de 

observação. A definição padrão de paralaxe é: o deslocamento aparente de um objeto 

(mudança de sua posição em relação ao fundo) causado pela mudança do ponto de observação 

que permite nova linha de visão. 

O Real paraláctico, segundo Zizek , portanto, opõe-se à noção padrão do Real como 

aquilo que “sempre volta ao seu lugar”, como aquilo que permanece o mesmo em todos os 

universos (simbólicos) possíveis: 

o Real paralático é, antes, aquele que explica a própria multiplicidade de aparências 

do mesmo Real subjacente – não é o núcleo duro que persiste como o Mesmo, mas o 

osso duro do conflito que pulveriza a mesmice numa miríade de aparências. Num 

primeiro passo, o Real é o impossível núcleo duro que não podemos confrontar 

diretamente, mas apenas pela lente de uma miríade de ficções simbólicas, de 

formações virtuais. Num segundo passo, esse mesmo núcleo duro é puramente 

virtual, na verdade inexistente, um X que só pode ser reconstruído retroativamente a 

partir da miríade de formações simbólicas que são “tudo que realmente há” (Zizek, 

2008, 32). 

Portanto, uma relação dialética entre a subjetividade e a objetividade, que mesmo 

sendo aspectos da realidade irredutíveis entre si, ainda assim, não se sustentam um sem o 

outro. A realidade humana é resultante, pois, da ação de homens concretos, historicamente 

circunscritos, que só se constituem enquanto tal pela mediação dessa mesma realidade que 

produzem; quer dizer, ao mesmo tempo que o homem faz o mundo, é feito por ele. Assim 

como objetos são “constituídos” dentro do fluxo da experiência, o mesmo se dá com o ego. À 

medida que a experiência continua, movendo-se em direções particulares, tendo seus 

conteúdos alterados por diversos modos, o ego é construído precisamente como sujeito dessa 

experiência. Se, por exemplo, tenho agora a experiência de ver uma pedra diante de mim, 

então, de agora em diante, permanece verdadeiro sobre mim que tive essa experiência. A 

entidade do ego, ou “eu”, inclui o ter dessa experiência particular nesse tempo particular. 

Desse modo, a identidade, ou conteúdo, do ego aumenta com a passagem do tempo. O ego, 

então: “Não é um polo de identidade vazio, não mais do que qualquer objeto” mas um sujeito 

da experiência, continuamente auto-constitutivo, como diria Husserl (HUSSERL, 2001 ;82) 

O que se debate aqui é o conceito de informar, que significa impor formas à matéria. 

Esse conceito tornou-se muito claro a partir da Revolução Industrial. Uma ferramenta de aço 
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em uma prensa é uma forma e ela informa o fluido de vidro ou de plástico que escorre por ela 

para criar garrafas ou cinzeiros. A questão antigamente era distinguir as informações 

verdadeiras das falsas. Verdadeiras eram aquelas cujas formas eram descobertas, e falsas 

aquelas em que as formas eram cobertas.  Essa distinção perde o sentido quando passamos a 

considerar as formas não mais como descobertas, nem como ficções, mas como modelos. 

Fazia sentido, antigamente, diferenciar a ciência da arte, o que hoje parece um despropósito. 

O critério para a crítica da informação hoje está mais para a seguinte pergunta: até que ponto 

as formas aqui impostas podem ser preenchidas com matéria? Em que medida podem ser 

realizadas? Até que ponto as informações são operacionais ou produtivas? 

Essa questão levanta, portanto, a seguinte mudança de paradigma: se antes (desde 

Platão, ou mesmo antes dele), o que importava era configurar a matéria existente para torná-la 

visível, então agora, o que está em jogo é preencher com matéria uma torrente de formas que 

brotam a partir de uma perspectiva teórica e de nossos equipamentos técnicos, com a 

finalidade de “materializar” essas formas. Antigamente, o que estava em causa era a 

ordenação formal do mundo aparente da matéria, mas agora o que importa é tornar aparente 

um mundo altamente codificado em números, um mundo de formas que se multiplicam 

incontrolavelmente. Antes, o objetivo era formalizar o mundo existente, hoje o objetivo é 

realizar as formas projetadas para criar mundos alternativos. Isso é o que se entende por 

“cultura imaterial”, mas deveria na verdade se chamar “cultura materializadora”. Dentro dos 

agentes “materializadores”, o cinema ocupa espaço diferenciado. (FLUSSER, 2010) 

Assim como postulado por Dudley Andrew (ANDREW, 1989), Mitry considera que 

no primeiro nível, o nível da percepção e da imagem cinematográfica, a realidade não pode 

ser ignorada, para que haja diálogo entre obra e espectador. No segundo nível, no entanto, o 

da narração e sequência de imagens, acha que é o homem que não pode ser ignorado, o 

homem com seus planos, seus desejos, seus significados, que faz com que esses análogos da 

natureza se submetam à sua própria necessidade insaciável de significar. Um novo mundo é 

criado pelo cineasta com a ajuda e a cumplicidade do mundo real dos sentidos. Por mais banal 

que seja, qualquer imagem desperta em nós uma resposta cultural, simultaneamente 

individual e enraizada no imaginário coletivo de uma dada época. Metz afirma que nenhuma 

imagem é pura, que todas têm, acrescentados a elas ou nelas integradas, códigos 

socioculturais de todos os tipos. 
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Se o que denominamos realidade é, como disse Castoriadis, produto do imaginário, é 

sobre este que o cinema atua. O imaginário é a instância onde se projetam, criam e também se 

forjam realidades. Nesse sentido, podemos abstrair a definição de realidade como algo 

construído de acordo com uma intencionalidade de um indivíduo ou de uma coletividade que 

detenha um poder para tal a partir de uma seleção naquilo que é difuso do imaginário. E que 

definição é essa, senão a aquela posta por Wolfgang Iser para a ficção? "A ficção é a 

configuração do imaginário " (ISER, 1983, p. 379). Essa abordagem nos apresenta uma 

interessante possibilidade: ficção e realidade são formadas do mesmo material do imaginário; 

e a realidade não é apreendida mas sim construída, numa dinâmica incansável com o 

imaginário. 
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3. CONEXÕES 
 
 

Se adotarmos para nossa análise a compreensão da realidade como algo em constante 

construção, como abordado pelos autores citados, abrimos caminho para a reflexão que 

queremos trazer nesse estudo. Desde que dermos por certo a maleabilidade do conceito de 

realidade, se torna imprescindível pensarmos sobre os atores dessas modulações, 

principalmente os meios de comunicação em massa. Fazendo uso dessas interseções entre 

realidade e ficção, e da ideia proposta por Flusser do papel materializador do cinema, 

propomos a seguinte questão: o papel da ficção na construção dessa realidade “informável”.  

Imersos cada vez mais em um mundo midiático e virtual se torna imprescindível 

refletirmos sobre a capacidade da ficção em, para utilizar as palavras de Flusser, informar o 

mundo sobre suas possibilidades. Aceitando ficção e realidade como sendo compostas do 

mesmo material, o imaginário, fica claro a intercambialidade desses conceitos e a influência 

que ambos podem ter entre si. Contudo, se considerarmos cada uma dessas esferas apenas 

como diferentes manifestações de um mesmo fenômeno, não necessariamente elas 

dialogariam entre si e a ficção poderia ser incompreensível para nós pela falta de 

identificação, de experiência. Proponho, assim, a seguinte organização cíclica: realidade -> 

imaginário -> ficção -> imaginário -> realidade. Dessa forma, o ciclo está sempre se 

retroalimentando a partir do imaginário que criamos, acerca de ambas as esferas.  

Partindo de uma perspectiva egóica do ser, estamos sempre criando, e tentando 

projetar, um certo imaginário sobre quem somos no mundo real. Ao produzirmos um material 

audiovisual, somos capazes de materializar alguns desses imaginários, criando teorias sobre o 

mundo que nos cerca e informando aos espectadores essas teorias. Por consequência, esses 

espectadores recebem a teoria sobre esse mundo codificado; a partir do momento que essas 

novas teorias são recebidas elas passam a fazer parte do processo decodificador do indivíduo 

– desde que sejam aceitas e não refutadas -, criando novas informações e imaginários sobre o 

mundo no qual está imerso. Sob essa perspectiva, podemos observar e estudar como os filmes 

de luta, principalmente os de Bruce Lee e os que se seguiram na Kung Fu Craze, modificaram 
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não apenas a concepção dentro das artes marciais como também relações socioculturais a 

partir dessas novas informações. 

No processo de globalização das artes marciais orientais, no qual o cinema teve 

participação ímpar, o poder transformador das mídias audiovisuais ficou evidente. Os filmes 

que inundaram o mercado ocidental não contribuíram apenas para uma grande adesão às aulas 

de arte marcial, eles contribuíram profundamente para uma reorganização social no ocidente. .  

Agindo de forma sorrateira, os filmes de luta introduziram uma nova concepção do corpo, 

influenciaram nas relações raciais e sociais dentro dos Estados Unidos, e modificaram, 

também, as próprias artes marciais que representavam. 

Kato é bem significativo em sugerir que a conexão de Bruce Lee com a revolução 

cultural popular é expressa em dois modos narrativos: uma articulação simbólica e uma 

articulação cinética (KATO, 2007, p. 41). Com isso, Kato se refere à maneira em que o estilo 

coreográfico, as técnicas e as fórmulas aplicadas pelos filmes de Bruce Lee se articularam 

com movimentos já em desenvolvimento, de forma que se inserem a um momento histórico 

político particular – um momento que Kato caracteriza e denomina como “lutas por 

descolonização”: o maio de 1968 em Paris, o movimento pelos direitos civis, a contracultura, 

a ascensão do maoísmo, a retomada de Marx, a luta anti-psiquiátrica, o crescimento do 

feminismo etc.  Dessa maneira, para Kato, em Lee, não é apenas a questão da minoria vencer, 

mas a forma como a minoria vence e em quem ele bate. Isso sugere que a “realidade” de Lee,  

é a visibilidade produzida pela combinação de dois fatores: o primeiro, a codificação das lutas 

histórico culturais, dos dramas e conflitos, com a estrutura semiótica do texto, combinado 

com um contexto de recepção no qual a interpretação tendenciosa da audiência é mais ou 

menos sintonizada ou inclinada a ver tais conexões. 

Como Kato coloca, “somente através de rigorosa contextualização histórica e social 

essa narrativa simbólica pode se tornar legítima, desdobrando os meios pelos quais ela liberta 

o inconsciente das pessoas asiáticas confrontado com a imagem da colonização da indústria 

cultural neo imperialista” (ibid., p. 40). Sendo assim, para Kato, o fator decisivo que conecta 

Lee com outros contextos e cenas está relacionado com a condensação, em seus filmes, das 

tensões presentes, terrenos de ressentimentos étnicos, desequilíbrios sociais etc. Os filmes de 

Bruce Lee ofereciam a possibilidade de consciência política por uma produção de 

visibilidade. 
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A visibilidade é considerada por Rey Chow como algo que envolve mais do que uma 

mera visão literal (como no senso de “Isso está aqui: eu consigo ver”), ou como uma visão 

metafórica (no senso de “Ah sim! Entendi!”). Chow nos direciona para o senso de 

“visibilidade como a estruturação da congnoscibilidade” (CHOW, 2007, p. 11). Ao apontar 

isso, como Chow coloca, “se tornar visível não é mais uma simples questão de se tornar 

visível no sentido visual (como uma imagem ou objeto)” (ibid, p. 12). Mais do que isto, existe 

um sentido no qual a visibilidade deve se referir não apenas às imagens visíveis e objetos, 

mas também à condição de possibilidade de se tornar visível, o que Flusser define como as 

possibilidades de informação. Para qualquer objeto e imagens serem visíveis, e as maneiras 

pelas quais eles são visíveis, depende desse outro, epistemológico senso de visibilidade. Se 

visibilidade é “fazer-visível”, então é um processos mais complexo do que as simples 

orientações empíricas poderiam conter (ou, de fato “ver”). 

As questões teóricas e conceituais acerca da visibilidade envolvem algo outro que 

considerações empíricas, como aquelas relacionadas à seleção de quem ou o que é 

representado, quando, onde e como. De acordo com Chow, de fato, existe uma dimensão 

política da visibilidade e da visualidade que se relaciona com “a condição de possibilidade do 

que se torna visível” e envolve questões que dialogam com “o discurso político da 

(re)configuração da relação entre centro e margem”. Ou seja, visibilidade depende primeiro 

da definição de um campo compartilhado de inteligibilidade da condição de possibilidade de 

entendimento (ver) e ser entendido (ser visto). A condição de possibilidade de qualquer 

“significado compartilhado” e, portanto, “inteligibilidade” ou “visibilidade” por si só é 

sempre já uma conquista, uma construção, uma estabilização complexa. Muitos filmes de 

Kung Fu de Hong Kong, incluído os de Lee, são fortemente organizados nos embates entre 

classes antagonistas, o que por si, então, se configura uma conquista por colocar centro e 

margem em diálogo e possibilitar o início de uma visibilidade.  

 Segundo Kato, os filmes de Lee tiveram tal repercussão por agirem em um momento 

político já propício, que serviu de imaginário para a criação de seu universo ficcional que, em 

contrapartida, foi combustível para novos imaginários e cenários sociais. Mas como essas 

visibilidades se realizaram? Em que áreas esses filmes agiram? Acreditamos que um bom 

filme para usarmos como ponto de partida seja “A Fúria do Dragão”. 

Chen Chen (interpretado por Bruce Lee), retorna à Shangai para o enterro de seu 

mestre, Huo, que teria morrido por uma doença. Durante o enterro, alguns japoneses 
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aparecem carregando consigo uma bandeira onde se lê “Homem doente da Ásia”, se referindo 

a uma suposta inferioridade dos chineses em relação aos japoneses. Os presentes no enterro, 

então, são provocados a lutar contra os invasores mas por respeito ao falecido negam e são 

novamente zombados por serem covardes. Mais tarde, Chen localiza os japoneses e os 

enfrenta sozinho, obrigando-os a engolir, literalmente, suas palavras, arrancando pedaços da 

bandeira e empurrando as peças na boca de alguns dos japoneses. Em seguida, ele declara que 

os chineses não são os homens doentes da Ásia antes de sair. Nesta cena Chen recupera o 

orgulho do povo chinês ao derrotar os lutadores japoneses. Ele torna-se uma representação 

simbólica de raiva e frustração chinesa, provando que os chineses não são um povo inferior. 

Um momento ainda mais simbólico desta recuperação do sentimento de orgulho 

chinês é a cena, que acontece pouco depois de seu primeiro confronto com os lutadores 

japoneses, em que Chen tenta entrar no Parque Huangpu. A Chen, é negada a entrada por ele 

ser um chinês. O guarda do parque, em seguida, o mostra um sinal que diz, "Nem cães ou 

chineses permitidos." Apesar da proibição de cães, podemos ver estrangeiros com os cães no 

parque. Alguns japoneses chegam e instigam Chen, dizendo-lhe que ele poderia entrar se ele 

fingir ser um cão. Chen, novamente, bate em todos os japoneses que estavam zombando dele 

e, em seguida, lança seu olhar sobre o sinal. Ele quebra em pedaços a placa. A placa em si não 

parece ter realmente existido - embora a opressão, discriminação e humilhação que o sinal 

representa eram certamente real. 

Nós vemos aqui trabalhos de uma relação complexa entre visibilidade e invisibilidade 

que envolvem as artes marciais e a política cultural. Invisibilidade, exclusão, subordinação e 

marginalização cultural, político e social, adicionam carga interpretativa na visibilidade. 

Mesmo textos que são clichês podem se relacionar com causas sociais maiores. Tal defesa 

implica que a articulação das questões sócio-político-culturais com essas obras envolve 

processos de deslocamento entre franqueza, fantasia e engajamento social, escapismo e 

expressão. Os filmes de kung fu oferecem um sonho onde os problemas políticos são 

resolvidos em um embate físico, o que pode ser encarado tanto positivamente quanto 

negativamente. 

Em um registro positivo, podemos dizer que a retrospectiva e a familiaridade nos 

permite construir a vitalidade anti-institucional, contra-cultural, interdisciplinar e humanista 

como algo relativamente típico do final da década 1960 e início da década de 1970. Esses 

foram os anos de ouro dos imaginários políticos ao redor do mundo, com  os já comentados 
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exemplos de 1968 em Paris, luta pelos direitos civis, etc. Nessa perspectiva, os filmes de luta 

agiriam como um empoderamento das minorias, uma das visibilidades possíveis favorecidas 

por um momento cultural fervoroso, propício para imaginários dessa natureza. 

No entanto, em uma perspectiva menos favorável, podemos também dizer que,n 

retrospectivamente, sejamos obrigados a considerar essa mudança historicamente, ou 

ideologicamente, sobredeterminado, mais do que emancipatória. Podemos, através desse 

prisma, explicar a febre dos filmes de kung fu através da lógica capitalista de incorporação 

mercadológica das ondas de violência desorganizada da década de 1960. De alguma forma, a 

materialização visual midiática da agressão física como forma de luta social esvazia a ação 

prática dessas minorias, que vão procurar nos produtos audiovisuais e até mesmo nas práticas 

de arte marcial, o empoderamento antes buscado nas atividades políticas. Elas passam a ser 

transformadas em um espetáculo organizado de consumo. Nesse sentido, sendo os nichos 

étnicos a audiência primária dos primeiros filmes de kung fu que inundaram o mercado nos 

anos de 1970, ficou claro para a indústria que um novo mercado havia se aberto. Não foi de 

forma imprevisível que “Jones, O Faixa Preta” (Black Belt Jones, Clouse, 1974) - no qual 

estudantes de arte marcial negros lutam contra gangsters brancos - se tornaria um sucesso e 

abriria as portas para uma série de filmes que ficariam conhecidos como Black Kung Fu. 

No entanto, nota Brown, enquanto “invisibilidade” foi entendida, para alguns, como a 

provocação das manifestações de 1960, no começo dos anos de 1970 a população negra se 

tornou visível para a indústria fílmica como um potente mercado consumidor. O laço inter-

racial, então, poderia ser estruturado pelos contornos de visinilidade do processo de etnicidade 

compartilhado pelos negros e asiáticos. Como Zizek comenta, “quando, três décadas atrás, os 

filmes de Kung Fu eram populares (Bruce Lee, etc), era notório que estávamos lidando com 

uma ideologia genuína da classe de trabalhadores, de jovens os quais o único meio de sucesso 

era o treino disciplinar de sua única posse, seus corpos” (BOWMAN, 2010, p. 211). Além de 

classe e etnia, uma equação foi rapidamente estabelecida entre proezas de artes marciais e 

poder físico e, portanto, um possível empoderamento feminino - como exemplificado por 

inúmeras mulheres de artes marciais estrelas no filme de Hong Kong e, em seguida, o legado 

de Cynthia Rothrock, por exemplo. É possível fazermos uma pequena reflexão aqui sobre o 

mito da nova era de realização do ser interior através da manutenção de um corpo escultural 

na sociedade moderna, tornando a obsessão com a imagem do corpo um dos males 

contemporâneos. 
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Mas seja abordado em termos de classe, idade, etnicidade ou gênero, o que é claro é 

que Bruce Lee sempre funcionou dentro do que Meaghan Morris chama de “gênero cultural 

popular”. Ela escreve: “Um gênero cultural 'popular' é aquele em que as pessoas tomam para 

si materiais estéticos da mídia e passam a elaborá-los em outros aspectos de suas vidas, seja 

em sonhos e fantasias, em formulações éticas de valores e ideais, ou em atividades sociais e as 

vezes políticas” (MORRIS, 2005, p. 1), não muito diferente do que estamos tentando 

trabalhar através do conceito de “informar”, ou de “visibilidade”. 

Em um estudo amplo e detalhado sobre “a revolucionária significância da cultura 

popular” (KATO, 2007, p. 8), M. T. Kato foca no que é referido como “a revolução cultural 

do Kung Fu”. A cultura popular é revolucionária, defende Kato, apesar do fato de que a 

“circulação da revolução cultural popular, tais como filmes de kung fu e da cultura hip hop, 

ocorre principalmente no mercado global de commodities como um desviante subproduto da 

cultura de consumo de massa "(ibid., p.2). Pois, "revolução cultural popular, surge a partir do 

contexto histórico em que a cultura da mercadoria constitui a infra-estrutura de comunicação 

entre as massas" (ibid.,3). Kato então, encontra um ponto de diálogo entre a absorção 

capitalista dessas lutas e a eficiência desses produtos em levar adiante as mesmas lutas através 

da comunicação. Nesse sentido, é interessante abordarmos a onda de filmes negros. 

Van Clief foi a primeira estrela negra de um filme de Kung Fu, na era de ouro dos 

filmes de Kung Fu. Sua entrada no mundo das artes marciais não se deveu exclusivamente ao 

acesso aos filmes de kung fu de Hong Kong, apesar da sua grande importância, mas também 

ao fato de que os negros, na época, ainda eram alvos de atentados raciais e os movimentos 

pelos direitos civis estavam fazendo nos anos 1960 o que Gandhi fez nos anos 1930 – 

apanhando pela liberdade. O kung Fu era um escape da fragilidade, um construtor social – 

visto que diversos homens e mulheres buscavam no Kung Fu uma forma de defesa pessoal – e 

uma reação às incríveis vitórias e traumáticas derrotas da época. 

Quando Martin Luther King foi atacado – seguindo o assassinato de Kennedy e o 

avanço da violência contra os eleitores do sul – as artes marciais eram uma maneira de lidar 

com as opressões sociais vividas. Filmes de Kung Fu nos cinemas dos bairros negros dos 

Estados Unidos contavam histórias de indivíduos corretos encarando a corrupção 

institucionalizada, a ganância e injustiça de classe. A imagem do artista marcial vencendo os 

homens do mal e salvando o dia deve ter sido de grande apelo à crianças que tinham que lidar 

com os mesmo problemas diários, sem final à vista. Podemos ver um pouco dessa trajetória 
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no documentário The Black Kung Fu Experience (Burr; Chen 2012), que se baseia nas 

histórias de quatro proeminentes professores e praticantes negros de kung fu, entre ele, Van 

Clief (além de Dennis Brown, Donald Hamby e Oso Tayari Casel). 

Todos esses homens enfrentaram incríveis obstáculos e a história particular de Van 

Clief – como um Fuzileiro que encarou um linchamento na Carolina do Norte e oficiais 

racistas no Vietnã -, traz o sofrimento que passaram simplesmente para sobreviver. Tayari 

Casel é fascinante, também, especialmente por sua particular mistura de tradição marcial 

africana e asiática. Ele tornou a arte marcial seu próprio modo de expressão, através de 

círculos de tambor, chutes altos, dreadlocks e robes de monge e sua escola, como retratada 

nos filmes, é uma tentativa mais radical de americanizar o Kung Fu, antes de ser apenas mais 

um dojo de negros lutadores de Kung Fu. 

O primeiro filme de artista marcial negro apareceu no início dos anos 1960 – The 

Black Dragon (Gio, 1974) sendo o mais famoso na época – e aqueles filmes pavimentaram o 

caminho para centenas mais.  Os filmes Blackxploitation pegaram muito da saga do artista 

marcial solitário, durão, contra um exército de inimigos e misturaram com a cultura negra 

americana. O Hip Hop abraçou os temas de arte marcial e estabeleceu um verdadeiro templo 

do Hip Hop nos anos 1990, inserindo letras de rap em um rico e novo léxico. 

Afro Samurai, primeiro criado pelo artista de Mangá Takashi Okazaki e então 

transformado em uma série de animações anime (tendo como trilha sonora de hip-hop, de 

RZA), é uma das grandes representações do arquétipo Black Dragon:  bainhas da calça boca 

de sino salpicadas de sangue, cabelo afro balançando com cada golpe da lâmina, seduzindo a 

mulher asiática bonita, destruindo uma legião de corruptos, opressores venais. 

Apesar do grande hiato entre a cultura africana e asiática, há algo de familiar em 

assistir uma pessoa de cabelo afro lutando Kung Fu. É, de fato, um caso de atração entre 

estranhos, que cria algo novo e significativo .  Quando perguntados sobre a curiosa habilidade 

dessas duas culturas de se fundirem através das artes marciais, os homens do documentário 

The Black Kung Fu Experience trazem diferentes pontos. O principal, a necessidade do 

homem negro de se proteger. O estilo e a graça das artes marciais, tão próxima da dança, e tão 

perto da tradição africana de expressão através do corpo. Ritmo e liberdade. Até mesmo 

quando artistas marciais chineses zombaram dos compatriotas negros por serem negros ou por 

não terem conhecimento dos termos chineses – tudo isso foi superado pela habilidade técnica. 
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Trabalho duro tinha efeito, e para o povo negro da América, onde o racismo institucionalizado 

ainda divide as experiências, o Kung Fu ajudou. 

Esses registros sócio-políticos são bem relevantes na medida em que nos revelam a 

peculiar relação entre a ficção e a realidade no diálogo constante, formando e transformando 

os imaginários sociais. No entanto, existe ainda uma relação um pouco mais específica dessa 

conversa a qual gostaríamos de nos ater: a relação construtiva entre a representação das lutas 

no cinema e o exercício prático do treinamento de artes marciais.  

Em sua articulação do Jet Kune Do, em meados de 1960, Bruce Lee diria que “não é 

um estilo institucionalizado. É real” (LEE, 1971; apud. BOWMAN 2010, p. 69). De certa 

forma, esse desejo de alcançar uma “realidade” nas artes marciais parece não apenas ser algo 

extremamente recorrente, mas também recorrentemente frustrado. É como se qualquer modo 

de treino estabelecido fosse sempre – mais cedo ou mais tarde – estar condenado a, no 

melhor, uma realidade assíntota (abordando a realidade mas nunca chegando nela) ou, no pior, 

se afastando da realidade. Mais ainda, parece que a filogenia recapitula a ontogenia: as artes 

marciais são sempre revisadas, inventadas, rejeitadas e reconfiguradas, em tentativa após 

tentativa de atender essa perceptível demanda de capturar e masterizar a realidade. Em todas 

as vezes, o que ocorre é que as separações e revisões são motivadas pelo fato da antiga visão 

não conseguia alcançar a realidade de forma satisfatória. Parece, contudo, que mesmo os 

estilos de luta modernos estão destinados ao mesmo destino fracassado. Afinal, até mesmo 

instrutores formados no Jet Kune Do de Bruce Lee criaram posteriormente seus próprios 

estilos. Revoluções acontecem rotineiramente. Cada nova geração tenta preencher um certo 

espaço da realidade. Não seria o caso de recorrermos novamente à Bazin, quando diz que 

cada período procura pela técnica capaz de depreender o que se quer de sua realidade? 

De certa forma podemos dizer que ainda hoje as lutas estão mediadas pelo universo do 

entretenimento. A luta chamada KFM (também conhecida como Keysi) ganhou real 

visibilidade e notoriedade somente depois de ter sido escolhida para as cenas de Batman 

Begins (Nolan, 2005). O jiu jitsu brasileiro, e até mesmo o MMA, ganharam importância 

depois da visibilidade conferida e possibilitada pela transmissão televisiva (DOWNEY, 2014) 

sob o status de “As real as it Gets” ( tão real quanto possível). 

O caso do MMA é, inclusive, de extrema pertinência para nossa discussão. Uma das 

grandes defesas dos fãs de MMA é que os confrontos são mais autênticos do que em outros 

esportes de combate e assim, desde o lançamento do UFC em 1993, o MMA se tornou um dos 
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esportes com crescimento mais rápido do mundo. 23 anos depois, o UFC mudou a 

compreensão de luta pelo mundo e estabeleceu um rentável modo de negócio baseado na 

premiação de confrontos de artes marciais. É curiosa e inevitável a comparação da 

organização do evento com filmes como “O Grande Dragão Branco”, com o astro Jean 

Claude Van-Damme, onde o melhor lutador do mundo seria escolhido pelos combates entre os 

melhores lutadores de diversas artes marciais em um confronto sem regras, onde a morte seria 

uma possibilidade. 

O início do evento, com seu slogan que incorpora o conceito de veracidade, chegou a 

explorar esses combates: sem limites de peso e poucas regras. Poderíamos dizer que sempre 

foi da curiosidade dos praticantes de arte marcial saber qual seria a melhor e mais eficiente 

arte marcial em um confronto sem regras.  No entanto, os primeiros embates mostrados eram, 

de certa forma, grotescos e não atenderam muito bem aos fãs. Apesar de que desde o princípio 

algumas regras terem sido definidas (como a ilegalidade de dedo no olho, por exemplo), a 

diferença de peso e ausência de protetores favoreciam combates estranhos - como o caso do 

lutador francês de Savate que encarou o colossal lutador de sumô havaiano Teila Tuli que, 

apesar do tamanho, acabou nocauteado e sem dentes depois de um chute na cabeça. Ou o caso 

de Kimo Leopoldo que teve tufos de cabelo arrancado por puxões de Royce Gracie. Até 

mesmo o caso em que Keith Hackney desfere diversos golpes nas genitálias do oponente. 

Essas lutas causaram grande impacto na sociedade, que qualificou o evento como brutal e 

desumano. 

Com o tempo o UFC criou mais regras, tais como divisão de peso, necessidade do uso 

de protetores bucais e luvas, impedimento de golpes nas genitálias etc. Em um primeiro 

momento, pode parecer que tais regras se devem a um cuidado com os atletas ou uma 

profissionalização do esporte. Em um olhar mais próximo, contudo, o desenvolvimento de 

regras para esse evento “sem barreiras”, nos parece demonstrar o desejo por parte dos 

produtores em apresentar lutas que se conectam com a expectativa dos espectadores, 

principalmente com incríveis momentos dramáticos e finalizações. Ao invés de uma espécie 

de competição sem regras, o UFC e outras franquias de eventos de MMA, parecem buscar 

uma violência estilizada, especialmente proveitosa para a televisão, que esconde os reais 

efeitos da violência – apesar de ter bastante foco em alguns momentos de violência dramática, 

casos recorrentes como convulsões pós knockout nunca são televisionados. Ironicamente, “as 

real as it gets”, tenta reproduzir um confronto que se encaixa com a expectativa dos 

espectadores, muito formada através dos jogos de videogame e do cinema.  
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No entanto, as lutas arranjadas pelo evento abriam brechas para questionar os 

resultados baseados numa suposta falta de equilíbrio nas escolhas dos lutadores (Reservando 

créditos à Royce Gracie, que elevou o status do Jiu-Jitsu por vencer oponentes de diferentes 

pesos e lutas apesar de seu tamanho – as outras lutas não tinham resultados tão convincentes). 

Esse sentimento de “falta de equilíbrio” muito tem a ver com o arquétipo Wuxia remanescente 

de honra heróica. 

Além disso, certas regras, como diferentes pontuações para socos, chutes, quedas e 

finalizações e knockouts, favorecem um espetáculo à parte, onde finalizações e knockouts 

valem mais que uma vitória por desistência. Essas finalizações e knockouts são reprisados, 

então, como os closes em câmera lenta vistos no cinema.  Não somente isso, mas os eventos 

investem cada vez mais em equipamentos, luzes e ângulos que dramatizam o embate e que 

permitem ao locutor do canal nacional “Combate” dizer: “Imagens de cinema para vocês”, 

durante a exibição. 

Atualmente vivemos uma conjuntura em que as lutas são avaliadas, julgadas, como 

eficientes ou não dependendo de sua presença e eficiência no “Octagon” (o ringue utilizado 

pelo UFC) – essa espécie de palco das artes marciais. Ou seja, as lutas que são mais comuns 

dentro dos eventos, são consideradas as lutas que realmente funcionam, que são eficientes e, 

de alguma forma, reais. Esquece-se, todavia, que tais lutas ocupam este lugar que por serem 

sim mais eficazes, mas em um cenário limitado, com regras que objetivam um tipo de 

espetáculo específico. Como desdobramento, Muay Thai, Jiu-Jitsu e Wrestling, por exemplo, 

ganharam notoriedade, enquanto outras artes, como Aikido, Kahli e Hapkido, ficaram nas 

sombras, tendo suas aulas esvaziadas e técnicas desacreditadas em virtude de não se 

enquadrarem nessa compreensão de luta. Muitas modalidades vêm modificando o treinamento 

para se aproximar desse projeto – deixando de ensinar algumas técnicas, modificando outras – 

a fim de reconquistar o público, casos como os de Lyoto Machida, que nomeou seu estilo 

adaptado ao MMA de Machida Karate. 
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CONCLUSÃO 
 

A proposição chave deste estudo é a de que as representações midiáticas têm sido uma 

poderosa força no discurso das artes marciais, ao menos (ou mais claramente) nos últimos 

cem anos. A escolha do tema se deveu ao fato de reconhecermos que a influência do discurso 

midiático na constituição do discurso e da prática das artes marciais é algo recorrentemente 

menosprezado, até mesmo nos escritos acadêmicos sobre a prática. 

Apesar de considerar o poder transformador das representações midiáticas como não 

exclusivo ao universo das artes marciais, especificamos a análise sobre os filmes de arte 

marcial pelo fato de que além de comporem um gênero por muitas vezes deixado à margem 

das discussões acadêmicas, o universo a que esses filmes pertencem estão imersos, em sua 

origem, nas questões levantadas por esse projeto.  Discursos de todos os tipos sobre o 

universo das Artes Marciais abordam questões como pureza, impureza, continuidade e 

mudança. Existe toda uma relação entre ideias como autenticidade, tradição e essência, por 

um lado, e invenção, inovação, revolução e mistura, por outro. Sistemas de luta tem sua 

história valorizada ou não por sistemas de valores que incluem verdade, mentira, ficção.  O 

mestre de Karatê Vinicio Antony, por exemplo, tem um extenso trabalho de “desmistificação 

de movimentos cinematográficos” e escreve em seu livro: 

“Por trás de formas graciosas e exuberantes, movimentos complexos e às vezes até 

confusos, saltos fantásticos, mas de aplicabilidade duvidosa, escondem-se técnicas 

eficientes” (ANTONY, 2015, 107) 

A fala do mestre implica uma “fantasia” dentro da concepção corrente do Karate e 

uma concepção teórica “real”, suscitada por “técnicas eficientes”, trazendo novamente uma 

visão binária entre opostos acerca das artes marciais. No entanto, presenciamos alguns casos 

em que movimentos antes tidos como cinematográficos e ineficientes, como o famoso chute 

do filme Karate Kid, de 1984, foi utilizado com sucesso pelo lutador profissional de MMA, 

Lyoto Machida. 

Acreditamos que um futuro caminho para investigação seja refletir sobre a noção de 

texto proposta por Jacques Derrida que, grosso modo, diz não existir nada além do texto. Esse 
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discurso soma-se à proposição de que nos relacionamos com todos os aspectos de nossa vida 

(inclusive com nós mesmos) de uma forma que é muito pouco diferente de como nos 

relacionamos com um texto escrito (DERRIDA, 1982). Em outras palavras, qualquer coisa e 

todas as coisas são, não só abertas, como demandam interpretação e, por isso, nós “lemos” o 

mundo.  Qualquer e toda coisa é um texto – até mesmo um chute, um soco, uma projeção. Os 

leitores trazem muito para os textos que leem e o que eles “tiram” do texto é, muitas vezes, 

influenciado pelo o que eles trouxeram para o texto, como explicitado na seguinte passagem:  

O “mesmo” texto será lido de diferentes formas por diferentes comunidades, e até 

mesmo pela “mesma comunidade” em diferentes épocas. Uma forma pós-

estruturalista de dizer isso é que não há “significado final” (LACAU, MOUFFE, 

1985). Não há significado permanentemente fixado de nada. Significados que 

parecem ser “naturais ou permanentes” podem ser ditos como profundamente 

convencionais (HALL, 1980). Mas eles irão mudar. (BOWMAN, 2015, p. 37)16 

Nesse sentido, representação, mediação e midiatização não são apenas secundários ou 

suplementares, para serem ignorados ou descontados. Ao contrário, é necessário tê-los como 

matérias que fundamentalmente complicam e turvam a cultura das artes marciais (não 

exclusivamente) e do discurso. Tanto que se torna irresponsável a discussão sobre esses temas 

de forma binária.   

Devido à proporção deste trabalho, nos contivemos em levantar e analisar os 

principais movimentos e mudanças que se desdobraram com tais representações, mas 

acreditamos que diversas outros caminhos são possíveis. Os estudos de artes marciais 

trabalham temas como discursos de poder, corpo, ego, identidade (ZARRILLI, 1998), gênero, 

sexualidade, saúde, colonialismo e nacionalismo (ALTER 1992, 2000; SCHMIEG, 2005), 

combate, ritual e performance (JONES, 2002), violência e emoções (RASHID, 1990), entre 

outros. Todos esses temas estando intrinsecamente relacionados com a respectiva 

representação midiática das artes marciais. 

Além disso, em um momento em que o corpo toma cada vez mais significados sociais, 

acreditamos que a discussão sobre o empoderamento através da representação do corpo nos 

filmes de Arte Marcial é de extrema utilidade. Não apenas pelo fato já debatido do 

empoderamento das minorias causado por Bruce Lee, mas também o uso do corpo como 

                                                             
16Tradução nossa: “The ‘same’ text will be read in different ways by different communities, and even by ‘the 
same’ community at different times. A poststructualist way of saying this is that there is ‘no final signified’ 
(LACAU, MOUFFE, 1985), There is no permanently fixed meaning of anything. Meaning that seem to be ‘natural 
or permanent’ can be said to be deeply conventional (HALL, 1980). But they will change. 
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produtor de conhecimento – e dessa forma, como passagem do entendimento somático, para o 

entendimento textual do texto, acadêmico. Como diz Bowman: 

 

Aqui está um verdadeiro problema de epistemologia concreta sobre a qual não se 

têm refletido o suficiente, e que, durante muito tempo pareceu-me insolúvel. Para 

restituir a dimensão carnal da existência ordinária e a ancoragem corporal 

constituinte do conhecimento prático (...) de todos os treinos, até mesmo na menos 

aparentemente corporal - exige de fato uma revisão completa do nosso modo de 

escrita”17 (BOWMAN, 2015) 

Outra questão pertinente é como representações sem um senso histórico mais 

sofisticado nos oferecem discursos simplistas e mitológicos, que contribuem para vários 

níveis de orientalismos e até mesmo auto-orientalização. 

 

                                                             
17Tradução nossa: “Here is a real problem of concrete epistemology about which we have not sufficiently 
reflected, and which for a long time seemed to me irresolvable. To restitute the carnal dimension of ordinary 
existence and the bodily anchoring of the practical knowledge constitutive of (…) every practice, even the least 
“bodily” in appearance – requires indeed a complete overhaul of our way of writing” 
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