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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um breve estudo referente ao ensino das lutas no 

currículo de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Será abordada a analise sobre a pesquisa de campo que realizamos com a 

temática lutas com professores e alunos a fim de incitar discussões a respeito desse 

tema que é um grande componente da Cultura Corporal de Movimento.  

Palavras-chaves: Lutas, Esportes de Combate, Formação Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGHTS IN INITIAL FORMATION: TRAINING: A FEW NOTES 

ABSTRACT  

The present work introduces a short study regarding the teaching of fights on the 

curriculum for the licenciate in Physical Education of the Universidade Federal do 

Espírito Santo. It'll be discussed the analysis of the field research that we realized with 

the theme 'fights' with teachers and students with intent of nurturing discussions about 

this theme, which is a big component of the Corporal Moviment Culture. 

 Keywords: Fights, Combat Sports, Initial Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCHAS EN FORMACIÓN BÁSICA: algunas notas 

RESUMEN  

El presente trabajo muestra un breve estudio referente a la enseñanza de las luchas en 

el currículo de licenciatura en Educación Física de la Universidad Federal del Espírito 

Santo. Será abordado el análisis sobre el estudio de campo que realizamos con la 

temática luchas con profesores y alumnos con la finalidad de incitar discusiones a 

respecto de este tema, que es un grande componente de la Cultura Corporal del 

Movimiento.  
 

Palabras clave: Lucha, Deportes de combate, la formación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[...] é da beleza da poesia que nascem os guerreiros. Lutam melhor aqueles em cujos corpos moram os 

sonhos. Para se lutar não basta ter corpo e saber competentes: é preciso ter alma”.  

Marcellino 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade física tem muitos adeptos em seu amplo horizonte no que se diz respeito à 

cultura corporal de movimento, e as lutas são responsáveis por grande parte desse 

interesse.  

Quando optamos pelo curso de educação física nós já estávamos inseridos no campo das 

artes marciais, como alunos e atletas. Então esse envolvimento com as lutas antes do 

ingresso na universidade, fomentou em nós a vontade de atuar nessa área. Uma vez 

dentro do curso fez com que nós pensássemos em várias formas de pedagogizar tanto o 

jiu-jitsu como também o judô. 

Procuramos maneiras para facilitar seu aprendizado nas diferentes faixas etárias, 

contextos sociais e com as diferentes limitações de cada um. Na graduação, aprendemos 

o básico em ginástica, dança esportes individuais, esportes coletivos, atletismo, porém o 

conteúdo sobre lutas fica em desvantagem por ter uma quantidade pequena de horas 

destinada ao ensino da mesma. 

As lutas estão vinculadas a cultura corporal de movimento, são componentes da 

educação física como consta no Parâmetros Curriculares nacionais – PCN’s, e devem 

ser trabalhados nas escolas. 

Mas como ensinar lutas aos nossos alunos se na nossa formação inicial pouco é passado 

sobre esse conteúdo? 

Pensamos que um professor de Educação Física deve sair do curso de formação com um 

largo horizonte no que se diz respeito à cultura corporal de movimento, e a problemática 

deste trabalho está justamente nesse fato.  

 A maioria dos futuros professores sai do curso com poucas ou nenhumas vivências nas 

artes marciais. O campo da educação física pouco produziu a respeito dessa 

problemática, sendo que muito se fala a respeito do alto rendimento e lutas, lutas na 



escola, e a questão da Fisiologia com as lutas em geral. Esse fato foi evidenciado por 

Correia e Franchini (2010) sendo que da analise de 11 periódicos nacionais no período 

de 1998 até 2008 e constatarem que dos 2561 encontrados, somente 75 (ou 2,93%) eram 

sobre a temática lutas. Também encontraram um número muito baixo de artigos que 

tratasse os seus aspectos pedagógicos. E quando esse tema era abordado, a maioria dos 

artigos retratavam com viés da fisiologia e/ou do comportamento motor (CORREIA; 

FRANCHINI, 2010).  

Outros autores como Rufino e Darido (2011) falam da pequena quantidade de estudos 

relativos ao conteúdo lutas, falando na necessidade de um aumento de estudos e de 

produção científica na área afim de acentuar a compreensão da mesma. 

Esse trabalho tem como principal zelo entender o porquê da falta de preparo dos 

professores de educação para atuar com o conteúdo lutas no âmbito escolar. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho tem como base uma pesquisa de campo, para Franco esse tipo de pesquisa: 

 
[...] precede a observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no 

real; a coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente a análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica 

consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. 

(FRANCO, 1985, p. 35). 

Em relação à coleta de dados, realizamos 10 entrevistas, como consta em anexo, no 

período de 16 de julho de 2013 a 13 de agosto de 2013, relativas à questão do ensino 

das lutas na formação inicial no curso de licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Algumas entrevistas foram transcritas e outras 

foram encaminhadas por e-mail e posteriormente recolhidas devido à falta de 

disponibilidade de alguns dos entrevistados. Sendo que foram dois professores, quatro 

alunos que se envolveram com as Lutas na sua formação e quatro alunos que não 

tiveram contato com a mesma. 

Martins (2008, p. 27) define a entrevista como: 



 [...] uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é 

entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 

questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, 

com base nas suposições e conjecturas do pesquisador. (MARTINS 2008 p. 

27) 

O critério de escolha dos professores se baseou nos que por sua vez já tiveram/tem 

envolvimento com lutas na universidade e trabalharam/trabalham com o ensino das 

lutas na formação inicial e em projetos de extensão aberto aos alunos e a comunidade.  

Para o critério de escolha dos alunos, buscamos no Centro de Educação Física e 

Desportos - CEFD da UFES: alunos que já tiveram uma pequena vivência com lutas e 

hoje não tem mais envolvimento com a mesma; alunos que sempre praticaram alguma 

modalidade e ainda praticam; e outros que nunca praticaram. 

No atual currículo do curso de licenciatura em educação física, não tem nenhuma 

disciplina obrigatória voltada para o ensino das lutas de maneira geral, só há oficinas, 

que são de caráter optativo, e que são poucas, sendo elas de judô e capoeira. 

 

ANÁLISES DOS DADOS 

Foi pedido aos dois professores do CEFD/UFES para que eles falassem do 

envolvimento e a trajetória deles com as lutas e foi observado que os dois tiveram o 

contato com as lutas desde cedo, fora da universidade, o que chegou a ser decisivo para 

um deles na hora da escolha do curso que prestaria para o vestibular.  

Ambos praticaram mais de quatro modalidades de luta, mas o aprofundamento só se deu 

em uma delas. Um deles ainda lida com o ensino das lutas na universidade onde ele se 

formou e trabalha atualmente e já o outro teve uma passagem pequena dentro da 

universidade em que trabalhou com o ensino das lutas. 

Quando foram questionados como eles viam a questão das Artes Marciais no curso de 

formação de professores de Educação Física, ambos acharam complicado porque é 

necessária uma aproximação com as lutas muito grande para um espaço de tempo muito 

pequeno: Nesse sentido, 

É muito complicado, porque as Artes Marciais, elas tem um saber cultural 

muito forte e há um distanciamento da universidade com esse saber cultural. 



Porque o saber cultural requer um recurso temporal muito grande na 

formação, quando eu falo de tempo e espaço é o seguinte, o professor, o faixa 

preta, ele vive esse estilo de vida e o seu discípulo absorve esses princípios, 

esses comportamentos, e uma ética que está embutida. (Professor A)  

 

As lutas não podem ser entendidas somente como movimentos mecânicos, há todo um 

saber cultural intrínseco. Kunz (1994) fala que não se deve ficar somente no movimento 

e nos gestos técnicos e sim no se movimentar do aluno, que o ensino se emancipa 

fazendo com que as vivências e experiências dos alunos estejam contextualizadas com o 

meio que ele vive, resignificando a luta para além dos muros da escola. 

As artes marciais enquanto cultural corporal de movimento, componente do currículo da 

educação física fica em desvantagem se comparada a outros esportes. Del´Vecchio e 

Franchini (2006) falam que o fato dos professores não trabalharem com lutas nas 

escolas se deve por esse conteúdo ser passado superficialmente durante a graduação, ou 

quando passado só são vistas as artes marciais de maior tradição, menosprezando as 

outras. 

Um dos professores disse que vê a questão de outros professores não trabalharem com o 

conteúdo lutas por que 

[...] afirmaram não ter recursos assim como dentro da escola eles não 

conseguiam defender o dialogo de que as lutas não estão atreladas com a 

violência, ou seja, não conseguiam aliar a técnica ao discurso. A práxis deles 

ainda era muito escassa, e quando se trata de lutas com essa multiplicidade 

que existe no mundo, vem à questão: Qual luta que eu dou? Qual Arte 

Marcial trabalhar? É complicado!     Esse é o primeiro dado.  Entre a intenção 

e o gesto, a práxis, o fundamento teórico no que se diz respeito às lutas não é 

como, por exemplo, quando você chega à sala para dar um futebol, voleibol, 

basquetebol, muitos senão todos já têm certa noção. Aí quando você chega às 

lutas e faz uma breve pesquisa de quem já teve envolvimento com lutas é 

muito restrito, as pessoas chegam do zero aqui, e quando chegam com 

alguma coisa, na maioria das vezes é uma visão mercadológica do que se tem 

passado na mídia como, por exemplo, o MMA o UFC, então a formação 

ainda tem uma serie de percalços, de desafios. [...] e ainda tem muito 

preconceito dentro da escola, muitos acreditam que lutas ou artes marciais 

vão tornar a escola mais violenta. 

 

Carreiro (2005) afirma que, dentre os conteúdos que podem ser apresentados na 

Educação Física escolar, as lutas são um dos que encontram maior resistência por parte 



dos professores, com argumentos como: falta de espaço, falta de material, falta de 

vestimentas adequadas e associação intrínseca às questões de violência. 

Durante toda graduação, nós enquanto alunos vemos que é possível e se faz necessário 

uma adaptação de diversas modalidades para estas acontecerem no ambiente escolar, 

então a falta de material e de espaço podem ser dribladas se o ensino das lutas for 

adaptado, também é viável a utilização de materiais alternativos para suprir a carência 

de materiais padrões. O conteúdo lutas na sua totalidade de mostra um conteúdo muito 

rico por abranger não somente gestos técnicos, mas também uma infinidade de valores 

que são intrínsecos as pratica de lutas. 

O professor B fala da importância do conteúdo lutas na formação inicial de professores 

pelos valores presentes nesse conteúdo:  

Existem valores passados pelas Lutas, principalmente as Lutas Japonesas, 

como o Judô, Caratê, Aikidô, o próprio Jiu-Jítsu na sua essência, que os 

outros esportes não têm, valores éticos obrigatórios como lealdade, 

sinceridade, fidelidade, disciplina, enfim, então eu vejo que esse é um 

aspecto muito interessante para a formação dos Professores de Educação 

Física.  

 

Valores estes dificilmente são encontrados em esportes de outra vertente, valores estes 

que contribuem para a formação cidadã do aluno, como ressalta Mesquita (2001). As 

lutas na sua essência vai alem do mero fazer, não tendo como separar a teoria da pratica, 

não podendo haver a distinção que há atualmente, como se um professor fosse capaz de 

ensinar a técnica sem passar por toda sua historia e contextualizá-la com o lugar onde 

esta vai se inserir.  

A ligação entre o campo das lutas e o campo da Educação Física foi vista pelos 

professores como complexa, pois 

Envolve os saberes das lutas dentro da EF enquanto disciplina acadêmica e 

um campo fora. Essa aproximação é extremamente tensa. Por um lado o 

participante do processo que tiveram pratica de luta alem de universidade 

eles acreditam que nós somos teóricos das Lutas e das Artes Marciais, e por 

outro lado os estudiosos da academia que tiveram uma formação cultural 

acadêmica eles às vezes são muito sisudos, são muito soberbos e acreditam 

que vão superar o saber cultural. [...] E também tem outro ponto interessante 

que carrega maior tensão que é o ponto de vista político, uma vez que muitos 

acreditam que não precisam da Universidade para ensinar Lutas. A questão 

do ensino também tem fator de peso nessa questão uma vez que foi mudado o 

cenário das lutas, antigamente os mestres davam aula para 5 a 10 alunos no 



Maximo, hoje nos temos de dar conta de 40 até 60 alunos, aí como você 

passa a ritualística do tatame, do dojô, da ética marcial? Opta por uma 

obediência cega? (Professor A) 

Alves Jr. (2001, p.79) destaca o fator social das lutas e sua importância na 

transformação do ser e atribui a isso a justificativa da presença das artes marciais no 

campo da universidade.  

O fato de essa temática ser polemica, possibilita seu manejo na escola em diferentes 

aspectos sociais, questões essas que podem transitar por temas como violência, 

cidadania, disciplina, busca pelo aprimoramento pessoal e etc, cabendo ao professor 

problematizar afim de gerar debates que contribuam para o crescimento dos alunos 

enquanto cidadãos críticos. 

O Professor B admite que existe uma importância das artes marciais na formação de 

professores, mas afirma: 

 Eu tenho uma dificuldade para definir o campo da educação física, enquanto 

o campo das Artes Marciais eu sei definir, como por exemplo, o do Judô, 

fundado pelo Jigoro Kano que trazia a ideia de transformá-lo num método de 

educação nacional, física, moral e intelectual, por assim dizer, Judô e 

Educação Física seriam basicamente redundante porque o Judô já é uma 

Educação física não vejo assim uma relação muito clara embora eu admita a 

importância das Artes Marciais na formação dos professores. 

 

Um ponto interessante abordado nas entrevistas foi se era possível a um aluno não 

iniciado nas Artes Marciais ensiná-la nas escolas: 

Sim, vejo essa em três aspectos, o do esporte, do lazer e da saúde.  

Concentração, solução de problemas, tornar-se mais aguerrido (esporte)  

Respeito, ajuda mútua, cooperação, respeito ao corpo do outro (lazer)  

A capoeira aplicada à ginástica, ginástica para idosos de uma forma que não 

vá ser preciso trabalhar elementos técnicos (saúde)  

Eu acredito que a prática é necessária ao professor na sua formação, não que 

o professor deva se tornar um exímio lutador, competidor, mas é preciso 

perceber as dificuldades e desafios e isso só acontece na pratica e o que eu 

acho preocupante na EF escolar é que as Lutas não fazem parte do cotidiano 

escolar, a grande maioria nunca praticaram lutas, há um preconceito, então as 

lutas ficam em meio a questionamentos: a que veio pra que serve, quais são 

os seus valores. Em contrapartida podemos trabalhar com temas praticamente 

esquecidos nos dias de hoje, no caso o principio da evitação, evitar o 

confronto, isso não é ensinado nas academias, isso tudo você pode trabalhar 

em atividades lúdicas, rolamentos, esquivas, bloqueios, varias possibilidades 

e isso requer pratica, requer uma carga horária de 90 a 120 horas. (professor 

A) 



Eu não concordo, não acredito que ele seja capaz, embora tenha aqui no 

CEFD um grupo que defenda a tese que você não precisa saber fazer para 

ensinar, a mesma pergunta nós poderia fazer: é possível ensinar inglês na 

escola alguém que não é iniciado em inglês? Mas tem uma turma que diz que 

pode ensinar futebol, por exemplo, sem saber jogar. Eu dei sorte, porque 

todos os meus professores de Lutas eles praticavam, isso implica dizer que 

eles não eram campeões, mais implica em minimamente conhecer. (professor 

B)  
 

Uma das dificuldades encontradas para se trabalhar com o ensino das lutas na 

universidade é a concepção que os alunos têm do assunto: 

O que está errado é essa concepção de Luta, tentar embutir na cabeça dos 

formandos, estudiosos, acadêmicos, que as lutas podem começar com 

crianças de seis meses até um ano rolando abraçadas, elas já fazem isso de 

forma lúdica, e tudo isso pode criar uma cultura de movimento, mas demanda 

muitas coisas [...] Uma nova concepção de Lutas essa é a maior dificuldade. 

(professor A) 

Outro problema encontrado seria que as disciplina que trabalhassem com esse conteúdo 

não iam conseguir passar adiante os valores embutidos nas lutas  

No curso de graduação eu acho que o principal desafio é fazer com que as 

pessoas entendam que elas não vão exclusivamente aprender a execução de 

técnicas, mas vão ter que aprender com certa profundidade a fundamentação 

filosófica, a fundamentação política, histórica, ideológica, dessas lutas. Mas 

normalmente quando se vem pra cá se quer aprender somente a projetar, a 

imobilizar, estrangular, fazer uma chave de braço, etc. A discussão teórica 

não é muito bem vista então o desafio implica em fazer com que os 

estudantes apliquem certo rigor com a parte teórica dessas lutas. (professor 

B) 

 

Rufino e Darido (2012, p.14) falam que o ensino das lutas tem que possibilitar “[...] que 

esta pratica transcenda ao nível mecânico e se arroje para formas criativas e 

significativas de vivenciar os movimentos tão peculiares que as constituem [...]” para 

que assim a luta possa ter significado para o sujeito. um conteúdo muito complexo não 

pode ser fragmentado, deixando aspectos fundamentais de lado ou separando as duas 

vertentes, como a parte técnica e filosófica. 

Cabe então a pergunta: O que privilegiar na formação inicial para atuar com o tema 

Lutas na escola? 

Dominar a concepção de Lutas, eu não abro mão do meu aluno ter uma 

compreensão étnica, histórico e cultural das Lutas, porque o primeiro ponto 

de enfrentamento do professor na escola vai ser o enfrentamento de 

apresentar essa proposta para o pedagogo, gerente pedagógico, coisa desse 



tipo, então o professor tem que ter segurança em escrever e dialogar, é o 

primeiro ponto. O segundo ponto, ele ter os fundamentos pedagógicos, tem 

que saber fazer um bom planejamento. (professor A) 

Eu acho uma dificuldade, por exemplo, você ter uma variedade de áreas que 

possam acontecer o ensino das diversas Lutas, eu não acredito que há uma 

luta melhor do que a outra, então eu acho que o ideal assim como a prática 

dos outros esportes, como futebol, basquete, natação, enfim se aluno pudesse 

ter o contato com as mais diversas lutas seria interessante para a própria 

formação dos professores, até mesmo para não ficar preso a uma determinada 

modalidade, enfim, seria interessante estimular.  

O interesse pelo tema no CEFD é visto de duas formas: pelo professor A, há um grande 

numero de alunos interessados, que nem consegue dar conta de todos na orientação, e 

vê que existe uma grande chance no CEFD se tornar um grande centro de luta; já o 

professor B diz que o desinteresse caiu porque antes a disciplina era vista como 

obrigatória; por exemplo, o judô, que conta um dojô grande, por sinal maior dojo do 

Estado do Espírito Santo, e agora por ser uma disciplina optativa quase não é utilizado, 

o que antes era usado para 40 alunos, hoje numa disciplina optativa conta um total de 

cinco alunos. 

Quanto à estrutura do CEFD para o ensino das lutas, os dois professores falam que há 

essa estrutura, mas que ela precisa ser melhorada, e a falta de manutenção faz com que 

os materiais estragam, sendo que são estes que determinam a metodologia das 

atividades, como por exemplo, com o dojo em manutenção fica restrito quanto a que 

tipo de luta ensinar e como ensinar uma atividade de rolamento que precise do dojo. 

Um fato relatado nas entrevistas que comungou nas falas dos dois professores foi o 

estado que se encontrava o dojô da UFES, que é fundamental para a prática de muitas 

modalidades de lutas, onde não estava propicio a pratica da mesma, devido a alguns 

problemas de manutenção que afetaram o material do tatame, porém ao término das 

entrevistas o dojô foi reformado.  

A organização das aulas e o principio teórico metodológico aplicado pelos dois 

professores no CEFD/UFES é: 

[...] Que todo mundo chega aqui com um saber, eu não sou detentor completo 

do saber, todos podem colaborar na minha aula, todas as pessoas devem 

perpetuar nesse espaço embora eu tenha a concepção de que esses saberes são 

indissociáveis dentro da prática das Lutas. Outro principio crucial é que eu 

tenho que respeitar os limites do outro e saber que nem todos vão conseguir 

executar os movimentos. (Professor A) 



E também 

favorecendo a participação do estudante, estimulando o aluno à troca de 

dialogo deixando de lado aquele modelo no qual o aluno entrava mudo e saia 

calado. Mas o principio metodológico é do ensino da técnica no caso mais 

tendo como objetivo não apenas o aprendizado da técnica mais considerar 

também a individualidade de cada aluno no aprendizado dessa técnica para 

que ele possa modificar ou adaptar a técnica a sua própria condição orgânica. 

(Professor B) 

Foi aplicado também um questionário a oito alunos sobre o tema lutas na formação de 

professores, das quais quatro tiveram contato com as artes marciais antes de entrarem na 

universidade e quatro tiveram contato a partir da universidade. 

O fato de não ter contato com a tradição das lutas foi visto como um ponto negativo por 

quatro dos entrevistados, que impossibilitaria o seu ensino nas escolas, dois deles que 

tiveram contato com as lutas antes da universidade falaram da importância dos aspectos 

sociais, culturais, filosóficos e dos valores por trás de cada arte marcial que seria difícil 

de ser passado por alguém que não teve essa vivencia mais profunda. Os outros 

entrevistados disseram que não impossibilita, mas dificulta, tendo o professor que nunca 

teve contato pesquisar sobre o tema. 

Rufino e Darido (2013) falam que o professor de EF não precisa ter profundos 

conhecimentos para ministrar aulas com o tema lutas, mas é necessário que para isso 

esse professor durante sua graduação tenha retido para si ao menos uma noção de 

fundamentos básicos e como aplicar lutas no contexto escolar.  

Quanto à formação inicial quando o assunto é o ensino das lutas, três dos entrevistados 

tocaram na importância dos valores passados pelas lutas, dois já tocaram sobre a 

vivencia das lutas dentro da universidade, um entrevistado falou sobre os limites e 

possibilidades dentro do ambiente escolar com esse tema e outro entrevistado disse não 

haver esse foco na universidade. 

Fato este que soma a ser um ponto negativo que alguns alunos tem quando questionados 

sobre o tema lutas, por não terem o conhecimento necessário, pensam não ser possível 

seu ensino nas escolas. 

As principais dificuldades para o ensino das lutas nas escolas: 



Podem estar relacionadas ao não envolvimento ou desinteresse do professor 

de EF em desenvolver o conteúdo. De acordo com diversas abordagens 

pedagógicas, o professor deve saber ensinar o conteúdo, e não, ser um 

lutador. Deve utilizar diferentes recursos para isso, inclusive buscando apoio 

para a parte motora dos fundamentos, se necessário. A escola não é lugar de 

formação de lutadores profissionais, mas espaço de tratamento pedagógico do 

conteúdo lutas na educação física. (Aluno 1) 

Dois entrevistados falaram sobre a importância da distinção entre violência e lutas, 

desse conteúdo ser mal visto na escola como incentivador de brigas. Dois entrevistados 

falaram sobre a falta de preparo, conhecimento e vivência sobre o tema.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996, p. 97) traz as tona temas importantes a 

serem trabalhados, e o fato de lutas remeter a violência não pode implicar na sua não 

existência nas escolas, e sim ser utilizado como ponto de partida para debates,  como: 

[...] compreensão do ato de lutar: por que lutar, com quem lutar, contra quem 

ou contra o que lutar; compreensão e vivência de lutas dentro do contexto 

escolar (lutas x violência); vivência de momentos para a apreciação e 

reflexão sobre as lutas e a mídia; análise sobre os dados da realidade das 

relações positivas e negativas com relação à prática das lutas e a violência na 

adolescência (luta como defesa pessoal e não arrumar briga?). 

 

Partindo desse principio vimos que no ensino das lutas não basta só o ensino da técnica, 

a repetição de gestos, é preciso debater polêmicas acerca desse tema, como por 

exemplo, a diferenciação entre lutas x violência. 

Atuar com a temática lutas na escola exige grande responsabilidade e atenção por parte 

do professor, porque é preciso convencer a toda uma parte de diretriz da escola, pais e 

sociedade. Usando também de gestos técnicos, mas provocando no aluno a 

resignificação desses gestos, usando mais uma vez da ferramenta dos valores que façam 

uma aproximação com a cidadania do aluno que as lutas por si só implicam, como cita 

Mesquita 

[...] a luta deverá servir, em função de sua prática esportiva, para integrar o 

cidadão à sociedade. Ficando claro que será através de uma série de 

construções de situações com bases técnicas, sociais e legais que irão 

proporcionar esta integração. (MESQUITA 2001, p.70) 

 

Outro entrevistado fala sobre a falta de conhecimento sobre lutas 

Por mais que se usem as justificativa da falta de material ou do trabalho dos 

esportes com bola e/ou estafetas seja maior de idade absorção pela 



comunidade escolar, o que realmente falta para a aplicação das lutas nas 

escolas se dá pela falta de professores preparados para lidar com esse 

conteúdo dentro do meio escolar. Não se trata de praticantes de artes marciais 

apenas, mas professores comprometidos com sua pratica a fim de 

problematizar, pedagogizar e estabelecer uma construção de conceitos e 

aprendizado junto a seus alunos sobre essa temática, fundamentando assim o 

uso das lutas enquanto conteúdo de transformação social ético, filosófico e 

prático. (Aluno 2) 

Quando questionados quanto à avaliação da aprendizagem do conteúdo lutas nas 

disciplinas que já realizou no CEFD/UFES e o que está faltando ou o que poderia ser 

feito para melhorar, foi falado sobre a pouco oferta de oficinas sobre esse conteúdo, ou 

melhor, que poderia existir uma disciplina obrigatória, para que todos pudessem passar 

por essa vivência, porque até mesmo se tivessem mais oficinas não dariam conta, por ter 

uma carga horária muito pequena para um conteúdo extenso de técnicas, princípios e 

valores, acabando por ficar um conteúdo negado aos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi apresentado, a falta do ensino lutas nas escolas se dá pelo fato de muitos 

professores em formação não terem vivenciado esse conteúdo na universidade, seja pela 

pouca oferta ou por falta de interesse dos alunos.  

Mesmo na maioria das vezes havendo estrutura básica adequada para a pratica de lutas, 

tanto na escola quanto na universidade, o fator decisivo para o não acontecimento desse 

ensino se dá pelo tempo que tal tema exigiria. Pois como muito foi falado, tanto pelos 

alunos entrevistados, pelos professores e autores como Rufino e Darido (2012)  

[...] as lutas corporais devem ser ensinadas porque elas fazem parte da cultura 

corporal, ou seja, são práticas historicamente importantes e que 

acompanharam os seres humanos ao longo do tempo, sendo uma das mais 

elementares manifestações dessa cultura. 

 

Sendo assim, o ensino das lutas não se resume a mera repetição de gestos, não que essa 

não seja importante para o aperfeiçoamento da pratica, mas a resignificação dessa 

pratica se faz mais que necessária. 

Toda arte marcial tem sua historia, princípios e valores embutidos que precisam ser 

passados aos alunos para poder levantar discussões, compreensões, e isso requer tempo, 



tempo esse que não existe para que tanto outros temas possam ser abordados dentro do 

currículo de educação física. 
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ANEXO 

Questionário aplicado aos dois professores do CEFD/UFES 

1- Conte a historia do seu envolvimento com as lutas. 

- (Professor A) Bom, o meu envolvimento com as lutas começou em 1977/1978. Minha 

primeira modalidade de luta foi o caratê, cheguei até a faixa vermelha no estilo 

Shotokan e depois eu conheci a Capoeira, aqui mesmo, no CEFD, onde tinha um 

professor de Capoeira que era acadêmico. Aí eu vim conhecer em 1980, fiz uma aula 

experimental e gostei e continuei fazendo a Capoeira. Em 1984 eu iria prestar vestibular 

para Engenharia, por causa da capoeira eu optei pela Educação Física. Já estava aqui 

dentro, a capoeira era praticada onde hoje é o auditório. Em 1985 eu peguei a minha 

corda de professor de capoeira, no qual meu mestre foi embora e eu comecei a dar aula 

em 1985 aqui e não parei mais. Aí me formei em capoeira, contramestre em 1992. 

Também trabalhei muito em escolas, projetos sociais com lutas, capoeira e também 

esportes. Em 2000 eu fui chamado para dar aula de capoeira numa Universidade da 

Suíça, no qual permaneci lá durante seis anos entre idas e vindas, também ministrei 

aulas de lutas em faculdade e universidades aqui no Brasil. La eu tive contato com 

outras lutas, como o Jiu-jítsu e o Aikidô, até porque o professor que me levou pra lá é 

formado em cinco lutas, então ele queria aprender a capoeira e em contrapartida eu tive 

vivencia em outras lutas. Em 2009 fiz o concurso para dar aula de capoeira e lutas aqui 

na Universidade Federal do Espírito Santo e por conta da dedicação exclusiva abri mão 

de empregos em outras escolas e faculdades. 

(Professor B) Eu comecei Lutas em 1969, faz tempo, e na minha cidade não tinha Judô, 

as lutas que eram conhecidas lá na época eram o Jiu-jítsu, o Vale-tudo e o boxe. E eu 

comecei pelo Jiu-jítsu, depois fui para o boxe e fiz também Vale-tudo, ainda cheguei a 

disputar um campeonato cearense de boxe e fiz duas lutas públicas de Vale-tudo. Só 

depois em 1973, é que eu tenho um contato com o Judô, quando o Judô é introduzido 

em Fortaleza, e aí eu me dedico a partir daí ao Judô e basicamente fiquei com o Judô até 

1976 quando eu entrei para a Brigada Paraquedista e lá tive contato com o caratê, aliás, 

o quartel inteiro fazia, era o chamado caratê de combate, durante dois anos. 

Posteriormente segui com o Judô e continuo até hoje. Quando eu vim pra UFES em 

1993, quem trabalhava com o judô muito bem era o professor José Adelino, e as vezes 



que eu fiz uma intervenção no Judô foi para ajudar o Prof.ª Adelino, chegamos a 

realizar ai algumas atividades conjuntas, e depois que o professor se aposentou eu 

também me desinteressei do ensino do Judô aqui de modo que a minha passagem pelo 

Judô na UFES foi muito pequena. 

2- Como você vê a questão das Artes Marciais no geral dentro do curso de formação de 

professores de educação. física? 

(Professor A) É muito complicado, porque as Artes Marciais, elas tem um saber cultural 

muito forte e há um distanciamento da universidade com esse saber cultural. Porque o 

saber cultural requer um recurso temporal muito grande na formação, quando eu falo de 

tempo e espaço é o seguinte, o professor, o faixa preta, ele vive esse estilo de vida e o 

seu discípulo absorve esses princípios, esses comportamentos, e uma ética que está 

embutida.Entrando nesse mérito há pouco tempo atrás surgiu uma pesquisa no campo 

das Artes Marciais na cidade de Viana e muitos professores se apoiaram em uma 

formação insegura, com carga horária restrita, 30 a 60 horas no máximo, com um 

conteúdo vasto para aquele recurso temporal que eu citei. Então os professores não 

tinham segurança mesmo tendo contemplado. Na diretriz da LDB no planejamento da 

Secretaria Municipal de Viana afirmaram não ter recursos assim como dentro da escola 

eles não conseguiam defender o dialogo de que as lutas não estão atreladas com a 

violência, ou seja, não conseguiam aliar a técnica ao discurso. A práxis deles ainda era 

muito escassa, e quando se trata de lutas com essa multiplicidade que existe no mundo, 

vem à questão: Qual luta que eu dou? Qual Arte Marcial trabalhar? É complicado!     

Esse é o primeiro dado.  Entre a intenção e o gesto, a práxis, o fundamento teórico no 

que se diz respeito às lutas não é como, por exemplo, quando você chega à sala para dar 

um futebol, voleibol, basquetebol, muitos senão todos já têm certa noção. Aí quando 

você chega nas lutas e faz uma breve pesquisa de quem já teve envolvimento com lutas 

é muito restrito, as pessoas chegam do zero aqui, e quando chegam com alguma coisa, 

na maioria das vezes é uma visão mercadológica do que se tem passado na mídia como, 

por exemplo, o mma, o ufc, então a formação ainda tem uma serie de percalços, de 

desafios. Agora o que eu tenho feito hoje é reduzir essa multiplicidade de lutas para três 

modalidades, eu trabalho com a capoeira, o jiu-jítsu e o huka-huka, então eu pego uma 

pratica que eu posso trabalhar um código de ética de cunho oriental, uma pratica do 



tronco étnico branco, uma do tronco étnico indígena e do tronco étnico negro. Dentro de 

uma carga horária de 60 horas eu consigo perpassar uma possibilidade de diálogo de 

uma forma mais ampla, pra formação do aluno e é complicado, agora vai ter a disciplina 

lutas para a licenciatura porque não tinha, não sei se eu vou dar conta licenciatura e 

bacharelado, mas isso é secundário, o que eu acho é que ainda é uma coisa muito 

recente, e ainda tem muito preconceito dentro da escola, muitos acreditam que lutas ou 

artes marciais vão tornar a escola mais violenta, como afirma Carreiro (2005), que por 

muitas vezes as pessoas ainda vêem as Lutas intrínsecas à violência, como se fosse algo 

indissociável. 

(Professor B) Dependendo do professor que der essa disciplina, eu falo diretamente do 

Judô, ele é importante porque existe valores passados pelas Lutas, principalmente as 

Lutas Japonesas, como o Judô, Caratê, Aikidô, o próprio Jiu-Jítsu na sua essência, que 

os outros esportes não têm, valores éticos obrigatórios como lealdade, sinceridade, 

fidelidade, disciplina, enfim, então eu vejo que esse é um aspecto muito interessante 

para a formação dos Professores de Ed. Física.  

3- Como você interpreta a ligação entre o campo das lutas e o campo da educação. 

física? 

(Professor A) Essa questão envolve os saberes das lutas dentro da EF enquanto 

disciplina acadêmica e um campo fora. Essa aproximação é extremamente tensa. Por 

um lado os participantes do processo que tiveram praticas de luta alem de universidade 

eles acreditam que nós somos teóricos das Lutas e das Artes Marciais, e por outro lado 

os estudiosos da academia que tiveram uma formação cultural acadêmica eles às vezes 

são muito sisudos, são muito soberbos e acreditam que vão superar o saber cultural. 

Para você ter uma ideia, na semana que vem eu vou a um encontro Internacional de 

Capoeira, no qual são dois estudiosos da academia, o Fábio professor de capoeira da 

UFES e o professor de capoeira da USP, que vão debater questões com um mestre de 

um grupo do Rio e um do Sergipe, ambos não acadêmicos. Existem iniciativas nesse 

campo, no Judô também existe. Quando existe essa aproximação do campo da EF e das 

lutas que já comunga bem é o treinamento desportivo, que aí tem o comitê olímpico, 

enfim, fica tudo tranquilo, mas como estamos falando do ensino não comunga bem. E 

também tem outro ponto interessante que carrega maior tensão que é o ponto de vista 



político, uma vez que muitos acreditam que não precisam da Universidade para ensinar 

Lutas. A questão do ensino também tem fator de peso nessa questão uma vez que foi 

mudado o cenário das lutas, antigamente os mestres davam aula para 5 a 10 alunos no 

Maximo, hoje nos temos de dar conta de 40 até 60 alunos, aí como você passa a 

ritualística do tatame, do dojô, da ética marcial? Opta por uma obediência cega? 

(Professor B) Eu tenho uma dificuldade danada para responder uma questão dessa 

porque o campo das Artes Marciais eu consigo definir, já o campo da Ed. Física não, o 

próprio Jigoro Kano dizia que a ideia dele de quando fundou o Judô era a de 

transformar o Judô num método de educação nacional, física, moral e intelectual, de 

modo que dizer Judô e Ed. Física, seria basicamente redundante porque o Judô já é uma 

EF. Como eu tenho dificuldade de definir EF essa relação fica meio truncada, não vejo 

assim uma relação muito clara embora eu admita a importância das Artes Marciais na 

formação dos professores.·. 

4- É possível a um aluno não iniciado nas Artes Marciais ensiná-la na escola? 

(Professor A) Sim, vejo essa em três aspectos, o do esporte, do lazer e da saúde.  

 Concentração, solução de problemas, tornar-se mais aguerrido (esporte), Respeito, 

ajuda mútua, cooperação, respeito ao corpo do outro (lazer), A capoeira aplicada à 

ginástica, ginástica para idosos de uma forma que não vá ser preciso trabalhar 

elementos técnicos (saúde)  

Eu acredito que a prática é necessária ao professor na sua formação, não que o professor 

deva se tornar um exímio lutador, competidor, mas é preciso perceber as dificuldades e 

desafios e isso só acontece na pratica e o que eu acho preocupante na EF escolar é que 

as Lutas não fazem parte do cotidiano escolar, a grande maioria nunca praticaram lutas, 

há um preconceito, então as lutas ficam em meio a questionamentos: a que veio pra que 

serve, quais são os seus valores. Em contrapartida podemos trabalhar com temas 

praticamente esquecidos nos dias de hoje, no caso o principio da evitação, evitar o 

confronto, isso não é ensinado nas academias, isso tudo você pode trabalhar em 

atividades lúdicas, rolamentos, esquivas, bloqueios, varias possibilidades e isso requer 

pratica, requer uma carga horária de 90 a 120 horas. 

(Professor B) Eu não concordo, não acredito que ele seja capaz, embora tenha aqui no 



CEFD um grupo que defenda a tese que você não precisa saber fazer para ensinar, a 

mesma pergunta nós poderíamos fazer: é possível ensinar inglês na escola alguém que 

não é iniciado em inglês? Mas tem uma turma que diz que pode ensinar futebol, por 

exemplo, sem saber jogar. Eu dei sorte, porque todos os meus professores de Lutas eles 

praticavam, isso implica dizer que eles não eram campeões, mais implica em 

minimamente conhecer. 

   

- Quais as dificuldades e os desafios de se ensinar lutas aqui na Universidade? 

(Professor A) Primeiro foi o reconhecimento, historicamente aqui na Universidade 

primeiro com o professor Carlile que dava aulas na garagem da casa dele, passando pelo 

professor Adelino e agora Professor Fabio. Mas o maior desafio, agora eu estou falando 

das Universidades públicas e sua concepção de Lutas, uma vez que as Lutas sempre 

estiveram presentes, aqui mesmo já teve boxe, já teve ringue, já teve esgrima, teve de 

tudo aqui, então como que as Artes Marciais não estão na EF escolar? Há algo de 

errado, e o que ES está errado é essa concepção de Luta, tentar embutir na cabeça dos 

formandos, estudiosos, acadêmicos, que as lutas podem começar com crianças de seis 

meses até um ano rolando abraçadas, elas já fazem isso de forma lúdica, e tudo isso 

pode criar uma cultura de movimento, mas demanda muitas coisas, agora em setembro 

eu vou fazer a formação de um CMEI completo falando sobre os princípios de luta, a 

gerente educacional da prefeitura de vitória usou o trabalho de uma aluna do cefd como 

exposição de uma possibilidade da EF escolar. Uma nova concepção de Lutas essa é a 

maior dificuldade.·. 

(Professor B) No curso de graduação eu acho que o principal desafio é fazer com que as 

pessoas entendam que elas não vão exclusivamente aprender a execução de técnicas, 

mas vão ter que aprender com certa profundidade a fundamentação filosófica, a 

fundamentação política, histórica, ideológica, dessas lutas. Mas normalmente quando se 

vem pra cá se quer aprender somente a projetar, a imobilizar, estrangular, fazer uma 

chave de braço, etc. A discussão teórica não é muito bem vista então o desafio implica 

em fazer com que os estudantes apliquem certo rigor com a parte teórica dessas lutas. 

 

5- O que privilegiar na formação inicial para atuar com o tema Lutas na escola? 



(Professor A) Dominar a concepção de Lutas, eu não abro mão do meu aluno ter uma 

compreensão étnica, histórico e cultural das Lutas, porque o primeiro ponto de 

enfrentamento do professor na escola vai ser o enfrentamento de apresentar essa 

proposta para o pedagogo, gerente pedagógico, coisa desse tipo, então o professor tem 

que ter segurança em escrever e dialogar, é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele ter 

os fundamentos pedagógicos, tem que saber fazer um bom planejamento. 

(Professor B) Eu acho uma dificuldade, por exemplo, você ter uma variedade de áreas 

que possam acontecer o ensino das diversas Lutas, eu não acredito que há uma luta 

melhor do que a outra, então eu acho que o ideal assim como a prática dos outros 

esportes, como futebol, basquete, natação, enfim se aluno pudesse ter o contato com as 

mais diversas lutas seria interessante para a própria formação dos professores, até 

mesmo para não ficar preso a uma determinada modalidade, enfim, seria interessante 

estimular. 

6- Na condição de aluno do Cefd eu observo que são poucos aqueles que se interessam 

pelo tema, você também tem essa impressão? Caso sim, como podemos reverter esse 

quadro? 

 

(Professor A) Eu tenho 10 orientando e estou dispensando 50, por incrível que pareça, 

tem professores de outras áreas orientando trabalho de lutas porque eu não dou conta. 

Em relação à visibilidade eu tenho meus questionamentos, mas aqui tem tudo pra se 

tornar um grande centro de lutas. 

(Professor B) Tenho a mesma impressão, e aí normalmente eu digo para os alunos 

mesmo aqueles que não fazem Lutas, é que eles observem o tamanho do Dojô da UFES, 

que é o maior Dojô do Estado do ES. E porque que ele é tão grande assim? Porque em 

épocas atrás, a disciplina Judô era obrigatória, então você tinha 40 / 45 estudantes, e 

aquele é um Dojô pra comportar 40 alunos, ou 20 duplas treinando simultaneamente, e 

de repente quando o Judô passou a ser uma disciplina optativa, pra um Dojô daquele 

tamanho ter quatro ou cinco alunos nas aulas, e gradativamente foi perdendo o interesse 

do Centro em manter como obrigatória, possivelmente alargando para o caratê, 

capoeira, etc, então ao meu juízo há um desinteresse, de certas pessoas que não 

conhecem a importância que as lutas tem para a formação do professor. Nessa 



transformação da disciplina obrigatória para optativa, por exemplo, os estudantes 

deveriam opinar, mas não acontece, só ficam calados, talvez por falta de gosto mesmo, 

por não gostar de esportes de combate, a capoeira, por exemplo, só persiste por obra e 

graça do Prof. Fabio porque senão ela já teria saído daqui a muito tempo. 

 

7- Em relação à estrutura do CEFD, você acha que oferece uma estrutura boa? 

(Professor A) A estrutura melhorou, mas ainda falta na minha visão particular trocar o 

piso, fechar as janelas, o dojô ta sendo concertado, as goteiras. As condições materiais 

determinam a metodologia e os investimentos demoram a ser feitos, um piso de 

qualidade, por exemplo, não sai por menos de 100 a 150 mil, então independente de 

tudo a estrutura esta caminhando para melhor.  

(Professor B) Nesse caso ela é adequada se arrumassem de vez aquele Dojô ali, em 

relação ao piso, as goteiras, aí ficaria adequado para o Judô, para o Jiu-jítsu, o Aikidô, já 

para o caratê teria que ser outra área, porque o caratê não se treina em Dojô de lona, etc. 

Então agente poderia ter o boxe aqui de uma maneira diferente, porque já teve, aqui 

podia ter esgrima também, então de maneira geral para os três primeiros citados e a 

capoeira a estrutura está de bom tamanho.  

 

8- Como você organiza suas aulas? Qual o principio teórico metodológico aplicado? 

 

(Professor A) Basicamente eu tenho um fundamento teórico no Saviani, um autor de 

base que eu utilizo o projeto histórico dentro da educação que ele fala, então eu tenho 

muito claro que eu não distancio a minha prática de um projeto histórico da pessoa e de 

sociedade que eu quero, e ainda dentro da educação apesar deles terem alguns 

confrontos ideológicos e políticos eu utilizo um pouco os saberes necessários à prática 

pedagógica de Paulo Freire, a escuta, a docência, são vários saberes que o Paulo traz, 

dentro da educação. Da EF eu utilizo Tafarel, quando ela fala do projeto histórico da 

capoeira, utilizo José Luiz Siqueira Falcão, que é maior estudioso da metodologia da 

capoeira no mundo hoje, no qual desenvolveu um conceito de uma práxis capoeirana na 

tese de doutorado dele e das Lutas eu utilizo Mauri de Carvalho junto com Ruas que 

eles falam que a prática social das lutas é a arte do confronto, na aula, ou seja, eu tenho 



que confrontar com meu aluno no diálogo, eu tenho que provocá-lo. Essa é a 

metodologia. Como que são as aulas? Como que isso se transforma neste espaço? Bom, 

primeiro que eu trabalho com princípios, normas que guiam uma ação humana para a 

transformação do sujeito e da sociedade. O primeiro principio é que todo mundo chega 

aqui com um saber, eu não sou detentor completo do saber, todos podem colaborar na 

minha aula, todas as pessoas devem perpetuar nesse espaço embora eu tenha a 

concepção de que esses saberes são indissociáveis dentro da prática das Lutas. Outro 

principio crucial é que eu tenho que respeitar os limites do outro e saber que nem todos 

vão conseguir executar os movimentos, há pessoas cardíacas aqui, há pessoas com 

platina na cervical, tem pessoas aqui obesas e todas brincam e jogam capoeira. Como é 

dividida minha aula: instrução do objetivo, uma parte aeróbica, uma parte específica do 

movimento, trabalho de 2 a 2, 3 a 3, tem jogos, tem música, temos um relaxamento ao 

final, também trabalho com temáticas diferentes, por exemplo, tem um aula só de 

berimbau, chamo pessoas para dar aula... e é mais ou menos isso. 

 

(Professor B) Nessa perspectiva eu sou meio quadrado, uma vez alguém disse: “– O 

professor fala tanto, mas as aulas dele são muito tradicionais”. No ensino do Judô 

mesmo eu não descobri ainda como trabalhar com um método que não seja aquele que 

eu aprendi com uma pequena diferença que é favorecendo a participação do estudante, 

estimulando o aluno a troca de dialogo deixando de lado aquele modelo no qual o aluno 

entrava mudo e saia calado. Mas o principio metodológico é do ensino da técnica no 

caso mais tendo como objetivo não apenas o aprendizado da técnica mais considerar 

também a individualidade de cada aluno no aprendizado dessa técnica para que ele 

possa modificar ou adaptar a técnica a sua própria condição orgânica. 

 

Questionário aplicado aos oito alunos do curso de educação física do CEFD/UFES 

 

1-Você tem ou teve algum contato com Artes Marciais antes da sua formação? E 

durante a sua formação? (Se sim, qual?) Se não, por quê?  

(Aluno 1) Tive contato com a capoeira antes da minha graduação. Iniciei a capoeira em 



1993. Durante a formação tive contato com a capoeira: Atif e oficina. 

 (Aluno 2) Você tem ou teve algum contato com Artes Marciais antes da sua formação? 

E durante a sua formação? (Se sim, qual?) Se não, por quê?  

Não. Antes da minha formação nunca tive interesse sobre algum tipo de Arte Marcial e 

durante a minha formação teve oferta da oficina de judô, mas também não me interessei 

em fazer. 

(Aluno 3) Sim, antes e durante a formação. Judô. 

(Aluno 4) Sim. Pratiquei Karatê. Até o momento durante a minha formação ainda não 

tive contato. Falta de compatibilidade de horário com as oficinas de luta propostas pelo 

curso. 

(Aluno 5) Tive sim, contato com a capoeira antes da universidade por alguns anos. Já 

dentro da formação tive muito pouco contato com as artes marciais, apenas na oficina 

de JUDÔ com sensei Adelino, fora isso a universidade só oferecia aulas à tarde num 

horários complicado para mim, pois desde o 2º período eu já trabalhava. 

(Aluno 6) Antes da minha formação não tive porque não era oferecida pela escola e 

durante a minha formação não tive por ser uma disciplina optativa, então escolhi fazer 

outras coisas, pois lutas nunca foi um foco meu. 

(Aluno 7) Não, também não. Bom, não tive contato com Artes Marciais devido ao 

horário que era inviável na época (pela manhã), se fosse de tarde com certeza faria, pois 

curto muito filmes, animes e games que desenvolvem esta temática. 

 

(Aluno 8) Antes não, só depois que entrei na universidade, porque não tive 

oportunidade de praticá-la próximo a minha casa, na escola, ou em outros locais. 

 

2-Pensa que o fato de não ter contato com a tradição das lutas impossibilita o seu ensino 

nas escolas? 

(Aluno 1) No caso da capoeira não impossibilita. Em relação a outras lutas eu teria que 

estudar mais, mas isso não impossibilita o ensino. 

(Aluno 2) Creio que sim, afinal fica realmente muito difícil ensinar uma modalidade 

que não se teve nenhum contato. 

(Aluno 3) Acredito que sim, pois as lutas assim como outros esportes não devem ser 



ensinadas apenas em quantos seus fundamentos técnicos, mas também em seus aspectos 

sócias, culturais, filosóficos, etc. 

(Aluno 4) Impossibilitar não, porque hoje temos várias formas de pesquisar sobre o 

tema e elaborar boas aulas, porém o contato com a tradição das lutas possibilitaria uma 

aula melhor, pois o professor teria o suporte da vivência do tema. 

(Aluno 5) Certamente. Durante minha formação comecei a praticar jiu-jítsu fora da 

universidade e pretendo sim trabalhar as lutas dentro do contexto escolar, mas considero 

que para alguém que nunca teve nenhum tipo de contato com as lutas durante a 

formação, será extremamente complicado de se trabalhar com esse conteúdo dentro da 

escola, conteúdo esse repleto de possibilidades, especificidades e acréscimos à 

construção de valores, ética e caráter, ou seja, um conteúdo de suma importância dentro 

da escola. 

 

(Aluno 6) Para mim sim, pois para que se desempenhe um bom trabalho no mínimo 

deve-se saber sobre o assunto, a menos que eu chame um parceiro que entenda de lutas, 

para desenvolver o trabalho. 

(Aluno 7) Talvez sim, mas acho que depende da atitude de cada professor, eu, por 

exemplo, não sei se teria um respaldo para ensinar lutas nas escolas, mas uma coisa é 

certa, para o ensino das lutas com certeza eu teria que buscar primeiramente um contato 

mais profundo com as lutas, ou seja, teria a meu ver que me matricular em uma escola 

de Artes Marciais, pesquisar o conteúdo teórico da luta, sua origem, ou seja, tem que se 

envolver mesmo. Fora procurar pedagogizar seu conteúdo para intervenção na escola 

comum. Então penso que sim, sem prática o professor jamais terá respaldo naquilo que 

ensina. 

 

(Aluno 8) Claro que não. Durante o curso de graduação tenho buscado aprender e me 

apropriar de metodologias de ensino para um possível transposição didática do conteúdo 

lutas na escola. Isso me fez perceber que as lutas podem ser praticadas em vários níveis 

de ensino, dentre as diversas faixas etárias da educação básica, porém, com 

especificidades e particularidades diferenciadas. 

 



3-O que espera da formação inicial quando o assunto é o ensino das lutas? 

 

(Aluno 1) Espero que possa englobar as dimensões:  

Conceituais (história, regras, concepções, etc), procedimentais (procedimentos, como 

realizar, habilidades motoras), atitudinais (comportamentos, atitudes, posturas e 

valores). 

 

(Aluno 2) Espero que se tenha mais foco nesse ensino, afinal é um ótimo conteúdo que 

da para trabalhar nas escolas, com cautela, e que chama muito a atenção de alunos. 

 

(Aluno 3) O ensinamento histórico da luta enquanto fenômeno cultural, que foi 

construído ao longo da evolução da humanidade, e que possui seus sentidos e 

significados. Prática pedagógica acompanhada por perspectivas inovadoras durante a 

sistematização e concretização desse conteúdo. 

(Aluno 4) Aulas práticas é o que espero, pois com isso temos o contato com a prática. 

 

(Aluno 5) O mínimo que se espera é que esses conteúdos sejam discutidos e 

minimamente vivenciados para que o mínimo de relação com os mesmos seja 

oportunizado para os alunos da graduação, possivelmente fundamentando, mais tarde, 

sua pratica profissional dentro da escola. 

 

(Aluno 6) Não espero nada, até porque eu não tive nenhum contato, acho que as lutas, 

não tem o foco merecido no curso. 

(Aluno 7) Penso que aprenderei primeiramente sobre sua história, sua cultura e sua 

ideologia, afinal de contas muitas das Artes Marciais possuem um cunho filosófico e 

ideológico que transmitem muito mais conhecimento além de suas práticas corporais.  

(Aluno 8) Proporcionar uma base, noções, metodologias, desafios, limites e 

possibilidades de ensino aprendizado desse conteúdo no ambiente escolar. Mais 

importante do que o saber fazer, é também, o como fazer e/ou ensinar esse conteúdo na 

escola. Isso contribui de certa maneira para que eu consiga visualizar a inserção das 

diferentes lutas no ambiente escolar. 



 

4-Como você avalia quais são as principais dificuldades ou desafios para o ensino das 

lutas nas escolas? 

 

(Aluno 1) As dificuldades podem estar relacionadas ao não envolvimento ou 

desinteresse do professor de EF em desenvolver o conteúdo. De acordo com diversas 

abordagens pedagógicas, o professor deve saber ensinar o conteúdo, e não, ser um 

lutador. Deve utilizar diferentes recursos para isso, inclusive buscando apoio para a 

parte motora dos fundamentos, se necessário. A escola não é lugar de formação de 

lutadores profissionais, mas espaço de tratamento pedagógico do conteúdo lutas na 

educação física. 

 

(Aluno 2) O maior desafio é ensinar uma luta bem didaticamente e sempre conversando 

com os alunos que qualquer Arte Marcial deve ser praticada sem nenhuma violência e 

que os verdadeiros lutadores não usam de sua força e sabedoria na luta para fazer o mal. 

 

(Aluno 3) Falta de preparo e conhecimento sobre o assunto. 

(Aluno 4) A ausência desse conteúdo no currículo e alguns professores, que por falta de 

instrumentação não conseguem transpor a dificuldade de se ensinar o conteúdo, mesmo 

sem vivenciá-lo. 

(Aluno 5) Por mais que se usem as justificativa da falta de material ou do trabalho dos 

esportes com bola e/ou estafetas seja maior de idade absorção pela comunidade escolar, 

o que realmente falta para a aplicação da lutas nas escolas se dá pela falta de professores 

preparados para lidar com esse conteúdo dentro do meio escolar. Não se trata de 

praticantes de artes marciais apenas, mas professores comprometidos com sua pratica a 

fim de problematizar, pedagogizar e estabelecer uma construção de conceitos e 

aprendizado junto a seus alunos sobre essa temática, fundamentando assim o uso das 

lutas enquanto conteúdo de transformação social ético, filosófico e prático.·. 

 

(Aluno 6) Para mim, o principal desafio é a falta de conhecimento, a pessoa que decide 

dar lutas na escola é porque gosta mesmo e de alguma forma procurou entender do 

assunto ou já era atleta.  



(Aluno 7) Primeiramente penso na recepção que ela terá, afinal de contas, não será nada 

fácil levar este conteúdo que possui infelizmente a má fama de promover a violência 

entre os alunos. Depois disto penso na questão do espaço e do material, bem, nem todas 

as escolas possuem quadra coberta, e com relação ao material que na maioria das vezes 

é escasso, mas que é imprescindível para a segurança durante a realização das lutas, 

 

(Aluno 8) Eu ainda não tive experiência com esse conteúdo nas escolas, ainda não dei 

aula, ou sequer introduzi essa prática nesse ambiente, portanto, considero que não tenho 

propriedade pra falar, mas sim, tenho suposições, talvez as questões de gênero, a 

corporeidade, força e a competitividade seja um desafio a ser superado, no que se refere 

à inserção desse conteúdo na escola. Algumas meninas não se identificam com lutas, 

algumas lutas como jiu-jítsu e o judô, por exemplo, possuem movimentos complexos e 

de contato corporal direto o tempo todo, acho que isso poderia deixar os alunos 

constrangidos em determinado momento e dependendo do nível de ensino, pois já tive 

experiência com uma dessas práticas e posso afirmar que não é nada confortável ficar 

embaixo de um homem tentando se esquivar de um golpe e também o contrário. Isso 

sem falar nos homossexuais que estão inseridos no ambiente escolar, nas aulas de 

educação física, e que poderiam causar certo desconforto tanto para eles, quanto para o 

outro, em determinadas praticas de contato de contato direto. Talvez zuações e chacotas 

durante ou depois das aulas. Claro, sempre dependendo do contexto, da relação da 

turma, entre outros diversos fatores. Como já havia dito antes, são apenas hipóteses de 

possíveis desafios. A adolescência e a juventude de hoje, está a cada dia, com um 

aspecto sexual muito forte, e, também, temos dentro da escola, alunos de diferentes 

culturas e diferentes corpos alguns influenciados também pela religião. 

 

5-Como você avalia a aprendizagem do conteúdo lutas nas disciplinas que já realizou no 

CEFD/UFES? O que está faltando ou o que poderia ser feito para melhorar? 

 

(Aluno 1) Realizei duas disciplinas sobre capoeira no curso de licenciatura, com 

professores diferentes. Avalio que foram boas disciplinas. Há 20 anos foi meu primeiro 

contato com a capoeira, sendo quatro como professora. Por isso, alguns momentos das 

aulas pareciam restritos a conhecimentos muito básicos pra mim.  



Está faltando mais oferta de disciplinas de lutas no CEFD, principalmente para a 

licenciatura, pois o projeto de extensão não auxilia a como trabalhar as lutas na escola e, 

no caso da capoeira, por exemplo, apenas desenvolve a formação de um capoeirista. 

 

(Aluno 2) Não me lembro de fazer alguma disciplina que tratasse desse conteúdo, creio 

que não tive. Poderia ter uma disciplina obrigatória onde se ensine pelo menos o básico 

sobre as lutas, e assim, quem se interessar possa fazer alguma oficina ou algum curso de 

lutas fora da universidade. 

(Aluno 3) Não realizei a disciplina de lutas, e sim uma oficina optativa de judô, que deu 

um pequeno norte a ser seguido. (até por que uma oficina de 30h é muito pouco para a 

grandeza do assunto). 

(Aluno 4) O conteúdo foi pouco discutido e somente comentado entre uma disciplina ou 

outra. Poderia ser abordado com maior ênfase, para que os alunos conhecessem mais 

sobre o assunto. 

 

(Aluno 5) Antes de tudo, que se houvesse a disciplina de LUTAS no currículo da 

licenciatura, isso é fundamental para que essa discussão aconteça. Mediante a isso eu 

considero o ensino das lutas como um conteúdo praticamente negado aos alunos da 

licenciatura, por isso, pobre e desvalorizado. 

 

(Aluno 6) Não tenho como avaliar porque não tive nenhuma disciplina, acho que a 

priore deve-se colocar como disciplina obrigatória, então a pessoa tendo o contato 

poderá decidir se quer aprofundar ou não sobre o assunto.  

(Aluno 7) Bem, como não tive contato com lutas devido ao horário da aula ser de 

manhã, penso que a primeira coisa que deveria mudar seria o seu horário de realização, 

podia passar a ser ofertada de tarde. 

(Aluno 8) Avalio como fraco-moderada e dependendo da luta (aikidô, por exemplo) até 

mesmo insuficiente, foram pouquíssimas as oportunidades que o curso nos dá para a 

apropriação desse conteúdo, vislumbrando o seu ensino na educação básica. Muito do 

que eu sei, busquei em um projeto de extensão de Capoeira por meio de pesquisas por 



interesse próprio, porém oportunidade não me foi proporcionada como o de estudar as 

diferentes lutas em diferentes perspectivas e em diferentes contextos na graduação, só o 

básico do básico. A prática, especificidades das diferentes lutas e metodologias são as 

minhas maiores perdas nesse sentido, acho que faltou mais com isso. 

 


