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Resumo 

Este trabalho visa analisar a possibilidade do ensino do MMA (Mixed Martial Arts) na 

escola através da análise de uma pesquisa realizada com professores da escola, 

professores de MMA e profissionais de MMA. Considerando a rápida ascensão dessa 

modalidade nas mídias e sua grande aceitação pela sociedade, buscamos refletir sobre 

essa prática levando em consideração o ponto de vista educativo e filosófico. 

 

Palavras-Chave: MMA, Educação, Lutas 

 

Abstract 

This paper aims to examine the possibility of teaching MMA (Mixed Martial Arts) in 

school through the analysis of a survey of school teachers, MMA teachers and MMA 

professionals. Considering the rapid rise of this modality in the media and their wide 

acceptance by society, we reflect about this practice taking into account the educational 

and philosophical point of view. 

 

Keywords: MMA, Education, Fighting 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la posibilidad de la enseñanza de la MMA 

(Mixed Martial Arts) en la escuela a través del análisis de una encuesta de maestros de 

escuelas, professores de MMA y profesionales de MMA. Teniendo en cuenta el rápido 

crecimiento de esta modalidad en los medios de comunicación y su gran aceptación 

dentro de la sociedad, reflexionar sobre esta práctica, teniendo en cuenta el punto de 

vista educativo y filosófico. 

 

Palabras clave: MMA, Educación, Lucha 

 

Introdução 

É de responsabilidade da educação física abordar temas e práticas criadas social, cultural 

e historicamente. Essa abordagem, para fazer parte da educação física, tem que estar 



direcionada a um objetivo educacional, visando o autoconhecimento, o saber se 

movimentar, o desenvolvimento da capacidade de interagir e comunicar-se com a 

sociedade através do corpo. É necessário conhecer e problematizar as práticas corporais 

emergentes para averiguar o que elas tem a oferecer ao público escolar, saber quais seriam 

os benefícios ou malefícios que tais práticas proporcionariam quando ensinadas na escola. 

Conforme observamos na região metropolitana de Vitória – constituída pelos municípios 

de Cariacica, Fundão, Guarapari, Viana, Vila Velha e Vitória – no Espírito Santo, houve 

uma ascensão muito rápida do MMA (mixed martial arts - artes marciais mistas) nos 

veículos de comunicação, prática essa que tem tido grande aceitação em nossa sociedade: 

são inúmeras academias disponibilizando o ensino do MMA, bem como lutas - mesmo 

que mais comedidas - ou sem a cobrança da agressividade encontrada em âmbito 

profissional, construindo ringues iguais aos das competições e estimulando a prática.  

Este estudo visa coletar dados dos professores e praticantes de MMA referentes a possível 

presença de tal modalidade no meio escolar como conteúdo da educação física, relativo à 

relação de ensino/aprendizagem do MMA, sobre a existência de princípios éticos, qual a 

contribuição para a formação corporal e cuidados com integridade física, seu 

entendimento como luta ou arte marcial, entre outros aspectos relacionados a sua presença 

na sociedade. 

Considerando a responsabilidade da educação física escolar na formação do educando, 

perguntamo-nos se é possível utilizar essa prática emergente na sociedade como conteúdo 

da educação física escolar. O que ela tem a oferecer do ponto de vista educativo e 

princípios filosóficos? 

Nosso objetivo é identificar quais características, fundamentos técnicos, fundamentos 

educativos e aspectos filosóficos são intrínsecos ao MMA para então definir a 

possibilidade de inseri-lo na escola, de modo que ele possa ser um veículo de construção, 

ao invés de ser apenas uma prática adicionada ao conteúdo escolar para atender e/ou 

estimular uma demanda mercadológica. 

A relação com as lutas aconteceu durante uma disciplina de lutas do curso de Educação 

Física da UFES, quando houve uma problematização acerca da violência praticada nas 

lutas, onde questionamos os esportes de combate que frequentemente mostram lutadores 



sofrendo lesões que sangram e deixam marcas no rosto ou no corpo: será que o corpo foi 

feito para suportar essas agressões? Existem essas mesmas lesões durante o treinamento 

dessas atividades? O que essas lutas ensinam? Discutimos também as lutas enquanto 

conteúdo escolar e qual o impacto essas práticas teriam se ensinadas na escola.  

Essas problematizações nos levaram a pensar o que a sociedade busca ao acompanhar na 

televisão, na internet, nos jornais e etc. nessas práticas. Deste modo, se vemos uma 

sociedade que está constantemente a buscar esse assunto, seria lógico que ele viesse ser 

debatido e até mesmo ensinado no meio escolar, pois, segundo Johann (2009), a escola 

frequentemente reproduz a sociedade na qual ela está inserida. Portanto, julgamos 

necessário que as pessoas venham a conhecer mais sobre o assunto para que possam 

refletir de forma mais consciente e crítica o que idealizam como objeto de lazer e 

interesse. 

Percebemos uma mudança na educação física escolar no município de Vitória após a 

publicação do coletivo de autores. Existem mais professores engajados em proporcionar 

novas experiências aos seus alunos, trazendo novas práticas às salas de aula. Em um 

levantamento bibliográfico realizado em revistas e periódicos veiculados pela internet, 

vimos que as artes marciais estão se tornando um conteúdo em debate no meio escolar. 

Os estudos que fundamentam a inserção no MMA como conteúdo da educação física 

escolar ainda são inexistentes, criando um risco para os professores que atualmente 

pretendem ou já desenvolvem esta prática na escola, qual seja, em forma de escola de 

esporte ou como conteúdo da educação física, embora a mídia divulgue de forma 

constante como conteúdo esportivo viável para nossa sociedade. Pretendemos então, com 

base em autores que discutem a educação e o ato de ensinar, analisar se o MMA é uma 

prática adequada ao meio escolar do ponto de vista educativo e de princípios filosóficos. 

Não foram encontrados autores que correlacionassem o ensino do MMA com o ensino 

escolar. Mas encontramos autores que falam sobre artes marciais, lutas e educação, como 

Breda, Carvalho, Freire, Johann, Alves Junior e Zoughari. 

Segundo Alves Junior (2006 p.2), “o desafio é vir a ter nas lutas mais um recurso à 

disposição do professor que vai atuar na escola”, uma vez que frequente mente o termo 

lutas está associado a violência. Portanto é necessário desenvolver um modo de utilizar 



esse conteúdo a fim de “canalizar a agressividade, incutir valores de respeito ao outro e 

as regras, que em última análise recurso pedagógico para diminuir e controlar a 

violência urbana” (ALVES JUNIOR, 2006, p.2) 

Vemos através de Carvalho (2007, p.65) que o termo “Artes Marciais” significa “arte para 

a guerra”. Portanto, podemos afirmar que sua essência está em objetivos de sobrevivência 

e neutralização do inimigo, o que pode ser feito de várias formas – em situações de guerra 

o mais comum seria a exterminação da força opositora. Isto posto, para nós é conflitante 

a utilização do termo MMA – “Artes Marciais Mistas” em uma modalidade competitiva 

que, em sua prática, não representa risco intencional de morte. 

Portanto, para inserirmos as artes marciais em meio escolar, vemos como necessário nos 

apropriarmos do conceito “budo” de Zoughari (2005). Budo, do japonês “caminho da 

guerra” é um termo descendente do japonês bujutsu, ou “todas as técnicas necessárias 

para a luta” (ZOUGHARI, 2005, p.21). Ao incorporar o termo “do” ao invés de “jutsu”, 

a palavra muda completamente de sentido, pois “aceitar o ‘do’ significava procurar não 

matar, o que era contraditório às práticas do bujutsu” (ZOUGHARI, 2005, p.24). Vemos 

conforme Zoughari que as práticas marciais orientais que temos hoje foram permeadas 

pelo conceito ‘budo’, criado em um período de paz que durou mais de duzentos anos, 

onde há a necessidade de não matar. São práticas de alto refinamento técnico, com um 

amplo referencial espiritual e filosófico, mas que visam preservar a vida. Logo, a adoção 

do conceito ‘budo’ se alinha mais coerentemente com a proposta do ensino escolar. 

Este estudo visa coletar dados referentes à relação de ensino/aprendizagem do MMA por 

professores e praticantes de MMA em academias, assim como sobre a maneira que 

professores do ensino fundamental da rede de ensino pública 

A pesquisa é de natureza qualitativa de caráter impessoal, 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). 



Nosso objetivo foi interpretar os dados colhidos de modo a correlacionar o processo 

didático dos professores de MMA com a interpretação das lutas utilizadas pelos 

professores das escolas públicas.  

Através dessa coleta, pretendemos identificar o processo didático metodológico usado 

pelos professores de MMA das academias, e de que forma as práticas de luta podem ser 

abordadas na escola, assim como seus objetivos. Deste modo, a pesquisa pode ser 

caracterizada como pesquisa descritiva, pois: 

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. (GIL, 2007. p. 42). 

Para a pesquisa foi elaborado um questionário que foi respondido por 10 (dez) professores 

das escolas da rede municipal de Vitória, e por 10 (dez) profissionais e professores de 

MMA de academias da Grande Vitória. 

O processo de análise foi feito a partir de uma verificação das instruções providas pelos 

professores de MMA, estudando-as utilizando referenciais teóricos que nos permitissem 

estudar criticamente as técnicas de ensino utilizadas e averiguar se haviam princípios 

educacionais coincidentes com o que foi sinalizado pelos referenciais teóricos e pelos 

professores das escolas. 

Após examinar o coletado, sintetizamos uma crítica às Artes Marciais Mistas visando 

apontar os riscos provenientes de sua prática, correlacionando-os com as observações 

feitas pelos professores a respeito do conteúdo de lutas na escola, com a finalidade de 

refletir sobre a possibilidade de inserir essa modalidade ser realmente um adendo positivo 

e viável ao meio educacional.   

Assim, este estudo não pretende defender a inserção ou o afastamento do MMA na escola, 

realçar caminhos ou descaminhos, mas sim, iniciar um debate acadêmico sobre esta 

temática em voga como atividade física viável em vários ambientes de lutas. 

 

MMA e educação física escolar: a questão dos conteúdos  



Nesta parte do trabalho dissertaremos sobre o MMA e suas implicações na sociedade, sua 

influência diante dos grandes eventos, sua história, objetivos e os desafios em estudar este 

fenômeno na atualidade. Em seguida abordaremos sobre a temática das lutas na educação 

física escolar, sua relação com as leis de diretrizes e bases e com os parâmetros 

curriculares nacionais. 

Em nossas buscas pela internet, bibliotecas e com estudiosos de lutas nós não 

encontramos conteúdo científico abordando o MMA nas revistas científicas brasileiras e 

sites nacionais relacionados à Educação Física. Portanto não encontramos referências 

específicas a respeito dessa modalidade no Brasil, tendo então que nos embasar em outras 

publicações que apontavam para outras artes marciais e/ou esportes de luta, e, associado 

a essas referências, fazer entrevistas com professores de MMA e profissionais da área 

para reunir informações que nos permitissem discutir esse assunto, além de buscar livros 

de autores internacionais. 

Segundo Gentry III, o que poderia ser visto como o começo do MMA surgiu na primeira 

metade do século XX, com uma série de desafios emitidos pela família Gracie. O estilo 

criado pela família Gracie (que mais tarde ficou conhecido internacionalmente como 

“brazilian jiu jitsu” – ou jiu jitsu brasileiro) era tão eficiente que os Gracie desafiavam 

lutadores de outras modalidades de lutas e venceram quase todos. Posteriormente esses 

desafios tomaram grandes proporções, formando campeonatos que foram chamados Vale 

Tudo. Rorion Gracie, um dos filhos de Helio Gracie – que foi a primeira grande referência 

e difusor do estilo Gracie no Brasil – levou o estilo para os Estados Unidos, difundindo-

o. A partir dessa difusão do “jiu jitsu brasileiro” nos EUA, e da reconstrução do Vale 

Tudo, surgiu o UFC – “Ultimate Fighter Championship”, que é o maior evento de MMA 

no mundo, representando sua maior expressão. 

A Lei de Diretrizes e Bases afirma como obrigatória a educação física na escola, mas não 

aponta os rumos ou conteúdos que podem ou devem ser trabalhados, referindo-se então a 

aspectos gerais da educação onde a educação básica tem como objetivos a cidadania, a 

solidariedade, os valores de família e o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e 

social dos educandos. 



Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na seção de Educação Física, citam que as 

lutas fazem parte do conteúdo da Educação Física Escolar, pois incitam valores como 

cooperação e solidariedade, respeito a si e ao outro, predisposição para experimentar 

situações novas ou que envolvam novas aprendizagens e a aceitação da disputa como um 

elemento da competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos demais. (Brasil, 

1998, p.74) 

“[...] cooperação e solidariedade; [...] valorização da cultura popular e 

nacional; [...] respeito a si e ao outro; [...] predisposição para experimentar 

situações novas ou que envolvam novas aprendizagens; [...] aceitação da 

disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de 

rivalidade frente aos demais.” (Brasil, 1998) 

No entanto, Carreiro (2005, p.244) afirma que  

“Dentre os conteúdos que podem ser apresentados na Educação Física escolar, 

as lutas são um dos que possivelmente encontram mais resistência, levantados 

geralmente os argumentos de que há falta de espaço, falta de material, falta de 

roupa adequada e, sobretudo, pela associação às questões de violência.” 

Apesar das dificuldades citadas, concordamos com o autor quando ele afirma da 

importância das lutas tanto pelo lado filosófico que, apesar de em muitos casos ser 

subjugado em função dos princípios esportivos, deveria ser resgatado quando ensinado 

na escola, por  

[...] servir de ponto de partida para muitos debates sociais. Por exemplo, pode 

ser discutida a questão da violência que está presente principalmente nos 

grandes centros, as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, a 

formação de gangues, que, muitas vezes, se apropriam de gestos das lutas para 

levar vantagem no desafio insensato de outras pessoas. (Carreiro, 2005, p.245) 

Desta forma, vemos a prática das lutas na escola como algo inegável aos alunos, tanto 

pelos valores encontrados nos PCN’s quanto pelo enfatizado por Carreiro. No entanto, 

defendemos que as lutas deveriam ser trabalhadas na escola de maneira lúdica, pois 

“brincar’ é oportunizar a simbolização do real, como uma maneira de se alegrar, feita 

com responsabilidade e descontração. Brincar é aprender.’ (Cartaxo, 2011, p.17). 

 



MMA: Possibilidades de diálogos com a escola 

Esta análise pretende levantar questões iniciais sobre a possibilidades do MMA como 

fenômeno de combate na educação física escolar. Lembramos que o grupo dos 

Professores e Profissionais de MMA - doravante referidos PPMMA - se compõe por 

profissionais de MMA, sendo que maioria deles atuam como professores de MMA e/ou 

outras lutas.  Utilizaremos neste parte do trabalho as questões seguidas de análises e/ou 

diálogos com autores de base. 

Um primeiro ponto levantado foi sobre as lutas como conteúdo na educação física escolar. 

Para nove dos dez Professores de Educação Física Escolar - doravante referidos PEFE -  

entrevistados ficou claro que as lutas fazem parte do conteúdo da educação física escolar 

e que, portanto, devem fazer parte das aulas de educação física na escola. Nove dos 

PPMMA também concordaram com a prática das lutas na escola. Em seus comentários, 

tanto os PEFE quanto os PPMMA afirmaram que a inserção das lutas na escola é algo 

positivo por desenvolver valores subjetivos como a disciplina, o respeito pelo adversário 

e a cidadania, e valores físicos como o equilíbrio, a força e a agilidade. Esses valores 

físicos e subjetivos são semelhantes aos encontrados nas palavras de Carreiro (2005), que 

defende a inserção lutas na escola por ser um conteúdo muito importante: 

“Independente [sic] da modalidade de luta, algumas características são comuns 

aos praticantes, como, por exemplo, o envolvimento com a disciplina e o 

respeito pelo adversário. Na escola, principalmente, o professor deve estar 

atento a estes itens, inclusive incentivando os alunos a tomarem posturas de 

confraternização, respeito às diferenças e ao adversário, entre outros valores. 

Além disso, outras características, como o desenvolvimento de habilidades 

motoras e capacidades físicas, como agilidade, flexibilidade e força também 

são importantes.” (Carreiro, 2005, p.247) 

O PEFE que discordou da inserção das lutas na escola alegou haver risco de lesões sérias 

e ressaltou a necessidade de capacitação profissional. O PPMMA que discordou da 

inserção das lutas na escola alegou que dependendo do público discente algumas práticas 

não seriam apropriadas. 

Em seguida, ao questionarmos sobre a inserção específica do MMA na escola, seis PEFE 

e seis PPMMA concordaram com essa possibilidade, sendo que um dos professores de 



MMA deixou a questão em branco, afirmando “Na sociedade de hoje no Brasil não, pois 

o esporte ainda sofre algum tipo de preconceito”. 

Comparando as respostas da segunda questão com as da primeira, vimos que três PEFE 

e três PPMMA discordam da inserção do MMA na escola apesar de serem favoráveis a 

inserção das lutas. Os três PEFE que discordam da inserção do MMA na escola afirmam 

esta ser uma prática violenta, podendo incitar brigas, e um deles afirmando que esta 

prática interfere diretamente na integridade física de seus praticantes. Já dos três PPMMA 

que não apoiam a inserção do MMA na escola, um justifica por pensar que a sociedade 

não está pronta e por haver preconceito, o segundo afirma ser melhor trabalhar 

separadamente as modalidades utilizadas pelo MMA, e o terceiro comenta que o MMA 

não possui políticas ou metodologias para a prática do esporte em meio escolar. Todos os 

PEFE e PPMMA que aceitam a inserção do MMA na escola responderam que sim na 

oitava questão “Praticar o MMA na escola seria o mesmo que praticar qualquer outra 

modalidade de lutas?” e todos os PEFE e PPMMA que negaram a inserção do MMA na 

escola responderam que não na mesma questão. 

A terceira questão, onde questionamos se os alunos das escolas seriam beneficiados pela 

prática do MMA do ponto de vista educativo e princípios filosóficos, se relaciona com a 

quinta questão “O MMA possui fundamentos educativos que tenham por objetivo formar 

o cidadão crítico participativo?” e com a sétima questão “O MMA possui fundamentos 

filosóficos?”. Seis PEFE declararam que os alunos seriam beneficiados do ponto de vista 

educativo e princípios filosóficos. Dentre eles, um afirmou não saber se o MMA possui 

fundamentos educativos que tenham por objetivo formar o cidadão crítico participativo e 

dois informaram não saber os fundamentos filosóficos do MMA, sendo que um não 

respondeu a respeito dos fundamentos filosóficos. Os professores comentaram na terceira 

questão sobre a disciplina, o respeito ao próximo e a valorização das regras, sendo que 

alguns deles afirmaram que depende do professor. Em relação à formação do cidadão 

crítico participativo, os professores apontaram a auto avaliação, conhecer os próprios 

limites e a busca, por parte dos próprios alunos, por informação a respeito da prática. 

Entre os professores que afirmaram que os alunos não seriam beneficiados do ponto de 

vista educativo e princípios filosóficos, um deles respondeu positivamente sobre a 

fundamentação filosófica do MMA, mas afirmou não saber qual era. Não houveram 



comentários relacionados à terceira questão, mas um deles comentou a quinta e a sétima 

questão, afirmando que o MMA possui fundamentação técnica, mas não que tenha por 

objetivo formar o cidadão crítico participativo e que não é tradição na prática dessa 

modalidade a valorização dos fundamentos filosóficos. 

Quanto às respostas dos PPMMA, sete responderam que sim para as três questões. Entre 

suas respostas para a terceira questão podemos ressaltar a valorização da hierarquia, 

disciplina, respeito ao próximo, o aprendizado de novas culturas e a importância de se 

alimentar bem. Quanto à formação do cidadão crítico participativo foram mencionados o 

respeito ao próximo, a auto estima, a importância de dormir e comer bem e a não 

arrogância. Em relação aos princípios filosóficos foi ressaltado o respeito à integridade 

física e os princípios filosóficos das artes marciais que compõem o MMA. 

Analisando essas questões vemos que não está bem claro para os PEFE e para os PPMMA 

a existência ou não de princípios educativos e filosóficos no MMA, pois embora alguns 

tenham relatado a importância da formação do professor nesse quesito, ou de afirmarem 

que esses princípios advém das artes marciais que compõem a prática em foco, poucos 

foram o que apontaram precisamente quais seriam esses princípios educativos e nenhum 

deles citou com exatidão algum princípio filosófico inerente à prática como, por exemplo, 

vemos em Santos (2006, p.116) ao afirmar “serem o pressuposto básico da prática [do 

Judô], sendo o SEIRYOKU-ZENYO que significa a máxima eficiência com o menor 

gasto de energia e o JITA-KYOEI, que significa bem estar e benefícios mútuos”. 

Apenas três PEFE afirmaram que a prática do MMA seria maléfica aos alunos, alegando 

que haveria um comprometimento da integridade física dos alunos, que haveria por parte 

dos alunos a confusão entre MMA e brigas, e que “seria maléfico porque não vem 

orientado por valores virtuosos, mas sim por valores de mercado e propaganda”. 

Seis PEFE responderam que sim na questão “O MMA possui fundamentos técnicos 

específicos da sua prática?”. No entanto, três deles responderam em seus comentários 

“acho que sim” e um deles afirmou que não saberia dizer quais os fundamentos técnicos 

da prática. Os outros dois afirmaram que sim, mas não apontaram algum fundamento 

específico. Todos os PPMMA responderam que sim nessa questão, mas apenas um deles 



especificou quais seriam os elementos técnicos: “Todo golpe projetado possui uma 

sequência. Golpear, quedar (agarre – grapling) [sic], submission (finalizar)[sic].” 

Na questão nove, onde perguntamos quais os benefícios advém da prática do MMA ao 

longo dos anos a maior parte das respostas por parte dos PEFE foram relacionadas a 

disciplina e aos ganhos físicos como força e flexibilidade, sendo que um deles afirmou 

que acredita que “Acho que o único benefício seria ficar com o corpo forte e atlético, pois 

no geral acho que é só lesão e etc.” e outro respondeu “Complicado... Tem benefícios? 

Não sei.”. Já os PPMMA afirmaram além do ganho de disciplina e ganhos físicos a 

melhora da concentração outros valores subjetivos como a melhora da auto estima, 

cognição e da sociabilidade. Dentre as respostas, duas que distanciaram deste padrão 

foram: “Ninguém sabe. O MMA não existe há muito tempo pra saber” e  

“Depende do nível. Nenhum esporte de alto rendimento é saudável. Os 

profissionais do futebol, no final da carreira, estão com os joelhos, tornozelos, 

articulações prejudicadas. O mesmo vale para profissionais do vôlei. Então se 

formos pensar em esporte de alto rendimento não será saudável, mas se for 

pela prática do esporte, possuirá diversos benefícios, como condicionamento 

cardiorrespiratório, desenvolvimento muscular, etc.” (Professor e profissional 

de MMA entrevistado número dez) 

Em relação a esse assunto, Zoughari (2005) afirma: 

[...] contudo, a prática e disciplina lhes permitem cultivar o amor próprio. O 

mesmo respeito deveria lhes ajudar a perceber que a carreira de quem luta 

MMA é curta e que as feridas provocadas por ela são, frequentemente, sérias 

e perigosas, podendo comprometer o futuro do atleta.” (ZOUGHARI, 2005, 

p.231) 

Apesar da maioria de respostas positivas em relação aos benefícios do MMA ao longo 

dos tempos, quatro PEFE e dois PPMMA negaram que a prática do MMA traria mais 

longevidade aos seus praticantes. 

Quatro PEFE e quatro PPMMA afirmaram que o MMA é uma arte marcial. Dentre estes, 

três PEFE também afirmaram ser um esporte, enquanto todos os PPMMA afirmaram ser 

esta uma prática esportiva. Três PEFE e quatro PPMMA o classificaram como luta 



esportiva, e três PEFE e dois PPMMA o classificaram como luta. Nove PEFE e nove 

PPMMA pensam que o MMA pode ser utilizado como defesa pessoal. 

Conforme mencionado anteriormente, compreendemos arte marcial como a arte da guerra 

ou para a guerra. Dentro de tal perspectiva, não há espaço para competições, pois não há 

delimitação de regras ou de pontos e, frequentemente, o perdedor acaba morrendo. 

Portanto uma prática competitiva jamais poderia ser considerada uma arte marcial. Já as 

lutas apresentam outras conformações e possibilidades, de modo que podem ser 

encontradas “em rituais (em especial entre os indígenas), na preparação de exércitos para 

guerras (no Oriente e na Grécia Antiga), como jogo, como exercício físico (na Europa) e 

como forma de defesa-dissimulação (a capoeira, no Brasil)” (BREDA, 2010, p.28, 29).  

Apesar da divergência encontrada sobre o conceito de arte marcial, consideramos 

contraditório alguns PEFE e PPMMA classificarem o MMA enquanto luta e não enquanto 

luta esportiva, uma vez que posteriormente o classificaram como um esporte. Pensamos 

na possibilidade de haver uma falta de reflexão sobre a modalidade. 

Em resposta a pergunta “Você acredita que o MMA seja uma prática corporal violenta?” 

quatro PEFE e quatro PPMMA responderam que sim, utilizando como argumentos a falta 

de elementos ideológicos e práticos para lidar com as emoções, o ensino inapropriado, a 

intensidade e explosão das técnicas e um comentário que ressaltamos: “Como qualquer 

outro esporte de contato. Futebol, futebol americano, rugby, hockey, etc.”. 

Seis PEFE e dez PPMMA afirmaram que o MMA eleva a condição espiritual ‘controle 

das emoções internas’ de seus praticantes, onde vimos por grande parte dos PEFE a 

condição de depender da intervenção do professor. Por parte dos PPMMA ressaltamos 

um comentário que afirma:  

“Conforme a intensidade do treino vai aumentando, o desgaste vai se tornando 

muito grande, então perde-se aquela necessidade de extravasar as energias, e 

além disso, o professor vai instruindo o atleta a não se meter em confusões, 

brigar na rua e etc. Sem contar que os atletas que criam confusões são 

demitidos de eventos profissionais, ou seja, é mal visto.” (Professor e 

profissional de MMA). 

 



Quando perguntamos sobre os aspectos mercadológicos do MMA, grandes eventos, 

canais de TV paga, propagandas e o grande número de academias surgindo, as respostas 

afirmaram tais fenômenos como normais ou como positivos, pois atraem mais público 

para o esporte, dão mais visibilidade e contribuem para seu crescimento. No entanto, 

algumas críticas foram tecidas como a necessidade de não se deixar levar pela mídia, 

manter o senso crítico e estudar a respeito do tema para ter uma opinião própria. 

 

Considerações 

Concordamos que uma pesquisa de maior escala deveria ser elaborada, para que a 

amostragem seja mais significativa em relação à população de professores de educação 

física escolar da região metropolitana de Vitória. Durante a análise, percebemos que na 

elaboração de nosso questionário, faltaram algumas perguntas que nos permitissem 

compreender melhor a situação das lutas nas escolas enquanto práticas pedagógicas, saber 

se vêm acontecendo ou não, e o nível de interesse e/ou entendimento dos professores e 

dos profissionais tanto sobre o MMA quanto sobre artes marciais e lutas, enquanto por 

outro lado, algumas perguntas ficaram redundantes. Nós não conseguimos compreender 

através das colocações dos PEFE e dos PPMMA quais seriam as contribuições que o 

MMA faria à comunidade escolar sob o ponto de vista educativo e de princípios 

filosóficos. 

Isto posto, a partir das informações coletadas nesse estudo, vimos que seis professores de 

educação física escolar afirmaram não possuir conhecimento o suficiente para se 

posicionar com segurança a respeito do MMA, apesar de reconhecerem o grande 

crescimento da modalidade, sua presença na mídia e nas academias e sua crescente 

influência no público escolar e na sociedade. E mesmo os que afirmaram conhecer mais 

sobre a modalidade não manifestaram conhecimentos específicos da prática, 

frequentemente fazendo colocações generalistas e superficiais. Isso nos demonstra 

desinteresse pela prática, ou pelo que essa prática traria de benefícios à escola. Deste 

modo, por parte dos professores de educação física escolar, acreditamos que a 

possibilidade de inserção do MMA na escola seja algo distante. 



Por parte dos professores e profissionais de MMA, vimos uma posição bem otimista em 

relação a inserção da modalidade na escola, e conforme seus posicionamentos 

percebemos uma mente aberta à discussão sobre essa modalidade, bem como a 

preocupação com o bem estar dos praticantes. Apesar de a maioria desses professores e 

profissionais apresentarem em vários momentos respostas “prontas” e baseadas no senso 

comum, vimos por parte de alguns críticas em várias de suas colocações sobre a 

modalidade, sobre a temática do esporte e das lutas. A nosso ver, isso denota estar 

havendo um amadurecimento de opinião dos profissionais da área e estudo sobre o 

assunto. 

Por fim, acreditamos que a temática das lutas na escola ainda precisa de mais estudo, e 

de mais atenção no processo de formação contínua dos professores, para que seus 

conhecimentos estejam constantemente atualizados e tenham mais profundidade em suas 

colocações, o que vemos como necessário para uma prática docente que tenha por 

objetivo formar cidadãos críticos participativos. 
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