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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o trato com o conteúdo luta a partir dos 

professores de Educação Física das escolas de Ensino Fundamental do município 

de Viana. Por meio de um questionário aplicado a 17 professores de escolas 

distintas, buscamos desvelar como os docentes têm assumido as lutas como 

conteúdo da Educação Física. Como resultado, notamos que as lutas são pouco 

trabalhadas nessas escolas. Como justificativas, os professores apontaram os 

seguintes pontos: falta de materiais e espaços, má formação e desinteresse dos 

alunos. Percebemos também uma falta de articulação entre as escolas e Secretaria 

de Educação, no que diz respeito à universalização das diretrizes curriculares desse 

município e a primazia de conteúdos esportivos em detrimento de outras práticas 

corporais menos hegemônicas.    
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1. INTRODUÇÃO 

A prática de luta está no cotidiano das escolas, clubes, academias e projetos sociais, 

e nas olimpíadas e mundiais, entre outros setores da sociedade. Neste estudo 

específico, as lutas serão estudadas nas escolas públicas, de forma particular nas 

escolas municipais de Viana – ES.  

Hoje, as lutas e artes marciais estão presentes em diversos filmes, jogos de 

videogame e desenhos animados, sempre esses destacando seu caráter competitivo 

e com ênfase nas técnicas, em detrimento dos seus reais princípios filosóficos. Já 

nas escolas, as lutas, juntamente com os esportes, ginástica, jogos, danças e 

atividades rítmicas e expressivas, compõem os conteúdos da Educação Física 

escolar, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).  

Assim os PCN’s as definem: 

As lutas são disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), 
com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou 
exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e 
defesa. Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir 
atitudes de violência e de deslealdade. Podem ser citados como exemplos 
de lutas desde as brincadeiras de cabo-de-guerra e braço-de-ferro até as 

práticas mais complexas da capoeira, do judô e do caratê. (BRASIL, 
1998. p.70). 

Os PCN’s (BRASIL, 1998) orientam, no tocante aos conteúdos supracitados, que 

esses devem ser perspectivados a partir da categoria conceitual (fatos, conceitos e 

princípios), procedimental (relacionado ao fazer) e atitudinal (normas, hábitos, 

atitudes e valores), considerando a acessibilidade às diferentes práticas corporais e 

a ampliação das relações entre o conhecimento dos conteúdos de ensino e os 

saberes do aluno.  

Em relação aos meios de comunicação e à indústria cultural, as lutas são 

apresentadas de forma mágica e fantasiosa, por muitas vezes misturando seus 

diversos estilos, sempre salientando e justificando uma agressividade das forças 

ditas do bem contra o mal, destacado por Lançanova (2006) como sendo um fator 

que pode provocar uma insensibilidade e tolerância à violência. 

Sobre a agressividade, as lutas contrapõem quando apresentam como conteúdo que 

influenciam na formação do controle das emoções dos alunos em sua vida diária. 
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Conforme Olivier (2000), as lutas apresentam elementos de estruturação motora, 

psico-afetiva e social que, ao serem trabalhadas de maneira sistemática, 

metodologicamente pensada e conduzida, contribuem para controlar impulsos e 

emoções violentas no interior de um grupo. 

Segundo Daólio (1996), a Educação Física ocupa-se pelo estudo e atuação de um 

apanhado de práticas relacionadas ao corpo e ao movimento produzido ao longo da 

história humana, devendo a Educação Física escolar proporcionar ao aluno um 

conhecimento crítico, autônomo e organizado a respeito do conjunto de práticas 

ligadas ao corpo. Lançanova (2006) também destaca a Educação Física como uma 

área que tem por objetivo o movimento humano e que trabalha as formas de 

representação e compreensão do mundo através do movimento corporal. 

Neste ponto, da criticidade e autonomia do aluno, as lutas devem ser perspectivadas 

a trazer elementos significativos para quem as pratica, fazendo analogia à realidade 

do estudante. Ao utilizar seus princípios e movimentos específicos, professor e aluno 

podem conjuntamente construir um aparato de conhecimentos com as lutas que 

visem uma formação transformadora, consciente e reflexiva.  

Lançanova (2006) cita as lutas como detentora de um conjunto de conteúdos e 

oportunidades que ajudam no desenvolvimento integral do aluno. Ele ressalta as 

diversas lutas como manifestações do movimento humano mais expressivas, onde o 

trabalho com o corpo e a mente são indissociáveis, priorizando o respeito ao outro, o 

auto-aperfeiçoamento e a autodefesa como meta.  

Logo, proporcionar e vivenciar práticas corporais diversificadas nas aulas de 

Educação Física, para além daquelas tradicionais, tem sido um grande tabu 

encontrado pelos professores dessa área que atuam na escola. Durante todo o 

curso de graduação, nota-se uma preocupação acerca dos conteúdos a serem 

trabalhados e problematizados no ambiente escolar, no intuito de oferecer ao aluno 

uma diversidade de experiências de movimentos corporais. 

As práticas corporais que abarcam o conteúdo luta têm sido pouco trabalhadas na 

escola. Nascimento e Almeida (2007) apresentam algumas justificativas dos 

professores para essa realidade, quais sejam: a falta de conhecimentos acadêmicos, 

a falta de vivências das lutas e uma concepção que é denotada por esses 
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profissionais a essas práticas, atribuindo-as a formas expressivas de violência e 

agressividade, logo, inadequadas para o trabalho na escola.  

Diante dessa problemática apresentada por Nascimento e Almeida (2007), este 

trabalho busca mostrar como os professores do Ensino Fundamental da cidade de 

Viana (ES) têm pensado a prática corporal1 de lutas no contexto da Educação Física 

escolar.  

Portanto, conhecer a real concepção e trato com esse conteúdo pelos docentes é de 

significativa relevância para repensarmos as possibilidades de realização dessa 

prática corporal no âmbito escolar atual, bem como de auxiliar na elaboração de 

propostas de trabalho e caminhos para o planejamento do professor, uma vez que a 

negligência desse conteúdo da Educação Física Escolar vai de encontro aos 

princípios vinculados nos PCN’s, quando esse diz: 

O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos recursos 
culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na vida 
social. O domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão 
matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a 
percepção do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de 
fruição da arte e das mensagens estéticas, domínios de saber 
tradicionalmente presentes nas diferentes concepções do papel da 
educação no mundo democrático, até outras tantas exigências que se 

impõem no mundo contemporâneo. (BRASIL, 1997. p. 27). 

Sobre recursos culturais relevantes, os PCN’s (BRASIL, 1997) enfatizam discursos 

sobre a dignidade humana, direitos, igualdade, espírito de solidariedade, respeito, 

recusa a preconceitos e estereótipos, em suma, visam uma construção de indivíduo 

cujas ações impliquem em um exercício de cidadania. 

Logo, os referidos princípios vinculados pelos PCN’s (BRASIL, 1997), relacionam-se 

com o verdadeiro conceito filosófico das lutas, quando Cardoso, Turelli e Galvão 

(2006) falam sobre a quintessência humana e o conjunto de valores que a prática 

das artes marciais tem como princípio, como a alteridade, o respeito ao próximo, 

humildade e paciência. 

                                                           
1
 A expressão prática corporal é entendida como um conjunto de fenômenos ou manifestações 

culturais, tais como as danças, jogos, esportes, lutas, ginásticas etc. Nesse sentido, o termo prática 

tem a acepção de “levar a efeito” ou “exprimir” uma intenção ou sentido e realizá-lo por meio do 

corpo. Dessa forma, fica clara a ideia de construção cultural e linguagem que se fazem presentes nas 

diferentes formas de expressão corporal (SILVA & DAMIANI, 2005.). 
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Portanto, este trabalho objetiva analisar criticamente a situação do trato com as lutas 

enquanto conteúdo da Educação Física escolar nas escolas públicas municipais de 

Viana – ES. Por meio de reflexões sobre os questionários respondidos pelos 

professores de Educação Física, pretende-se saber se esses docentes utilizam as 

práticas corporais em questão no processo de ensino e aprendizagem naquelas 

instituições. Também buscamos desvelar como os professores da área têm 

assumido as lutas como conteúdo, apresentando fatores restritivos e/ou positivos, os 

quais serão aclarados a partir das falas dos entrevistados. 

Este estudo se caracteriza pela sua abrangência, município de Viana, e teve a 

incumbência de levantar os dados referentes à presença das lutas, a partir das falas 

dos professores de Educação Física da rede municipal de ensino. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, visto que:  

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON, 
2008. p. 80). 

A finalidade da pesquisa foi de descrever e interpretar os dados obtidos nos 

questionários no intuito de desvelar como as lutas têm sido trabalhadas, pensadas e 

sistematizadas pelos professores, e de identificar se elas são utilizadas pelos 

entrevistados. A partir dessas informações foi possível uma interpretação reflexiva 

sobre o fato pesquisado. A pesquisa, por conseguinte, caracterizou-se como 

descritiva. Segundo Gil (2007, p. 42): 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática.  

Para coleta de dados foi elaborado um questionário, o qual fora aplicado em 17 

escolas da rede pública de Ensino Fundamental da cidade de Viana – ES, que 

correspondem a 65% das 26 instituições públicas de Ensino Fundamental dessa 

cidade, sendo respondido por um docente de cada uma dessas instituições.  
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A análise dos dados foi elaborada comparando as respostas pelos objetivos do 

estudo e pelos referenciais teóricos, para que o trabalho não se restringisse a mera 

descrição dos fatos. Nesse sentido, destacamos alguns temas que surgiram no 

questionário de maneira a suscitar algumas reflexões sobre a questão do trabalho 

com as lutas nas escolas.  

Após análise, foi realizada uma síntese no caminho de estabelecer uma crítica ao 

distanciamento das lutas na prática pedagógica dos professores de Educação 

Física, bem como elucidar algumas concepções pertinentes a esse conteúdo pelos 

educadores entrevistados.  Assim, tornou-se possível conhecer a realidade do trato 

com as lutas a partir da visão dos educadores, no intuito de provocar uma reflexão 

sobre essas práticas corporais no ambiente escolar.   
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2. LUTAS: VALORES FILOSÓFICOS E CULTURAIS 

As lutas são práticas presentes em diversos povos e culturas. Segundo Lançanova 

(2006), estima-se que as origens das Lutas tenham raízes nos primórdios da 

civilização humana, em virtude das necessidades relacionadas à caça e proteção. 

Assim os diversos povos  ao longo da história humana foram aperfeiçoando suas 

técnicas de lutas com ou sem armas para um melhor desempenho. À medida que 

aprimoravam tais práticas, dotavam-nas, também, de uma filosofia e tradição de 

combate. Em razão desses aperfeiçoamentos, já não se concebiam as lutas apenas 

como uma simples peleja entre dois ou mais indivíduos, mas sim como um conjunto 

de princípios filosóficos, culturais e técnicas de combate. 

Nos dias de hoje, as lutas são utilizadas, conforme o autor supracitado, visando 

diferentes perspectivas: lazer, participação de um grupo social, defesa pessoal, 

disciplina da mente, condicionamento físico, estímulos de agitação, ponto de fuga da 

rotina ou, como mais amplamente propagado, mera prática desportiva.  

Em relação aos meios de comunicação, Lançanova (2006) mostra-nos que as lutas 

são transmitidas de forma mágica e fantasiosa, misturadas entre várias 

modalidades, sendo enfatizados os recursos visuais e as técnicas de combate, em 

detrimento da gama de conhecimentos culturais e filosóficos que poderiam ser 

ensinados por meio dessa prática. O autor também afirma que o emprego da 

agressividade e de lutas que mais parecem brigas é justificado por uma visão 

maniqueísta, que consiste no uso da violência por parte daquele que representa o 

"bem" para combater aqueles que retratam o "mal", ocasionando, portanto, uma 

distorção do real significado das lutas, com uma acepção que remete ao uso da 

violência, da força bruta e animalesca para resolver problemas.  

Ainda tratando da influência dos meios de comunicação, notamos mais 

recentemente o grande sucesso das lutas de M.M.A  (Mixed Martial Arts2) no Brasil, 

o qual constitui-se como uma prática que envolve lutadores de quaisquer 

modalidades (Boxe, Luta Livre, Muay Thai, Judô e outros), tendo única e 

exclusivamente o propósito do status da vitória, recompensado por generosas 

                                                           
2
 Artes Marciais Mistas. 
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quantias em dinheiro, enquanto que seus organizadores e responsáveis por sua 

transmissão, com a ingênua premissa de valorização do esporte, faturam com venda 

de mercadorias atreladas a essa prática. A tal fator pode-se atribuir o processo de 

mercadorização a que estão submissas as práticas corporais (SILVA & DAMIANI, 

2005). 

No que se refere à prática desportiva, Cardoso, Turelli e Galvão (2007) destacam o 

encontro entre o Esporte da Era Contemporânea e as Artes Marciais, fato esse que 

culminou num processo de esportivização dessas últimas, reforçado pela retomada 

dos Jogos Olímpicos, processo esse cada vez mais presente nas diferentes práticas 

corporais. Assim, são apontadas preocupações acerca da prática das lutas: 

1) vendo as Artes Marciais nos dias de hoje: a) na forma de ocupação de 
espaços alternativos em academias que se estruturam em procedimentos 
'ecléticos'; b) com a 'rasa' preparação e fundamentação filosófica dos 
'instrutores'; c) com a ênfase no 'treinamento físico e técnico' para as 
competições esportivas, concluiu-se que ela ganhou um significado que nós 

denominamos 'a destruição de uma ascese'. (CARDOSO, TURELLI E 
GALVÃO, 2007, p. 42). 

Sobre o ecletismo, conforme aponta Carvalho (2007), esse procedimento não só se 

faz presente na maioria das academias, mas, salvo raras exceções, nos vários 

espaços onde são realizadas e apresentadas as lutas e Artes Marciais, 

desvinculando-as do exercício crítico com vistas à transformação da sociedade, o 

qual seria possível ao praticante dessas artes de combate. 

O ecletismo é a heterogeneidade de teses que são usadas para explicar os 

fenômenos que se fazem presentes nas sociedades. Assim, afirma Carvalho (2007, 

p. 50-51) "[...] o ecletismo é a reunião mecânica, sem princípios, de correntes 

filosóficas, ideologias e teorias absolutamente heterogênicas, incongruentes que, em 

seu conjunto, nada explicarão, apenas aumentarão a confusão dos matizes [...]". O 

ecletismo, em vez de ajudar, obscurece a realidade concreta, impedindo a 

superação de dogmatismos e de sectarismos (Id.Ibid). 

Portanto, o ecletismo em que estão imersas essas artes de combate atrapalha a 

compreensão de mundo com vistas ao praticante de lutas e Artes Marciais 

compreender-se em meio aos aspectos sociais, à medida que são introduzidos, 

conforme destacam Cardoso, Turelli e Galvão (2007), professores com rasa 

fundamentação teórica e filosófica no trato dessas práticas nos diversos espaços 
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onde elas se fazem presentes, sendo, na maioria das vezes, a busca da perfeição 

técnica, no intuito de competir, o principal objetivo a ser perseguido pela grande 

parte de seus praticantes. 

Em se tratando de competições em lutas, Cardoso, Turelli e Galvão (2007, p. 47) 

afirmam: 

A ocorrência de competições não é, talvez surpreendentemente para 
alguns, de todo mal. Elas podem, inclusive, colaborar para um 
desenvolvimento, de certo modo, mais harmônico. No entanto, atualmente 
se apresentam como meras lutas que enaltecem o vencedor como o 
detentor da melhor técnica (e que possui os golpes de estética mais 
atraentes como parte da própria técnica), que vangloria-se pelo título 
atestado por uma medalha. As competições deveriam, antes, servir para 
que delas fossem retirados aprendizados significativos. Tanto vitórias 
quanto derrotas portam grandes ensinamentos: podem indicar a soberba a 
que se encontra imerso num guerreiro, ou atleta, e lhe ensinar o caminho da 
humildade; podem mostrar que existem espaços para praticar a coragem 
primeira e negar a esperteza maliciosa; indicam que a persistência é 
primordial e que a sabedoria se manifesta quando e onde menos se espera. 

Os autores afirmam que há a necessidade de duelar com o outro. Todavia, isso 

implica ao praticante das lutas e Artes Marciais o alcance de um conjunto de 

técnicas de combate e, principalmente, de ações que possuem por finalidade a 

quintessência humana, a qual se caracteriza pela conquista dos instrumentos 

necessários para alcançar a harmonia, serenidade, paz interior e obtenção de um 

conjunto de valores ligado à alegria, sabedoria, humildade, paciência, verdade e 

respeito. 

Essa finalidade denominada quintessência humana, segundo Cardoso, Turelli e 

Galvão (2007), está relacionada ao exercício de virtudes que deverá definir o caráter 

de quem pratica as diferentes práticas de lutas, através da disciplina do corpo e 

mente, a fim de resgatar a justiça, a cortesia e a sabedoria. Assim o indivíduo 

alcançaria um estado de sensibilidade para superação da mera aparência do que a 

realidade apresenta; um olhar compassivo que adentra a essência das coisas e 

possibilita a compreensão da complexidade inerente ao próximo, baseada na 

dignidade e respeito.  

Sobre princípios e virtudes éticas, o Caminho do Guerreiro é apresentado por 

Carvalho (2007) como um percurso a ser trilhado por aqueles que praticam as 

diferentes artes de combate. Esse caminho é sustentado por dois pilares: a virtude 
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da moral e a virtude intelectual.  A virtude da moral seria provinda da prática social, 

do hábito e das vivências do dia a dia; já a virtude intelectual, que seria a faculdade 

de compreender, adviria do ensino, da experiência e do tempo. 

Acerca do Caminho do Guerreiro, Cardoso, Turelli e Galvão (2007. p. 45): 

Um artista marcial verdadeiro tem de compreender a beleza de ser íntegro, 
sem disfarçar a virtude; há de agir com sinceridade, sendo transparente 
como um cristal e não negando a ninguém quem realmente é. Persistência 
na busca pelo autoconhecimento aliado à paciência e humildade deverão 
compor sua bandeira. Terá de enfrentar seus medos e exercer sua coragem, 
para que possa, além de aprender com derrotas e reconhecer seus erros, 
provar da vitória, e não simplesmente 'participar' por toda a vida, de sua 
própria vida. Deverá encontrar o aprendizado junto aos semelhantes e ver 
neles o que de melhor podem ser, estimulando-os, quando necessário, a 
repreender a covardia que teima em se aproximar. Haverá ainda de se 
superar a cada dia, e talvez mesmo se re-educar, a fim de que alcance o 
mais completo autocontrole possível. A dor física ou moral, ou qualquer 
outra fraqueza, não poderão levá-lo a esmorecer. E deverá trilhar este 
caminho como objetivo verdadeiro de seu espírito, afinal, se assim não for, a 
quem estará tentando enganar?  

O saber agir em quaisquer momentos da vida cotidiana com bravura, honestidade e 

respeito ao próximo, buscando o autocontrole, a superação de si mesmo e a vitória 

nos combates por meio da mente e coração vazios de más intenções, constitui-se 

como ponto fulcral para a prática das lutas. 

À vista disso, exporemos uma síntese desse conjunto de bons hábitos, os quais, 

conforme Carvalho (2007), devem estar presentes no cotidiano de todos aqueles 

que praticam as diferentes artes de combate:  

Justiça [Gi]. Habilidade de decidir de forma imparcial, isento de perturbação, 

de forma justa, com serenidade e equidade. Essa virtude é caracterizada pelo 

autocontrole de si mesmo;  

Coragem [Yu]. Capacidade de direcionar seus atos para um bem comum. 

Para isso, o autor argumenta que o indivíduo deve ser corajoso, pois a partir 

dessa virtude ele superará o medo da morte e do perigo para alcançar a 

verdade de forma forte e íntegra;  

Compaixão [Gin]. Disposição de aceitar e compreender o outro em toda a sua 

totalidade. A incumbência de ser complacente e benévolo. O indivíduo através 

da prática e do treino adquire o amor ao próximo;  

Cortesia [Hei]. Caracterizada pelo comportamento individual e coletivo de ser 
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cortês e respeitoso com quaisquer que sejam. A manifestação da cortesia é 

entendida como um abandono da vontade de querer ser superior aos outros;  

Sinceridade [Makoto]. Está relacionada á fidelidade e a verdade. O fazer e o 

falar são compreendidos como a mesma coisa;  

Honra [Meiyó].  É a busca incessante para alcançar e merecer a dignidade e o 

respeito para sermos justos. Assim, o ato justo será aquele que tem por 

finalidade a transformação da sociedade injusta;  

Lealdade [Chugi]. Honestidade para com o próximo e para com os princípios 

a que defende. 

Essas virtudes direcionam para a construção de um indivíduo forte, destemido e 

incorruptível. A educação por meio de tais virtudes deve ser coadjuvada para a 

formação de uma conduta justa, visando à formação de um cidadão ativo e 

consciente de sua importância na sociedade. Sociedade esta fortemente 

influenciada pelos ditames do consumismo e individualismo, onde os indivíduos não 

se veem sujeitos ativos e capazes de unir-se coletivamente para mudar a realidade 

onde vivem. A prática de lutas, nesse sentido, pode tanto ser perspectiva para uma 

educação crítica e superadora, como pode ser mais um instrumento de alienação e 

de controle social através do ecletismo e da fuga de sua filosofia como hábitos de 

vida. Torna-se importante nessa concepção de ensino com lutas a preocupação em 

determinar as incoerências entre o pensar e o agir, visto que essas identificações 

são necessárias ao entendimento do jogo político, social e pedagógico que se 

desdobra nessas artes de combate (CARVALHO, 2007). 

Como nos aponta Soares et. al. (1992), a sociedade em que vivemos, a capitalista, é 

caracterizada pela luta de classes sociais com vistas a reafirmar o interesse de cada 

uma. A classe burguesa, grosso modo, preocupa-se em acumular bens e riquezas, 

ampliar seu patrimônio, além de manter a posição privilegiada em que se encontra e 

a qualidade de vida alcançada em decorrência desse privilégio; já a classe 

trabalhadora ocupa-se pela busca das necessidades básicas de sobrevivência, tais 

como: emprego, salário, alimentação, saúde, educação, transporte etc., de maneira 

que possa usufruir do resultado do seu trabalho. Assim, a classe burguesa não 

perspectiva a transformação da sociedade, tendo em vista que tal classe não está 

disposta a abrir mãos dos seus privilégios. Dessa forma, ela vincula seus interesses, 
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valores, sua ética, enfim, sua visão de sociedade, como uma prerrogativa inerente a 

qualquer pessoa, independente de que classe social essa se encontra, pois tais 

ideias são tidas como universais, usando, para isso, os meios de produção e o 

comando político, moral e intelectual, os quais estão sob seu controle. 

A ética é uma disciplina da filosofia e ciência a qual possui a moral como objeto de 

estudo. “[...] a ética é uma teoria ou ciência que preocupa-se com o comportamento 

moral dos homens e mulheres em sociedade [...]" (CARVALHO, 2007, p. 39). No que 

concerne ao objetivo da ética, seu propósito consiste em um determinado tipo de ato 

humano, isto é, uma atitude consciente e voluntária de pessoas que acomete outras 

pessoas, grupos sociais e, também, a sociedade como um todo. Já a moral (mores) 

se refere aos costumes, normas e regras de comportamentos obtidos conforme o 

hábito de determinada sociedade, caracterizada, assim, como o modo de ser dos 

indivíduos construídos numa sociedade. O ethos significa modo de ser, caráter e 

costume que foram construídos e adquiridos socialmente por homens e mulheres 

em sociedade. Mores e ethos, segundo o autor, são maneiras de portar-se dos 

indivíduos que são paulatinamente incorporadas e edificadas nos hábitos desses 

mesmos indivíduos, e não dado naturalmente (Id. Ibid.). 

O referido autor afirma que não devemos nos sujeitar ao conjunto de ética e valores 

da classe burguesa, os quais são impostos para todos e se refletem em todas as 

instâncias da sociedade. Diante dessa imposição de ideologias, os princípios que 

constituem o caminho do guerreiro se perdem em confronto com os interesses 

dessas classes dominantes, caracterizadas pela tentativa de incutir nos indivíduos 

uma ideologia focada no individualismo, independente de normas ou interesses 

coletivos, deixando de lado a crítica à realidade e tornando os indivíduos mais 

propensos a aceitarem o que lhes é determinado. 

Portanto, para a reflexão crítica, o ensino por meio das lutas deve propiciar uma 

análise e compreensão da concepção de mundo dominante de forma coerente, 

mostrando as sedimentações consolidadas nos movimentos sociais e impostas pela 

divisão do trabalho. Essa reflexão crítica deve objetivar novas atitudes, a fim de que 

haja a superação do modo de pensar precedente, o qual se caracteriza pelo 

entendimento dos fenômenos como sínteses de múltiplas determinações, isto é, 

explicam-se os fatos e problemáticas numa dada sociedade a partir de análises 
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isoladas umas das outras, sem vínculo com os problemas gerados pela divisão do 

trabalho, a exploração do homem pelo homem, da sociedade desigual e de classes. 

Trabalhar com as práticas em questão, corroborando com Carvalho (2007), requer a 

descrição histórica, sua aparência, sua dimensão política, suas causas históricas e 

suas conexões filosóficas universais (Id.Ibid).  

Por fim, as lutas constituem-se em um universo de conhecimentos e princípios que 

não pode perder a sua essência, nem ser subestimado. Como aponta Carreiro 

(2008), a influência do mundo ocidental, principalmente no início do século XX, 

ocasionou a expansão dessas práticas, isso através primordialmente de modelos 

competitivos, atribuindo-lhes características adversas das originais.  

Em se tratando do trabalho com a Educação Física escolar, cabe ao professor, 

portanto, fomentar uma reflexão sobre os princípios filosóficos e origem das lutas, 

desenvolvendo nos alunos um conhecimento, como aponta Carvalho (2007), a partir 

de conjecturas filosófica, dialética e histórica, a fim de que os alunos possam 

compreender-se em meio aos aspectos sociais, como ser histórico e criador, sendo 

esses conhecimentos vinculados às suas vidas cotidianas. 
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3. LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA E A QUESTÃO DOS CONTEÚDOS 

Para falar sobre a questão dos conteúdos na Educação Física na escola, 

argumentaremos inicialmente sobre a ênfase que é dada às práticas esportivas no 

ambiente escolar, corroborada por muitos professores de Educação Física, em 

detrimento de outras práticas corporais, tais como as lutas e as danças, as quais 

podem ser trabalhadas com vistas a um grande enriquecimento para o aluno no 

aspecto da conscientização cidadã, do respeito, da criticidade, do conhecimento 

histórico por que passou a humanidade, da criatividade e da conscientização dos 

limites do outro.  

Os esportes ganharam bastante destaque na Educação Física escolar 

principalmente a partir dos anos de 1970, quando as ciências do esporte foram 

introduzidas nos cursos de graduação naquela época, influenciando diretamente no 

fazer pedagógico dos professores de Educação Física por meio dos princípios de 

concorrência e rendimento, os quais regiam a realização das atividades esportivas. 

Neste contexto, período da ditadura militar no Brasil, a Educação Física adquire 

como projeto político o desenvolvimento da aptidão física e o desenvolvimento do 

desporto, sendo o primeiro atrelado à capacidade de produtividade do país, isto é, 

da classe trabalhadora; e o segundo relativo aos grandes eventos desportivos, com 

destaque para os eventos de caráter internacional, imbricados sob os auspícios em 

reafirmar o Brasil no conjunto dos países desenvolvidos – Brasil potência, além de 

auxiliar, também, para a aptidão física da população (BRACHT, 1999). Assim o 

esporte vai paulatinamente ascendendo no fazer pedagógico do professor e se 

reafirmando como prática hegemônica no contexto escolar. 

Em se tratando do período em que se inicia a hegemonia do esporte na Educação 

Física escolar, o trato com as práticas corporais esportivas é perspectivado de modo 

a ser a execução técnica perfeita do movimento a sua finalidade. A prática 

pedagógica da Educação Física se resumia, portanto, no fazer com a máxima 

precisão possível os movimentos que caracterizavam determinada prática esportiva, 

sendo reforçada por valores como a produtividade, a racionalização e a eficiência, à 

medida que se incutiam nos alunos, conforme nos aponta Darido (2008), os valores 

da obediência e submissão. 
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É importante destacar que ainda hoje há uma grande parcela do professorado de 

Educação Física que apenas apresentam os esportes nos moldes do alto 

rendimento aos alunos como práticas corporais por meio do qual acontecerá o 

processo de ensino e aprendizagem, apesar do aparecimento de muitas tendências 

pedagógicas que nascem em contrapartida a essa concepção. Vale frisar também 

que essa excessiva proeminência que é dada ao esporte e práticas desportivizadas 

por parte dos próprios educadores, conforme Lançanova (2006), impede o 

desenvolvimento das lutas no contexto escolar, posto que o professor não busca e 

nem se interessa em adquirir os conhecimentos necessários sobre as lutas, em favor 

das práticas esportivas, ignorando o fato de poderem apresentar aos alunos outras 

possibilidades de trabalho nessa disciplina escolar. 

Em contrapartida a essa concepção pedagógica que reduz os objetivos da Educação 

Física a um mero saber fazer, Libâneo (1994) apresenta algumas perspectivas para 

o trabalho com os conteúdos de ensino das diferentes áreas do conhecimento na 

escola. Nesse sentido, o autor traz uma concepção de conteúdo como: 

 “[...] conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e 
atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, 
tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática 
de vida.” (LIBÂNEO, 1994, p.128). 

No mesmo sentido Zabala (1998) adverte que o conteúdo ainda é relacionado quase 

que exclusivamente aos conhecimentos das disciplinas /matérias clássicas e é 

utilizado para referenciar nomes, conceitos e enunciados. Em contraponto, há a 

necessidade de compreender os conteúdos como tudo aquilo que se deve aprender 

para atingir os objetivos, e não somente as capacidades cognitivas. Considerando 

essa premissa, o autor afirma:    

[...] os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às 
contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também 
serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o 
desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 

interpessoal e de inserção social. (ZABALA, 1998, p. 30). 

Corroborando com Libâneo (1994) e Zabala (1998), Darido (2008) aponta para uma 

necessidade de repensar os conteúdos, tendo em vista a compreensão de que ele 

se constitui em:   

[...] uma seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, 
raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, 
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interesses, modelos de conduta etc., cuja assimilação é considerada 
essencial para que se produzam desenvolvimento e socialização adequados 

no aluno. (DARIDO, 2008, p. 64) 

Darido (2008) defende a ideia de que os conteúdos de ensino constituem-se numa 

gama de conhecimentos que o educador prepara pedagógica e didaticamente, a fim 

de que seja viabilizada a transmissão e assimilação ativa desses mesmos conteúdos 

para os alunos, resultando posteriormente na possibilidade de aplicação de tais 

conhecimentos na vida cotidiana desses últimos. Para isso, o professor deve ficar 

atento quanto às três dimensões dos conteúdos para que se possam alcançar os 

objetivos do processo de ensino aprendizagem: conceitual (o que aprender?), 

procedimental (o que se deve saber realizar?) e atitudinal (como se deve ser?). 

Contudo a Educação Física tem priorizado historicamente apenas a dimensão 

procedimental dos seus conteúdos. A discussão sobre as demais dimensões 

(atitudinal e conceitual) são recentes e, como aponta Darido (2008), os professores 

têm dificuldades na seleção e implementação de conteúdos significativos, 

considerando também que a comunidade escolar não providencia um suporte de 

fato efetivo para que eles trabalhem com essas novas propostas; além de 

esbarrarem com a resistência do aluno, haja vista a tradição inculcada à Educação 

Física escolar que se limita ao fazer, sem discussão, debate, ou compreensão dos 

porquês do trabalho com determinada prática e seus significados. 

Como afirma Soares (1996), os alunos quando chegam à escola trazem um conjunto 

de movimentos que se configuram como atos de suas vidas cotidianas, os quais se 

constituem como traços da cultura já inscritos em seus corpos. Esses atos da vida 

diária foram decodificados ao longo da história humana em áreas do saber 

(científico, técnico e cultural), os quais se tornam objeto de ensino da Educação 

Física. A autora cita, como exemplo, o ato de correr, que para a ginástica ganha uma 

ressignificação e se constituirá num conjunto de passos (“passo picado”, “passo 

cruzado”, entre outros). Já no atletismo o correr será a corrida com barreira, de 

velocidade, de fundo etc. Assim, cada prática corporal terá na ginástica, nas lutas e 

danças, por exemplo, suas características específicas, à medida que ela se modifica 

por intermédio da técnica, ciência e, principalmente, das influências culturais.  

Logo, as práticas corporais de lutas, jogos, danças, atividades ritmas e expressivas, 
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ginástica etc. formam um leque de conhecimentos da história humana e compõem-

se em objetos de ensino, porque pedagogizadas, tendo em vista que tais práticas 

corporais são produções humanas em suas relações com a natureza e que 

evidenciam diversas relações dos homens em suas construções. A autora também 

acrescenta que essas práticas “[...] não podem merecer o desprezo que o olhar 

superficial sugere. Não se esgotam nos clichês: 'são movimentos estereotipados' 

'são técnicos', 'são para poucos' [...]” (SOARES, 1996, p 7-8). 

Portanto, considerada a diversidade de conteúdos que devem ser possibilitadas aos 

alunos, para além dos esportivos, e superada a demasiada ênfase em relação ao 

saber fazer, Darido (2008) afirma que o papel da Educação Física ultrapassa o 

ensino dos fundamentos técnicos apenas (o que caracteriza a dimensão 

procedimental), já que também estão incluídos os seus valores subjacentes, isto é, o 

conjunto de hábitos, valores e atitudes que os alunos devem ter (dimensão 

atitudinal), juntamente com a garantia de que o aluno poderá compreender o porquê 

de vivenciar tal movimento (dimensão conceitual). 

Como já dissemos, surgem algumas concepções de Educação Física, a partir de 

1980, para contrapor ao ensino tecnicista e tradicional no âmbito escolar, centrado 

nos esportes de alto rendimento. Destacam-se entre elas a abordagem da 

psicomotricidade, a perspectiva construtivista, a desenvolvimentista e as abordagens 

críticas. Ressaltamos, entretanto, que não é objetivo deste trabalho uma análise 

profunda sobre cada uma das abordagens elaboradas sobre o trato pedagógico da 

Educação Física escolar. Discorreremos, contudo, de maneira sucinta sobre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), em virtude da grande abrangência 

dessa perspectiva na atualidade.  

Os PNC’s (BRASIL, 1998), no que diz respeito ao trato com conteúdos, trazem de 

maneira explícita o trabalho com a Educação Física sob os vieses da dimensão 

procedimental (relacionado ao fazer), atitudinal (normas, valores, hábitos) e 

conceitual (fatos, princípios, conceitos). Nos PCN’s (BRASIL, 1998) há uma busca 

por articular as três dimensões com as práticas corporais. Nessa visão há também 

os temas transversais (trabalho e consumo, meio ambiente, orientação sexual, 

pluralidade cultural, ética, saúde e outros), os quais devem estar vinculados com as 

práticas da Educação Física. Os referidos documentos dividem os conteúdos da 
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Educação Física em: esportes, jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmicas e 

expressivas. 

Assim, devem ser considerados, ao trabalhar com os referidos conteúdos, conforme 

os PCN’s (BRASIL, 1998), o princípio da inclusão e da diversidade. O primeiro 

princípio (da inclusão) tem como objetivo a possibilidade de tornar acessível aos 

alunos as diversas práticas corporais. Já o segundo (da diversidade) busca uma 

ampliação das relações entre o conhecimento das diferentes práticas corporais e o 

conhecimento dos próprios alunos, no intuito de afirmar os caminhos que o professor 

propõe para o processo de aprendizagem, considerando para tal investida as 

dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. 

Rosário e Darido (2005) dizem que a apresentação de um currículo em que esteja 

explicitado um conjunto de princípios de sistematização, uma ordem coerente dos 

conteúdos diversificados e aprofundados, poderia proporcionar inúmeros benefícios 

para os discentes e docentes de Educação Física, tais como a reflexão sobre a 

própria prática, a facilidade quanto à transferência de alunos de uma escola para a 

outra; um planejamento das atividades com mais qualidade, a implementação de 

diferentes conteúdos e melhores condições de aprendizagem. 

Darido (2008) destaca que a diversificação dos conteúdos, das vivências e 

experiências na escola, para além daqueles hegemônicos (futsal, vôlei, basquete e 

handebol), é importante para que os alunos se aproximem e se identifiquem com as 

diversas práticas corporais, devendo o professor, concomitantemente, elaborar 

estratégias para que eles se sintam motivados a participar ativamente das aulas. 

Como afirma Soares (1996, p. 10): “[...] sem esquecer a provisoriedade do 

conhecimento, afirmo aqui esta retomada da Educação Física como lugar de 

aprender Ginástica, Jogos Esportivos, Dança, Lutas, Capoeira [...]”. Soares (1996) 

argumenta que é possível tratar as práticas corporais desde suas determinações 

culturais específicas, levando em conta que o conhecimento do homem relaciona-se 

com o fato de que seu saber e sua subjetividade e razão cognoscitiva estão 

arraigados em seu corpo, sendo as linguagens corporais as respostas a essa 

compreensão. Assim, a Educação Física distancia-se da ciência positivista, 

caracterizada pelo reducionismo de natureza biológica, psicológica e social a que 

estava imbuída. 
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Em relação à presença especificamente das lutas no fazer pedagógico dos 

professores de Educação Física, percebe-se que muitos autores vêm debruçando-se 

sobre essa questão. Isto porque as lutas sofrem muita resistência na sua 

implementação na escola, sendo, portando, justificada a sua ausência nessa 

instituição por muitos docentes, de acordo com Carreiro (2008), pela falta de roupa, 

de material, de espaço, de associação à violência, e, também, como destaca 

Nascimento e Almeida (2007), pela falta de vivências dessas práticas corporais pelos 

próprios docentes. 

Lançanova (2006) revela-nos que, quando presentes na escola, as lutas são 

entendidas como uma iniciação esportiva, usadas como aulas alternativas, a fim de 

constituir formação de equipes escolares. Quanto à forma, são desenvolvidas de 

maneira simplista, realizadas ora como atividades recreativas, ora como jogos de 

lutas, também sendo muito comum excluírem o aspecto de combate corporal, para 

abordar outros aspectos, tais como: o trabalho da capoeira a partir do ponto de vista 

somente da dança, e o trato com o Tai Chi Chuam como modalidade da ginástica. 

No que se refere à iniciação esportiva em lutas, Lançanova (2006) afirma que sob 

esse viés, essas artes de combates são consideradas somente pelos seus 

movimentos físicos, deixando de lado o seu caráter filosófico, cultural e histórico do 

comportamento humano.  

Em contraponto à quase falta de trabalho com lutas no âmbito escolar, Carreiro 

(2008) afirma não ser a responsabilidade da escola a formação de lutadores, pois 

não é esse o objetivo dessa instituição. O professor pode começar a trabalhar com o 

equilíbrio/desequilíbrio, inventar novas formas de deslocamento, apresentar modelos 

menos complexos de Kata (formas de apresentação de movimentos das lutas, sem 

contato corporal com os demais alunos, inicialmente). Também deve esperar que o 

aluno aprenda a apreciar as lutas, percebendo a diferença entre a origem, história, 

os golpes e formas de pontuação das diferentes modalidades. Além de ter a 

expectativa de que o educando apreenda alguns golpes, equilíbrios, desequilíbrios e 

possa distinguir uma luta sistematizada e realizada por meio de uma fonte histórica 

de uma briga com caráter de violência gratuita.  

Como acrescenta Lançanova (2006, p. 27-28): 
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Trata-se de muito mais que o aprendizado de movimentos de ataque, 
defesa, constitui-se no entendimento dessa manifestação cultural do 
movimento humano em todos os seus níveis e relações: a criação e 
desenvolvimento dos movimentos, historicamente produzidos, enquanto 
finalidades de combate ou autodefesa, os preceitos filosóficos que norteiam 
as artes marciais orientais e a relação desses com o contexto social e 
cultural na época; a presença em filmes e desenhos animados e a 
compreensão dos exageros e efeitos especiais; os eventos desportivos 
enquanto movimentos sociais, econômicos e políticos, as diferenças entre 
as modalidades; os benefícios e riscos, psicológicos e físicos, da prática de 
lutas. 

Cabe ao professor estar atento quanto ao incentivo a posturas de confraternização, 

de respeito às diferenças e ao adversário, considerando as características como: o 

envolvimento com a disciplina e respeito entre os participantes, os aspectos comuns 

entre as diversas modalidades de combate e o trabalho com o desenvolvimento de 

habilidades motoras e capacidades físicas que compõem o traço das lutas, 

fomentando o trabalho com a respiração, concentração, percepção, além de uma 

utilização mais profunda com os outros sentidos como a audição e tato, ressaltando, 

inclusive, o trabalho postural (CARREIRO, 2008). 

Assim, as lutas devem ser contextualizadas para o ambiente escolar, para que elas 

contribuam com os objetivos educacionais propostos pelo professor. Nesse sentido, 

busca-se o trabalho a partir das dimensões atitudinal, conceitual e procedimental. 

Carreiro (2008) aponta algumas possibilidades que podem envolver a ação 

pedagógica do professor em lutas levando em conta essas dimensões, sobre as 

quais discorreremos a partir dos pontos elencados por esse autor: 

 Para a dimensão procedimental, podem ser realizados vários tipos de 

equilíbrios e desequilíbrios, golpes conhecidos como os mais importantes nas 

diferentes lutas, além de rolamentos e quedas. 

 Para a dimensão conceitual, continua Carreiro (2008), as diferentes lutas 

(Judô, Karatê, Kung Fu, Capoeira, Jiu-Jítsu e outros) podem ser estudadas 

desde suas origens, ainda podendo ser acrescentados temas como as 

transformações das lutas, o contexto histórico-cultual e sua filosofia, as 

transformações que as lutas sofreram no contexto esportivo e escolar, e abrir 

momentos de discussão sobre a influência dos meios de comunicação e da 

indústria cultural no imaginário social. 
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 Para a dimensão atitudinal, a expectativa deve estar atrelada ao fato de 

possibilitar os agentes do processo de ensino e aprendizagem a ressignificar o 

papel das lutas no contexto educacional, dando especial valor às atitudes de 

respeito, solidariedade, resolução de problemas por meio de diálogos e a busca 

da justiça. 

As lutas, portanto, compõem um importante conteúdo da Educação Física na escola 

que merece uma implementação real nessa instituição, sendo possível extrair delas 

um leque de possibilidades pedagógicas, no intuito de oferecer vivências 

significativas aos alunos com vistas a sua formação integral. O trato do conteúdo em 

questão, recorrendo a Soares (1996), deve ser apresentado envolto por uma 

organização criativa, produzindo alegrias a cada conquista do aluno, alegria essa em 

razão da descoberta, do alcance de um objetivo inicialmente complexo, mas não 

impossível, onde a presença do professor é indispensável. 

Nesse caminho, analisaremos as percepções dos professores, aclarando as 

implicações e impressões atreladas ao desafio de incluir as lutas no conjunto de 

práticas corporais que devem estar à disposição dos alunos na escola para fins 

educacionais. 
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4. AS LUTAS NO MUNICÍPIO DE VIANA - ES 

Para elaboração desta pesquisa, optamos por entrevistar 17 professores de 

Educação Física do município de Viana, cada um lecionando em escolas distintas, o 

que corresponde a 65% das 26 escolas públicas de Ensino Fundamental desse 

município. O questionário usado para a entrevista totalizou 12 questões (APÊNDICE 

A). 

Na primeira pergunta, a qual destaca a questão da acessibilidade dos educadores 

entrevistados a documentos para apoio pedagógico para a prática de lutas nas 

escolas de Viana, podemos notar que 88% dos entrevistados (15) disseram não ter 

contato com documentos que orientem a prática de lutas: 

"A Secretaria de Educação tem um pronto, norteador, porém este conteúdo 
não é contemplado" (entrevistado 13). 

"O documento que nos foi dado só continha as 4 modalidades básicas e 
atletismo" (entrevistado 3 ) 

"Já recebi as diretrizes curriculares, porém não contém modalidades de 
lutas" (entrevistado  8).  

Contudo, vale frisar que as lutas (especificamente o judô e a capoeira) estão entre 

os conteúdos a serem trabalhados, conforme a proposta pedagógica do referido 

município, a partir da 4º ano do ensino fundamental, disponível no site 

http://www.viana.es.gov.br. 

Salientamos que tal documento fora elaborado no ano de 2011, com vistas a:  

[...] subsidiar o trabalho educativo de professores e demais profissionais da 
educação de forma a garantir a sequência dos conteúdos, visando atender 
as características, potencialidades e necessidades específicas dos 

educandos, em diferentes momentos de sua escolarização. (VIANA, 
2011, p. 8). 

Assim, continua a Diretriz Curricular de Viana: 

[...] este documento é resultado de discussões com diretores, professores, 
técnicos da Secretaria Municipal de Educação e especialistas que 
trabalharam em grupos específicos de sistematização, visando garantir 
ampla participação dos diferentes níveis de ensino e de todas as áreas de 
conhecimento. Nesses encontros, analisamos, reorganizamos e ampliamos 
os conteúdos trabalhados nas escolas municipais, bem como definimos os 
referencias teóricos que pudessem fundamentar essa nova organização. 

(VIANA, 2011, p. 8) 

http://www.viana.es.gov.br/
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A partir das falas dos entrevistados, pode-se concluir que, apesar de o município 

contar com um documento que contemple as lutas como prática pedagógica em 

Educação Física, há um longo caminho a ser percorrido, em se tratando da 

universalização das diretrizes currículares desse município. Cabe, portanto, às 

escolas e à Secretaria de Educação um trabalho mais estreito entre ambas, a fim de 

que os professores de Educação Física possam de fato tirar proveito das 

informações que contêm em tais diretrizes, e que a prática pedagógica de tais 

docentes possa estar em consonância com os objetivos contidos no documento 

supracitado, tendo em vista que o documento em questão fora elaborado, inclusive, 

contando com a colaboração dos próprios professores da rede municipal.   

Já através da segunda pergunta, nos fora revelado que, apesar de 88% dos 

professores não terem acesso a qualquer documento norteador em lutas, 47% 

disseram trabalhar com alguma modalidade de luta, totalizando 8 professores, sendo 

a capoeira e o judô as práticas mais recorrentes. 

Tais professores, ao trabalharem com as referidas modalidades de luta (capoeira e 

judô), afirmaram destacar alguns aspectos históricos, juntamente com o ensino de 

alguns movimentos básicos dessas práticas em questão, fomentando 

primordialmente o aspecto lúdico para o trato pedagógico: 

“A gente mostra a história da capoeira e trabalha alguns fundamentos 
técnicos como: a ginga, os golpes básicos, o maculelê, tudo com 
brincadeiras lúdicas” (entrevistado 12 ) 

“Na capoeira, além do fator histórico, trabalho com os alunos de forma 
lúdica, utilizando brincadeiras, contextualizando a vinda dos escravos para o 
Brasil, as lutas travadas até a abolição da escravidão. E através de vídeos 
trabalho um pouco os movimentos técnicos da capoeira (ginga, música, os 
golpes)”. (Entrevistado 16 ). 

“Capoeira e judô, ensinando os movimentos básicos e estudando 
teoricamente” (Entrevistado 6). 

Entretanto vale ressaltar que 2 desses 8 professores afirmaram que só trabalham 

com as lutas de forma teórica: 

"Este ano trabalhei a história das lutas conjugada com as Olimpíadas, Judô, 
Esgrima e Luta Olímpica, porém a parte prática ficou prejudicada em virtude 
do tempo e material" (entrevistado nº 13) 

"Em aula teórica com vídeos, músicas (a capoeira)" (entrevistado nº 1) 

Sobre essa negação da vivência das práticas corporais em favor somente da 
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dimensão conceitual dos conteúdos, pensamos que o professor possa contribuir de 

forma mais elaborada na formação do aluno, considerando a realidade de cada um, 

a fim de que os conhecimentos prévios que os discentes trazem à escola possam 

ser aproveitados em todos os aspectos e momentos da aula; ou seja, na realização 

dos movimentos, no conhecimento dos conceitos pertinentes ao tema em questão e 

na formação de valores, posto que o trato pedagógico com os conteúdos da 

Educação Física, como aponta Darido (2008), deve atender a todos as suas 

dimensões, isto é, a atitudinal, conceitual e procedimental: “[...] dentro de uma 

perspectiva de Educação e também de Educação Física, seria fundamental 

considerar os procedimentos, fatos, conceitos, as atitudes e os valores [...] todos no 

mesmo nível de importância” (DARIDO, 2008, p. 68).  

Dos professores que não utilizam as lutas em suas aulas, o que corresponde a 53% 

dos entrevistados (9), as justificativas se remeteram  à primazia de outros 

conteúdos: 

"Neste ano não foi trabalhado devido ao atraso no calendário (estendeu-se 
muito o projeto desenvolvido com outros conteúdos dos jogos escolares)" 
(entrevistado 9) 

“Não deu tempo ainda” (Entrevistado 7) 

"Não desenvolvi, pois o principal para a escola eram as modalidades 
esportivas" (entrevistado 3) 

No tocante a ânfase que é dada às modalidades esportivas na Educação Física 

escolar, Betti (1999) diz que a escola ainda hoje tem assumido principalmente as 

modalidades esportivas (futsal, vôlei, basquete e handebol) como conteúdos da 

Educação Física, mesmo não havendo ali espaços e materiais para isso; reflexo, 

portanto, do processo de esportivização a que fora atribuída a Educação Física, o 

qual teve seu auge na década de 70, mas que ainda repercute nas escolas 

brasileiras. 

Em relação à terceira pergunta, 94% dos entrevistados (16) concordaram com o fato 

de que as lutas, enquanto conteúdo da Educação Física, é uma prática apropriada 

para o contexto escolar. 

"Considero que os meus alunos têm o direito de conhecerem o maior 
número de modalidades possíveis, estando ou não nos currículos" 
(entrevistado 8) 
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Logo, apesar de que quase todos os docentes abrangidos pela pesquisa aceitem o 

fato de a luta ser conveniente ao ambiente escolar, 53% deles negam as lutas, ou 

como diz o entrevistado 8, veda esse “direito" aos seus alunos. 

Entretanto, quando perguntados se o aluno deveria procurar outros espaços para a 

prática das lutas, e não a escola (quarta pergunta), 35% dos professores (6) 

concordaram com essa afirmativa. Porém, ao comentarem a resposta, esses 6 

professores justificaram que o aluno deve procurar a academia no intuito de 

aprofundar os conhecimentos em lutas: 

“Como prática de uma atividade física corporal mais ampla” (entrevistado 
17) 

“A fim de aperfeiçoarem e enriquecerem os conhecimentos” (entrevistado 8) 

“Porque eles precisam aperfeiçoar e aprimorar” (entrevistado 3) 

Tendo em vista as justificativas acima, reconhecemos que o objetivo da escola não é 

formar atletas, contudo, não podemos negar os conhecimentos que advêm da 

vivência de qualquer prática corporal, isso no que se refere a todos os seus 

aspectos e dimensões. Como afirma Carreiro (2008, p. 245) “No que tange à 

participação das lutas, como conteúdo da Educação Física escolar, existe a 

necessidade de se refletir sobre sua aprendizagem e filosofia”; isto é, os alunos têm 

muito a ganhar além das destrezas técnicas, como posturas de confraternização, 

respeito às diferenças e aos adversários, conhecer a história das lutas e participar 

de momentos de discussões sobre diversos temas que as envolvam no cotidiano 

dos estudantes, como, por exemplo, a violência urbana e os megaeventos.       

A quinta e a sexta perguntas, que tratam da questão de violência e lutas, foram 

elaboradas em decorrência de alguns autores, entre eles Nascimento e Almeida 

(2007) e Carreiro (2008), apresentarem trabalhos com a temática das lutas na 

escola, os quais nos revelam que uma das justificativas apontadas pela ausência 

dessas práticas corporais nessas instituições se deve a atribuição das lutas à 

violência. 

Ainda sobre a questão da violência e agressividade, destacamos algumas falas dos 

entrevistados: 

"Pois, depende da didática de cada professor" (entrevistado 16) 
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"Depende de como é ensinado" (entrevistado 6) 

"Depende de como é trabalhado pelo professor" (entrevistado 12) 

Assim, todos os entrevistados destacam a importância da mediação, isto é, da ação 

educativa de cada professor, sendo ele o responsável pela condução dos objetivos 

do trato com os conteúdos, estando sob sua incumbência um trabalho visando 

contextualizar essas práticas na escola. 

 Ainda sobre a questão da agressividade, Olivier (2000) afirma que a violência é 

inerente às relações sociais, tendo ela uma atribuição a formas de expressão e de 

comunicação que ocorrem quando determinados indivíduos se encontram em um 

estado de hesitação, conflito, indecisão e ameaça. 

Assim, continua o autor, ao serem tratadas de forma pedagógica, as lutas 

constituem-se em importantes componentes detentores de aspectos psico-afetivos, 

motor e social que auxiliam os alunos a administrar e controlar a complexidade das 

relações violentas dentro de um grupo social, tendo a escola “[...] o papel benéfico 

de um contrapoder” (OLIVIER, 2000, p. 12) em relação a comportamentos 

agressivos, isto por meio da relação de diálogos que se estabelece e pelas trocas no 

contexto das próprias regras desse ambiente educacional. 

Quanto à sétima questão, sobre espaço físico e materiais para a prática de lutas na 

escola, 53% disseram que a escola não possui espaço e material adequado: 

“não foi pensada para lutas” (entrevistado 3) 

“É a realidade da maioria das escolas do município” (entrevistado 9) 

Assim, podemos notar que a relação de professores que afirmam que a escola não 

possui os recursos necessários à inclusão das lutas nas suas aulas (53%) é idêntica 

a de professores que não utilizam esse conteúdo (53%). Em se tratando dessa 

questão, percebemos que essa realidade vai ao encontro dos pressupostos 

destacados por Betti (1999) ao discutir sobre o porquê da não diversidade dos 

conteúdos, sendo um deles a falta de material e espaços apropriados. 

A autora, ainda sobre a questão da diversidade dos conteúdos, também destaca o 

fator da insegurança quanto aos conteúdos que os professores não dominam e o 

suposto desinteresse do aluno por novos conhecimentos. Essas questões, que 
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também surgiram nas falas dos professores, serão discorridas mais à frente.    

Ainda sobre a sétima pergunta, 23,5% (quatro professores) disseram que a referida 

instituição providencia os recursos que os educadores precisam quando solicitada, e 

outros 23,5% disseram que confeccionam seus próprios materiais. 

No que diz respeito à confecção de materiais, não é nossa intenção tirar a 

responsabilidade das competências públicas quanto ao direito dos alunos aos 

utensílios de qualidade para as aulas de Educação Física; mas, como afirma 

Lançanova (2006), ao referir-se aos materiais necessários à prática das lutas, tais 

como saco, escudos, roupas, tatame, protetor para perna etc.: 

Muitos desses equipamentos podem ser construídos artesanalmente, sendo 
uma alternativa muito interessante para escolas mais carentes de recursos 
financeiros. O que demonstra não ser motivo de impedimento para a 

inclusão das artes marciais nos currículos. (LANÇANOVA, 2006, p. 
18). 

Sobre essa questão, Betti nos direciona a dois compromissos: “[...] brigar pela 

compra de materiais, mas não deixar de oferecer um melhor conteúdo por falta do 

mesmo.” (BETTI, 1999, p. 29).   

Na oitava pergunta, que versa sobre as lutas na graduação, pode-se aclarar que 10 

professores (59%) tiveram alguma disciplina que tratasse exclusivamente de lutas; 

outros 2 professores (12%) não tiveram tais disciplinas, e 5 (29%) afirmam que o que 

estudaram não foi o suficiente. Assim percebemos que dos professores 

entrevistados 15 deles (88%) já tiveram algum contato com lutas.  

No mesmo sentido, perguntamos se os entrevistados acreditam na possibilidade de 

um professor que não possui formação em lutas poder ministrar aulas desse 

conteúdo (pergunta 9). Obtivemos como resultado um quantitativo de 7 professores 

(41%) que pensam não haver tal possibilidade, e 10 (59%) que pensam ser possível 

lecionar aulas envolvendo tal prática.  

Esse pergunta implica na questão de saber praticar determiando conteúdo para 

poder ensiná-lo, questão essa a que fora aludida por Betti (1999). A autora afirma 

que a grande parte das pessoas pensa que os professores de Educação Física são 

atletas, e frente a isso esses docentes se sentem inibidos para confessar que 

realmente não sabem realizar dentro dos moldes do ideário técnico tal conteúdo. Em 
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contrapartida, a autora fala que é quase impossível que alguém saiba executar com 

precisão técnica todas as práticas corporais e cita como alternativas algumas 

propostas pedagógicas em que o educador deixa de ser quem controla o conteúdo, 

fazendo com que o aluno se torne a base mais importante da construção do 

conhecimento. 

[...] não acredito que um professor que não consegue demonstrar não seja 
capaz de dar aulas, assim como não defendo a demonstração em todas as 
aulas. O aluno precisa pensar e não somente reproduzir. [...] o professor, se 

não conhece ou não domina um conteúdo precisa estudar. (BETTI, 1999, 
p. 28). 

A referida autora aconselha que os livros que descrevem os fundamentos das 

diferentes modalidades dos esportes, ginásticas, danças, por exemplo, também 

devem ser estudados, a fim de que sejam mais um suporte para ação pedagógica do 

professor. 

Já na questão dez, quando perguntados sobre a maior dificuldade no ensino das 

lutas, a ausência de espaços e materiais, seguida da má formação foram as 

justificativas mais recorrentes - pontos esses já destacados por Nascimento e 

Almeida (2007). Porém, outro fator nos chamou a atenção, o qual se refere à falta de 

interesse dos alunos quanto a novos conteúdos: 

 “Falta de alguns materiais e resistência dos alunos em relação ao conteúdo 
lutas (tudo o que é novo, ocorre em alguns alunos a resistência” 
(entrevistado 16) 

“Material, espaço físico, religião, interesse do aluno, família.” (entrevistado 
6). 

Em contraponto ao suposto desinteresse dos alunos, Júnior (2000) destaca a 

importância do professor motivador. Segundo destaca o autor, o professor de 

Educação Física deve preocupar-se, também, para que o aluno tenha hábito de 

praticar ginástica, lutas, esportes, danças, para além das aulas de Educação Física. 

Para isso, conhecer o máximo de práticas corporais possível torna-se importante 

para o educador, a fim de que não fique apenas especializado em uma determinada 

atividade ou modalidade esportiva. 

Assim o referido autor aponta alguns pontos a que o professor de Educação Física 

deve estar atento: 
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Transmissor – as suas funções não se devem restringir ao ensino de 
técnicas grosseiras dos esportes mais conhecidas, mas ensinar a aprender 
que, após o período escolar, o aluno saiba organizar o seu esporte e 
também o dos seus parentes, vizinhos e amigos;  
Educador – o professor deveria não só transmitir, mas também ser um 
protetor, advogado e procurador da criança e, para tal, a sua personalidade 
deveria estar adequada ao seu ensino, sobressaindo-se pela alegria, justiça, 
amor ao trabalho e aos alunos; 
Avaliador – ao ter de atribuir uma classificação ao aluno, o professor 
assume-se como um juiz do rendimento das outras pessoas; função que lhe 
ocupa mais tempo e lhe traz mais problemas;                                                                         
Orientador – o professor deve assumir um papel de conselheiro, tanto do 
esporte como da própria carreira escolar e profissional do aluno, não 
devendo, porém, assumir-se como substituto do pai, mas o de um seu 
companheiro; 
Inovador – essa característica não consiste só em introduzir coisas novas, 
mas também em discutir, refletir e modificar o que já existe. Não deve 
permanecer sempre na mesma rotina, mas estar atento às transformações 
da sociedade. Se a sociedade mudou, se o aluno mudou, também o 

professor deve mudar. (MEINBERG, 1988, p. 3, APUD JUNIOR, 
2000, p. 109, grifos do autor). 

Considerando os referidos pressupostos, Junior (2000) ressalta que o professor 

motivador deve, também, a partir de sua formação, ser democrático, autêntico e 

preocupado em promover uma educação integral e permanente, isto é, deve ser 

detentor de uma cultura geral, a qual é entendida pelo autor como uma gama de 

conhecimentos para além daqueles que compõem a área da Educação Física, 

buscando incessantemente novos meios para que os alunos se sintam motivados. 

Ao perguntar sobre o entendimento de lutas na Educação Física (questão 11), a 

maioria dos professores afirmou que elas são práticas que trabalham o 

desenvolvimento motor e autocontrole dos alunos: 

"As lutas proporcionam para os alunos uma aprendizagem de uma cultura 
historicamente construída, respeito, limite e cuidado com o aluno” 
(entrevistado 16) 

“O ensino de lutas na escola faz com que o educando respeite seus limites 
e de seus colegas, ajudando no autocontrole, além do desenvolvimento de 
diversas capacidades motoras” (entrevistado 1)  

“É um conteúdo rico, tanto no aspecto motor e sócio-afetivo (disciplina).” 
(entrevistado 8) 

Outros professores também destacaram pontos como a ética, valores e saúde como 

componentes que relacionam as lutas à Educação Física escolar: 

“Vejo as lutas como um conteúdo importante, pois trabalha o porte corporal, 
disciplina, valores, ética, controle corporal e consciência corporal.” 
(entrevistado 6) 
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“Acredito que as lutas, além de ser uma prática corporal completa, de fazer 
os alunos a vivenciarem práticas salutares é um bom incentivador no 
respeito mútuo, na formação de cidadão e da disciplina que adquirem ao 
desenvolver qualquer tipo de luta” (entrevistado 3) 

Assim, podemos notar que, com exceção de um professor que disse não ter 

qualquer compreensão das lutas como conteúdo implicado à Educação Física 

escolar, todos eles reconhecem que tais práticas podem ser trabalhadas com 

diversas finalidades dentro do ambiente escolar, desde que metodologicamente 

pensadas. 

Na última pergunta, concernente aos acontecimentos envolvendo as lutas na 

atualidade, o grande destaque dos professores entrevistados foi o M.M.A. Eles 

destacam que a mídia, ao divulgar os esportes que abarcam algumas práticas de 

lutas, pode ajudar para que os alunos se tornem mais interessados quanto ao 

conhecimento de outras modalidades além dos esportes já tradicionais. 

“Após divulgação da mídia em torno do M.M.A, aguçou a curiosidade dos 
alunos a respeito, momento muito oportuno para se introduzir o conteúdo 
lutas na E.F, mostrando aos alunos a diversidade que o conteúdo apresenta, 
bem como a filosofia que cada luta possui, que vai além da esportivização 
que a mídia apresenta.” (entrevistado 9) 

“Nós da área da Educação Física precisamos estar atualizados a esse novo 
quadro e aproveitar para oferecermos aulas diversificadass, entre elas, as 
lutas.” (entrevistado 8)  

Contudo, alguns revelam uma preocupação referente à maneira como essa 

divulgação é feita, pois, segundo os entrevistados, a forma como as lutas são 

realizadas nesses eventos e, posteriormente transmitidas, podem fazer com que as 

pessoas tenham uma visão deturpada dessas práticas, atrelando-as à violência. 

“Particularmente eu não gosto do M.M.A, pois ao meu ver a alma e a 
história das lutas perdem o sentido, quando damos ênfase a tal moda” 
(entrevistado 13) 

“A maneira como a mídia divulga e expõe as lutas contribui de certa forma 
para instigar a agressividade em crianças e adolescentes, que muita das 
vezes não entendem que para o lutador estar ali existe toda uma estrutura 
por trás (treino, assistência médica, propaganda).” (entrevistado 16) 

Sobre a questão da violência, como defende Carreiro (2008), os professores podem 

aproveitar para oportunizar momentos de debate e trabalhos com as problemáticas 

que surgem por meio da exposição das lutas pela mídia, a fim de que os alunos 

compreendam essas práticas corporais a partir de sua história, filosofia, seus  
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princípios milenares, e, não menos importante, que sejam capazes de fazer a 

distinção entre uma luta e uma briga. 

Assim, por meio desta análise, não encontramos nenhum discurso dos professores, 

no sentido de que as lutas por si só instigam agressividade e violência e, por isso, 

fator impeditivo a sua presença na escola. Pensamos que isso seja um grande 

passo para uma real inserção das práticas corporais em questão, tendo em vista que 

88% desses professores alegaram possuir pelo menos o mínimo de contato com 

essas práticas na sua formação acadêmica. Atribuímos essa desmistificação das 

lutas como ideia de práticas violentas a, também, essa realidade apresentada pelos 

professores quanto à formação acadêmica. 

A questão da falta de apoio da escola quanto aos recursos para o trato com as lutas 

foi um ponto muito destacado pelos professores, percebemos, assim, uma estreita 

ligação entre essa realidade e o não trabalho com esse conteúdo nas escolas, haja 

vista a aproximação da relação dos professores que alegaram não ter acesso a 

materiais e espaços apropriados aos que afirmaram não trabalhar com as lutas.  

Contudo vale ressaltar que há inúmeras possibilidades de usar o conteúdo em 

questão, tanto no quesito do uso de materiais (materiais alternativos) como no 

aproveitamento dos diversos espaços na escola. O professor deve, portanto, mostrar 

o grande potencial pedagógico que as lutas podem trazer, à medida que exige 

melhores condições estruturais para as suas aulas, não deixando jamais de ofertar o 

máximo de práticas possíveis aos seus alunos.  

Outra questão que gostaríamos de destacar diz respeito à necessidade de uma 

formação específica em lutas para haver a possibilidade de ministrar aulas desse 

conteúdo, questão essa corroborada por 7 professores (41%). Pensamos que na 

escola, o professor não precisa ser um especialista em lutas para poder ensiná-las; 

porém há a necessidade de estudar e pesquisar, no sentido de sempre buscar novas 

possibilidades de inclui-las nas aulas de Educação Física. Também é importante 

conhecer os diferentes movimentos e filosofia que caracterizam as lutas, tendo em 

vista que os alunos não podem ser limitados apenas às práticas corporais que os 

docentes tiveram na graduação ou que possuem mais afinidade por já serem 

praticantes.  
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Diante do estudo apresentado, percebemos que pouco menos da metade dos 

professores utilizam as lutas na sua pratica pedagógica, sendo destacada a capoeira 

e o judô as práticas mais presentes. Vale frisar que, dos professores que usam as 

lutas na escola, dois deles afirmaram só trabalhar com a dimensão conceitual desse 

conteúdo por meio de aula teórica.  

Quanto aos que não trabalham com as lutas, percebem-se nos comentários que tais 

práticas sempre são deixadas de lado pela primazia de outros conteúdos, 

principalmente os esportivos. Essa realidade pode ser consequência de um currículo 

tradicional, o qual se caracteriza pela demasiada enfática quanto às habilidades 

esportivas, conforme nos revela Darido (2011). 

Acreditamos, portanto, que a escola, a comunidade e os órgãos públicos 

responsáveis pela educação devam trabalhar em conjunto para a promoção de uma 

aprendizagem significativa, em que a reflexão e a criticidade sobre os diferentes 

conhecimentos possam trazer benefícios para os alunos nas suas vidas cotidianas e 

no exercício da cidadania, devendo o professor de Educação Física escolar, nesse 

contexto, assegurar a acessibilidade dos educandos às diferentes práticas corporais. 

Para tanto, cremos na possibilidade de o professor de Educação Física escolar 

assumir o compromisso em selecionar as diferentes práticas corporais, considerando 

a relevância social dessas para os alunos. Nesse aspecto, julgamos ser necessária 

por parte do educador uma preocupação acerca da busca por conhecimentos que 

subsidiem a sua prática pedagógica. 

Para atingir esse fim, acreditamos ser possível um trabalho mais próximo entre as 

escolas e a Secretaria de Educação de Viana, no que se refere a uma efetiva 

universalização das diretrizes desse município, a fim de que os professores se 

sintam mais motivados e empenhados com a democratização do conhecimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, foi marcante a relação entre a não oferta das lutas e a questão 

estrutural das instituições, no tocante a falta de materiais e espaços físicos, apesar 

de que outros aspectos impeditivos apresentados pelos professores também nos 

foram revelados,  como a má formação e a suposta falta de interesse dos alunos, 

além de uma persistente preferência por conteúdos esportivos.   

Em contrapartida à questão estrutural, percebemos o não aproveitamento dos 

próprios espaços existentes na escola, como as salas de aula, o pátio, a sala de 

auditório ou até mesmo a própria quadra poliesportiva, sem que, para isso, seja 

necessário reproduzir os modelos de lutas com todo aparato que há nas academias.  

Em se tratando de material, há muitas possibilidades de confecção, tais como o uso 

de canos de PVC, latinhas e arame de pneu para fazer o Berimbau na capoeira, por 

exemplo, sendo preciso apenas a dedicação do professor no sentido de pesquisar. 

Para isso pode ter como auxílio a internet e livros como grande fonte de informações 

acerca da elaboração de materiais alternativos.  

Acerca do apoio pedagógico para o trato dos conteúdos, notamos uma falta de 

trabalho em conjunto entre escolas e Secretaria de Educação, haja vista o 

desconhecimento por parte dos professores da existência de um documento 

norteador para a prática de lutas nas Diretrizes Curriculares de Viana. Isto pode 

remeter a falta de interesse em fazer com que os professores ofereçam conteúdos 

mais diversificados aos alunos, frente à insegurança de muitos desses docentes que 

não se sentem preparados para o trabalho das práticas corporais em questão, 

considerando todos os seus aspectos, isto é, os saberes históricos, técnicos, 

conceituais e valorativos.  

Pensamos, portanto, que os professores devem sempre apresentar novos conteúdos 

para as suas aulas, podendo, para isso, buscar auxílio com outros docentes que 

trabalham com as práticas pedagógicas menos hegemônicas, como as lutas, por 

exemplo, para que possam ter uma percepção sobre outros fazeres pedagógicos, 

ampliando o seu próprio, além de sempre procurar as diversas literaturas sobre o 

tema, os quais podem coadjuvar os professores. Em relação às lutas, por exemplo, 

há os trabalhos de Lançanova (2006), Carreiro (2008), Reis (1997), Falcão (1996) e 
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Breda (2010) que podem dar um suporte interessante aos professores que desejam 

trabalhar com mais essa possibilidade na escola. 

No tocante à violência, notamos que esse já não é um entrave à presença das lutas 

na escola, conforme nos apontam os professores. Contudo, há uma preocupação 

por parte desses docentes com relação à forma como os meios de comunicação 

divulgam as práticas de lutas, as quais se caracterizam pela excessiva agressividade 

e competição que estão explícitos nos diversos torneios apresentados, 

principalmente pela televisão. Assim, tendo em vista essa realidade, pensamos que 

tal fato pode ser aproveitado pelo professor no sentido de, pedagogicamente, 

desmistificar essa relação entre violência e lutas, no intuito de que haja uma 

ressignificação por parte dos alunos, levando essas problemáticas para discussão 

na escola. 

Buscamos, portanto, neste trabalho reafirmar as lutas como um componente que 

deve ser incluído na Educação Física escolar de maneira que os alunos possam 

apreender e vivenciar mais essa possibilidade corpórea, à medida que o professor 

proporcione um caminho à reflexão.  Para tanto, urge a necessidade de diversificar 

os conteúdos a serem trabalhados no ambiente escolar e considerá-los em todos os 

seus aspectos e dimensões.  
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7. APÊNDICE: 

APÊNDICE A - Questionário: 

1 – Você já teve acesso a algum documento norteador que oriente diretrizes 
curriculares para a Educação Física, de forma especifica sobre as lutas, no 
município de Viana? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 

 

2 – Você utiliza algum conteúdo de lutas para as suas aulas de Educação Física 
nesta escola? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 

 

3 - Considera a prática de lutas apropriada ao ambiente escolar? 

c) Sim 

d) Não 

Comentários: 

 

4 - Você acredita que os alunos deveriam procurar outras instituições (academias, 
clubes, etc.) e não a escola para a prática das lutas? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 

 

5 - Você acredita que as lutas instigam agressividade nos alunos? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 
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6 - Você acredita que as lutas são práticas corporais violentas? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 

 

7 - Sobre o espaço físico e materiais para a prática de luta nas escolas de Viana - 
ES. 

a- A escola não possui os materiais e espaço necessários.  

b- A escola se disponibiliza a oferecer os recursos necessários ao trabalho com 
lutas quando solicitada. 

c- A escola não possui tantos recursos, porém são confeccionados alguns 
materiais. 

Comentários: 

 

8 - Durante a sua graduação houve alguma disciplina que tratasse especificamente 
das lutas na escola?  

a) Sim 

b) Não 

c) Tive pouco, mas não o suficiente 

Comentários: 

 

9 - Você acredita ser possível para o professor de Educação Física que não possui 
formação em lutas dar aula deste conteúdo na escola? 

a) Sim 

b) Não 

Comentários: 

 

10) Aponte a maior dificuldade no ensino das lutas na Educação Física escolar em 

Viana? 

11) Qual é o seu entendimento sobre as lutas na Educação Física? 

12) Gostaria de comentar sobre outros acontecimentos das lutas na atualidade 

(M.M.A., lutas e projetos sociais, lutas e megaeventos, lutas e mídia, lutas e 
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esportivização, por exemplo). 
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APÊNDICE B – gráfico e tabela de resultados do questionário: 

 

Resultado do questionário em % 

PERGUNTAS A B C 

1 12% 88%   

2 47% 53%   

3 94% 6%   

4 35% 65%   

5   100%   

6   100%   

7 53% 23,5% 23,5% 

8 59% 12% 29% 

9 59% 41%   

 

 

Resultado do questionário (17 professores) 

 

 

 

 


