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Introdução
História do Savate
• Marselha, Séc. XVII - “Chausson” (Vaz; Cuervo, 2011)
• Regulamentação esportiva – Michael Casseux, 1825;
• “Savate” – Combinação do boxe inglês + “Chausson” (Charles
Lecour, 1832)
• No Brasil: Séc. XIX, Rio de Janeiro e São Paulo;
• Década de 1980: esporte introduzido no bairro Ilha do
Governador, no Rio de Janeiro;
• O saber desses mestres pode enriquecer os poucos registros
históricos existentes sobre o Savate no Brasil;
• Objetivo: Trazer um relato de experiência sobre a narrativa dos
mestres de Savate acerca da história do esporte no Rio de
Janeiro.

Método
• Utilização da perspectiva do “Saber de experiência” (Bondía,
2002)
• “O saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e
a vida humana. De fato, a experiência é uma espécie de
mediação entre ambos.” (BONDÍA, 2002, p. 26-27).
• A experiência tem caráter subjetivo, portanto, “não se separa do
indivíduo concreto em quem encarna (BONDÍA, 2002, p. 27)
• Trabalho realizado a partir da convivência esportiva e pessoal
entre os mestres de Savate do Rio de Janeiro, onde o autor é um
deles.

Resultados e discussão
O QUE SABEMOS DA HISTÓRIA?

• Richard Des Forrest, filho de franceses, reiniciou a prática com amigos, no bairro Ilha
do Governador (RJ), a partir de técnicas aprendidas com o pai e em livros franceses,
que continham progressões de movimentos;
• Aprofundou conhecimentos da França na década de 1980, tornando-se Gand D’argent,
a luva de prata (FISAV, 2021);
• O contato de Richard proporcionou intercâmbios que ajudaram o aperfeiçoamento
técnico de brasileiros na década de 1990;
• Descobriu-se que se praticava a modalidade assaut do Savate de maneira diferente no
Brasil;
• Os implantadores ainda formam os mestres hoje.

Considerações finais
• Entendemos haver um legado na
gênese do Savate no Rio de
Janeiro, localizado no bairro Ilha
do Governador, na década de
1980, que contribui formando
professores e atletas que
difundem o esporte atualmente;
• Acreditamos que pudemos
apontar um caminho não relatado
à pouca literatura existente sobre
o Savate no Brasil.

Referências
BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o
saber de experiência. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, 2002.
FISAV. Techniques and Grades. Féderation
Internationale de Savate. 2021. Disponível em
https://fisavate.org/index.php/en/spirit-ofsavate/learning-centre/techniques-and-grades.
Acesso em: 23 mai. 2021.

VAZ, L. G. D.; CUERVO, E. J. R. Crônica da
capoeira
(GEM).
O
‘Chausson/Savate’
influenciou a capoeira? EFDeportes.com,
Buenos Aires, v. 16, n. 158, p. 1, jul. 2011

