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RESUMO 

 

Os estudos sobre o ensino das Artes Marciais e Desportos de Combate (AM&DC) no contexto 

da Educação Física escolar são escassos, no Brasil. A literatura científica alvitra várias pistas 

e propostas para a abordagem das AM&DC, mas carecem as investigações sobre a temática 

em diferentes períodos escolares e com objetivos distintos, que envolvam a intervenção 

pedagógica e os seus efeitos. Com o objetivo de colmatar esta lacuna, realizámos uma 

investigação de caráter qualitativo e quantitativo, no âmbito da Educação, procurando revelar 

o efeito das práxis pedagógicas das AM&DC na opinião e perceções dos estudantes do ensino 

secundário. Em termos metodológicos, foram realizados 6 encontros semanais, com uma aula 

teórica e prática subsequentes, com a duração de 50 minutos cada. Foram contempladas nesta 

análise 13 modalidades de AM&DC: Judô, Jiu-Jitsu, Sumô, Huka-Huka, Greco-Romana; 

Boxe, Capoeira, Karatê, Muay-Thai e Taekwondo; Esgrima (Espada, Sabre, Florete). A 

população-alvo da pesquisa abrangeu 150 alunos do ensino secundário, distribuídos em 5 

turmas. Para ingressar na pesquisa os alunos teriam que apresentar o consentimento e serem 

autorizados pelos pais e responderem ao inquérito por questionário aplicado no início e no 

final do estudo. Só foram incluídos no estudo os alunos que participaram, no mínimo, em 8 

(75%) aulas. Para análise dos conteúdos das respostas adotou-se a análise categorial de 

Bardin, a codificação e planificação dos dados recorrendo ao ‘Statistical Packaged for the 

Social Sciences’ (SPSS). Na análise estatística dos dados teve-se em conta o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. Com a definição de um Modelo de Análise Desagregado, adotou-

se as dimensões educacional, cultural, social e motora para discussão das respostas. Em 

termos de resultados, verificou-se que houve um efeito positivo na opinião e percepção dos 

alunos sobre o significado e a finalidade das AM&DC na Educação Física. Para esse efeito, 

registou-se a eficácia das aulas na mudança de perspectiva discente no que diz respeito aos 

aspectos educacionais e culturais, reconhecidos como fundamentais na sua formação pessoal. 

Devido às práticas de AM&DC os alunos revelaram o impacto positivo na promoção das 

relações sociais, no combate ao preconceito de género e à exclusão. Conlui-se, no aspecto das 

capacidades físicas que o efeito da práxis pedagógica resultou em melhorias no tempo de 

reação e na aprendizagem de novos movimentos, segundo a perceção dos alunos. 

 

Palavras-chave: Artes Marciais, Desporto de Combate, Educação Física Escolar, Ensino, 

Aprendizagem. 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The studies about the teaching of Martial Arts and Combat Sports (MA&DC) in the context 

of school Physical Education are scarce in Brazil. The scientific literature suggests several 

clues and proposals for the approach of MA&DC, but there is a lack of research on the theme 

in different school periods and with different objectives, involving the pedagogical 

intervention and its effects. In order to fill this gap, we conducted a qualitative and quantitative 

research, within the scope of Education, seeking to reveal the Effect of the pedagogical 

practices of the AM&DC in the opinion and perceptions of secondary school students. In 

methodological terms, 6 weekly meetings were held, with a subsequent theoretical and 

practical lesson lasting 50 minutes each. Thirteen AM&DC modalities were contemplated in 

this analysis: Judo, Jiu-Jitsu, Sumo, Huka-Huka, Greco-Roman; Boxing, Capoeira, Karate, 

Muay-Thai and Taekwondo; Fencing (Sword, Sabre, Florete). The target population of the 

research comprised 150 high school students, distributed in 5 classes. To join the research, 

the students would have to present consent and be authorized by their parents and answer the 

questionnaire survey applied at the beginning and end of the study. Only students who 

participated in at least 8 (75%) classes were included in the study. Bardin's categorical 

analysis was used to analyze the content of the answers, and the data were coded and planned 

using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The statistical analysis of the 

data took into account parametric and non-parametric tests. With the definition of a 

Disaggregated Analysis Model, the educational, cultural, social and motor dimensions were 

adopted to discuss the responses. In terms of results, it was found that there was a positive 

effect on students' opinion and perception of the meaning and purpose of AM&DC in Physical 

Education. For this effect, it was registered the effectiveness of the classes in changing the 

students' perspective regarding the educational and cultural aspects, recognized as 

fundamental in their personal formation. Due to the AM&DC practices the students revealed 

the positive impact in promoting social relations, combating gender prejudice and exclusion. 

It is concluded, in the aspect of physical abilities that the effect of the pedagogical praxis 

resulted in improvements in reaction time and in learning new movements, according to the 

students' perception. 

 

Keywords: Martial Arts, Combat Sports, School Physical Education, Teaching, Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema educacional brasileiro passou por uma recente reformulação, na década anterior, 

quando foi idealizada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que se consolidou no ano 

de 2018, com o propósito de padronizar o ensino no território nacional (Saviani, 2018).  

Ao emergir a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), eclodiu, 

conjuntamente, um ambiente de intranquilidade entre educadores, profissionais e outros 

agentes que lidam com as problemáticas da educação e do ensino que abarcam questões de 

ordem político-partidária e econômica que circundaram e interferiram na consolidação do 

documento (Corrêa & Morgado, 2019). Todavia, considera-se efetiva a BNCC, por buscar 

atender a população, no âmbito nacional, com seus direitos, identidade, saberes e valores 

coletivos, com destaque para as adequações curriculares e práticas pedagógicas, voltadas à 

realidade local na qual estão inseridas (Callai, Becker & Sawitzki, 2019). 

A partir da LDBEN renasce a esperança da cultura de ações educativas concorrentes, 

inaugurando-se um novo desenho de medidas de natureza estrutural, envolvendo gestão e 

financiamento da educação, reestruturação curricular, formação do professor, atualização dos 

conteúdos e inovação metodológica, e por fim, a consistência de sistemas de ensino 

dinamicamente articulados. 

A LDBEN trouxe avanços para a compreensão da educação brasileira no ensino 

fundamental até o Ensino Médio (Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999), por 

mais difícil que fosse implementar determinadas proposições durante a prática pedagógica 

em cada escola, em um país com as dimensões do Brasil.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) surgem em 1998, com intuito de 

promover um diálogo democrático e permissivo entre as instâncias e as instituições de 

Educação Básica, com foco na promoção de inúmeros conteúdos e componentes curriculares 

(Secretaria de Educação Fundamental, 1998). 

Após sofrer influências de diferentes tendências pedagógicas, a Educação Física (EF) 

se consolidou através do PCN no ensino médio. No Brasil, o ensino médio corresponde 

ao último ciclo do ensino básico regular, com duração de três anos; enquanto no sistema 

educativo dos países europeus, esta etapa de escolarização corresponde ao ensino secundário, 

constituído de dois níveis, o inferior (11 a 14 anos) e o superior (14 a 16 anos) (Secretaria de 

Educação Fundamental, 1997). Para o ensino médio brasileiro, foram estabelecidos      objetivos 

de promoção e exercício da cidadania, e a integração à cultura corporal alicerçada aos 
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conteúdos procedimentais por meio dos jogos, desportos, ginásticas, atividades rítmicas e 

expressivas, conhecimento sobre o corpo e as Lutas (Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, 1999). 

A partir de 2014, foi proposta a criação de uma base curricular, cujo objetivo 

primordial visava o aprendizado dos conhecimentos considerados essenciais e de direito a 

todos os estudantes brasileiros na educação básica. Ela foi edificada pelo Ministério da   

Educação e Cultura ([MEC], 2018) e estabelece normas curriculares comuns a todos os 

estados. Na atualidade, a BNCC vigora efetivamente, em território nacional. 

A BNCC enquadrou a EF na área de Linguagens e a constituiu com   diversos eixos 

temáticos, dos quais, destacamos as Lutas, os Desportos de Combate e a Esgrima, 

(considerada como desporto de precisão) sendo que todas elas, apesar das diferentes 

nomenclaturas, referem-se ao combate dual com contato corporal ou por meio de um 

implemento (MEC, 2015c). 

No Brasil, ainda há inúmeras barreiras que dificultam a implementação das Lutas no 

âmbito educacional (Oliveira, 2016); em contrapartida, na França, há décadas, Terrisse (1994) 

publicava inúmeros estudos científicos sobre o tema, utilizando a terminologia ‘Artes 

Marciais e Desporto de Combate’, referindo-se às Lutas, e mais especificamente, ao ‘saber 

lutar’, no âmbito escolar. 

A proposta apresentada por Souza e Oliveira (2001) que propõe a inserção da Capoeira 

no ensino básico e secundário nos mostra as possibilidades didáticas de desenvolver a 

temática no âmbito escolar. 

O referencial curricular do Estado do Maranhão, elaborado em 2009, aponta a 

necessidade e a importância das Lutas na EF, como parte integrante da Cultura Corporal de 

Movimento (CCM) e como objeto das práticas pedagógicas no processo educativo, que, 

segundo (Darido, 2011), representa um fenômeno social que requer olhares capazes de 

compreender, de maneira crítica, as complexidades que o constitui. 

A EF é responsável pela introdução e integração dos alunos na esfera da CCM durante 

o processo de ensino e aprendizagem ao longo dos ciclos de escolarização, e nesta perspectiva, 

a inserção dos alunos, por meio das AM&DC, deve favorecer a compreensão dos valores e 

significados desta unidade temática de forma a repercutir na sua propagação noutros campos 

da vida (Daolio, 2004). 

Com o propósito de fomentar a emancipação intelectual discente por meio do 

conhecimento, torna-se necessária a abordagem da dimensão conceitual, no tratamento de 
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questões históricas e sociais de quaisquer conteúdos, especificamente, das AM&DC, 

enquanto objeto de estudo desta investigação. 

Para implementar esta temática, cabe ao professor contemplar as origens e a evolução 

histórica, os fundamentos técnicos e os golpes, bem como, os rituais e sua simbologia cultural 

representada nas ações e nas vivências que caracterizam determinada modalidade de Luta. Na 

esfera escolar, entretanto, observa-se uma situação controversa, onde constata-se a 

dissonância frente ao conteúdo, tendo em vista sua vasta dimensão cultural e educacional. 

Assim, a presente pesquisa aponta a necessidade de compreender a visão dos 

estudantes a respeito das Lutas, quando submetidos a um bloco de práticas pedagógicas, 

durante o processo de formação educacional, tal qual o estudo filosófico das práticas de 

combate, realizadas por Monahan (2007), entre colegas e professores, que apontou benefícios 

no comportamento de alunos, tornando-os mais sociáveis e propensos a trabalhar em equipe. 

Nesta perspectiva, emerge a seguinte pergunta de partida desta investigação: qual é a 

perceção dos alunos do ensino médio relativamente às AM&DC, integradas no programa 

curricular de EF, tendo em conta as dimensões educacionais, culturais, sociais e motoras? 

Buscaremos, então, demonstrar em que medida a implementação das aulas sobre 

AM&DC, ministradas no contexto teórico-prático, com base nas dimensões conceituais, 

atitudinais e procedimentais da EF (Coll, 1994), influenciaria a percepção dos estudantes 

secundaristas no entendimento das AM&DC, sob o domínio de valores pessoais, princípios 

filosóficos e ações de boa conduta; sob a esfera cultural, pelas crenças, rituais e significados; 

e, em relação às capacidades físicas, com a prática das técnicas peculiares repercutiria na 

aprendizagem, socialização e na formação integral do estudante. 

Pressupomos como hipóteses de investigação que após as implementação das aulas de 

AM&DC na EF, os estudantes reconheçam os valores pessoais agregados a esta temática, tais 

como o respeito, a humildade e a honestidade com o seu semelhante, mesmo sendo um 

oponente; estabeleçam um vínculo de proximidade e ampliar sua rede de sociabilidade com 

seus pares, rompendo barreiras preconceituosas; percebam os efeitos físicos decorrentes das 

práticas e ampliem seus conhecimentos e sejam criteriosos, críticos e autênticos diante da 

realidade que os cerca. 

Para operacionalizar as hipóteses, adotamos o Modelo de Análise Desagregado 

(MAD) composto por quatro dimensões: 1 - Educacional; 2 - Cultural; 3 - Social; 4 - Motora. 

Para cada dimensão foram definidas as variáveis e os indicadores específicos. Em termos 

metodológicos, a recolha de informações ocorreu por meio de um inquérito por questionário 
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destinado aos alunos do ensino secundário. Por se tratar de um estudo de caso, este trabalho 

não pode extrapolar os resultados para a generalidade da população estudantil. Todavia, é uma 

aproximação da realidade. 

Configura-se esta Tese de Doutoramento em seis capítulos. No Capítulo I, 

Enquadramento Teórico, faz-se a análise da EF no Brasil; trata-se do Sistema de Ensino no Estado 

do Maranhão, com destaque para as Diretrizes Curriculares do Estado do Maranhão (DCEM) em 

conjunto com os objetivos gerais da EF no Ensino Médio e a Cultura Corporal e a EF. Discorre-

se sobre o Desporto enquanto Capital Social, Cultural e ao ‘habitus’. Discerne-se os conceitos de 

AM&DC, dando particular atenção às Lutas, que é o objeto de estudo desta investigação, bem 

como suas procedências e classificações, e destacam-se os aspectos educacionais das Lutas, na 

perspectiva do Judô em interface com a formação integral do estudante. 

No Capítulo II trata-se da estruturação da problemática do estudo, descrita com 

detalhes. Aponta-se o objetivo central e os objetivos específicos da investigação, partindo do 

propósito geral e, em seguida, as metas inerentes ao trabalho. Em seguida, serão descritas as 

hipóteses de investigação que abarcam as hipóteses nula, positiva e negativa. Por fim, ressalta-

se a relevância da pesquisa, por poder agregar à educação, de modo geral. 

No Capítulo III serão explanados os procedimentos metodológicos adotados para 

consolidar o estudo, informa-se o perfil dos participantes e o desenho da investigação; 

demonstra-se o Modelo de Análise Desagregado para comprovar as hipóteses, informando o 

instrumento de coleta de dados e as estratégias adotadas nas intervenções pedagógicas. 

Detalha-se o desenho do estudo, a caracterização da amostra, as técnicas de coleta de 

informação e os aspectos éticos. Faz-se a descrição do método utilizado no ensino das Lutas, 

e por fim, trata-se da análise estatística do estudo. 

No Capítulo IV serão apresentados os resultados alcançados a partir das opiniões 

expressas pelos participantes, no início e ao final da investigação. Todos os resultados estão 

em alinhamento com o Modelo de Análise Desagregado que abarca as dimensões 

educacional, cultural, social e motora, com as  suas respectivas questões que compõem o 

inquérito por questionário. Os resultados serão apresentados por meio de figuras e tabelas. 

No Capítulo V serão realizadas as discussões dos resultados alcançados na 

investigação e o acareamento com estudos científicos originais que apresentem respostas 

convergentes e divergentes àquelas apontadas neste estudo. Procurou-se, contudo, respaldar 

os achados desta investigação com publicações que abrangem sobre as AM&DC no ambiente 

escolar e que estejam o mais próximo com as respostas obtidas nesta investigação. 
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Nas Conclusões retoma-se o percurso do estudo, recapitula-se a problemática, as 

hipóteses, justificativa e objetivo geral. Elencaremos os principais resultados em consonância 

com o Modelo de Análise Desagregado. Encerramos ratificando os efeitos das práticas 

pedagógicas na conceção dos participantes. Apresentaremos supostas lacunas a serem 

preenchidas e novos estudos científicos envolvendo as AM&DC no contexto escolar. 

 Finda-se a escrita com a apresentação das referências bibliográficas que sustentaram 

a investigação dando suporte teórico-científico em todos os capítulos supracitados, com os 

documentos que são os pilares éticos da pesquisa e as prescrições das aulas ministradas 

durante o estudo. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Educação Física no Brasil 

 

No século XIX, a EF no Brasil vislumbrava-se a educação do corpo, objetivava-se um físico 

saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível às doenças. A eugenia imperava, a 

ideia de qualificação da raça branca prevalecia e influenciava a educação sexual que vinculava 

às mulheres a responsabilidade de manter a ‘pureza’ e a ‘qualidade’ da raça branca. Com a 

prerrogativa de defender a pátria, a EF ganhou destaque com o propósito de preparar e manter 

os indivíduos saudáveis e fortes para um eventual confronto. 

O movimento escola-novista, instaurado no século XX, evidenciou a importância 

da EF no desenvolvimento integral do ser humano. Foram discutidos os métodos, as 

práticas e os problemas relativos ao ensino da EF, pois era notória a presença da 

metodologia sueca, alemã e francesa de ginástica, as quais valorizavam os princípios 

biológicos. Tanto que, tais métodos originaram o ‘Movimento Ginástico Europeu’ – 

primeira sistematização científica da EF no Ocidente. Na década de 1930, o cenário 

histórico e político mundial é afetado pela ideologia nazista e fascista e o Brasil sofre com 

o retorno do ideal eugenista e higienista. 

Em 1937, a EF ganha espaço na Constituição Nacional e é incluída no currículo como 

prática educativa obrigatória, no entanto, ainda era vista como meio de melhorar o 

condicionamento físico com o intuito de preparar a juventude para defender a nação e para o 

cumprimento dos deveres com a economia nacional. A EF tinha ainda o objetivo de fortalecer 

o trabalhador para aumentar sua capacidade produtiva e desenvolver o espírito de cooperação 

em benefício da coletividade. Este viés se deu em função do processo de industrialização e 

urbanização do Estado Novo, período no qual se encontrava a nação. 

Com a Reforma Couto Ferraz, ocorrida na década de 1950, a EF tornou-se obrigatória 

nas escolas da corte, apesar de haver pensamentos opostos. Em 1882, Rui Barbosa aprovou a 

Reforma Leôncio de Carvalho que apoiava a inclusão da ginástica nas escolas e a valorização 

dos professores de ginástica tanto quanto aos de outras disciplinas. 

Com a promulgação da LDBEN, no ano de 1961, efetivou- se a obrigatoriedade da 

EF para o ensino primário e médio, e o desporto ganhou grande espaço nas aulas de EF, 

iniciando assim, o processo de desportivização da EF com adequações dos objetivos e práticas 

pedagógicas. A partir de 1964, a educação, de modo geral, sofreu as influências da tendência 
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tecnicista, onde o ensino visava formar mão-de-obra qualificada, por meio de cursos técnicos 

profissionalizantes. Entre 1968 e 1971, a EF teve o caráter de uma atividade prática, voltada 

para o desempenho técnico e físico do aluno. 

Na década de 1970, ocorreu o estreitamente de laços entre o desporto e a economia 

nacional. O governo pautou no nacionalismo, apostando no ideal de uma juventude saudável 

e forte, disposta a trabalhar e a desenvolver a nação, e aliado a este propósito fez-se alusão à 

campanha da seleção brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1970. 

Nos anos 1980, o enfoque no desenvolvimento psicomotor do aluno na escola 

descaracterizou a prática de rendimento na EF, emergindo novas tendências pedagógicas. A 

cientificidade prosperou e novos discursos e debates acerca da formação integral do estudante 

emergiu, em detrimento à predominância do desenvolvimento físico. 

A LDBEN, decretada em 20 de dezembro de 1996, almejava a transformação do 

caráter da EF, como visto no art. 26, § 3.º, “a Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” (Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica, 1999). 

 

1.2 O sistema de ensino no Estado do Maranhão 

 

O Sistema Estadual de Ensino do Maranhão é formado, em primeira instância, por alunos, 

educadores, rede de escolas e órgãos regionais e centrais de gestão educacional. É regido pelo 

princípio da autonomia que considera tanto os desafios educacionais que emergem da 

realidade histórica maranhense, quanto os pressupostos legais da LDBEN 9394/96, Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e o Conselho Estadual de Educação (MEC, 2018). 

A Rede Estadual de Ensino (REE) do Estado do Maranhão é composta por uma 

Diretriz regida pelo princípio democrático das escolas, de modo que elas possam construir os 

seus próprios projetos pedagógicos, com vistas a alcançar os padrões de qualidade mais 

elevados para todas as unidades escolares que integram a REE, considerando as leis e normas 

educacionais instituídas prioritárias à Educação. 

Os princípios que devem nortear todo trabalho dos educadores que compõem a 

Secretaria de Educação do Estado do Maranhão (SEDUC, 2014; 2015) são basicamente de 

unidade, equidade e qualidade, cujo objetivo é garantir a Educação, direito de todos os 

cidadãos, adotando uma postura ética, e de universalidade, singularidade, progressividade, 
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interdependência, cooperação e sociabilidade. 

Todos os estudantes ingressados na instituição escolar, crianças, adolescentes, jovens 

e adultos, tem direito à Educação de qualidade, independente de origem étnica, cultural, social 

e geográfica. Assim, a escola é parte integrante do sistema de garantia de direitos, pois, trata-

se de um lugar privilegiado para assegurar a cada indivíduo o exercício pleno de sua cidadania. 

A Educação Básica no Estado do Maranhão pode ser compreendida, em parte, por 

meio dos indicadores educacionais que expressam a realidade das escolas públicas da REE, 

tais como: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que aponta o resultado 

das análises de desempenho dos estudantes na escala de proficiência do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica relacionadas às taxas de aprovação, reprovação e abandono. 

A REE obteve um crescimento de (9,7%) em relação a 2015, atingindo a nota de 3,4, 

sendo a maior já registrada para o Estado, avançando da 19ª posição para a 13ª do ranking 

nacional e ocupando o 3º lugar da Região Nordeste. O IDEB da rede estadual atingiu em 2019 

o  maior patamar na nota média padronizada (4,53). O mesmo aconteceu com a taxa de 

aprovação, que, segundo o Instituto Unibanco (2019), teve seu maior crescimento em um 

biênio: de (82%) em 2017, para (85%) em 2019. 

Quanto à aprendizagem, em nenhuma das etapas avaliadas, a REE alcançou médias 

satisfatórias. Porém, ressalta-se a evolução no Estado Maranhão, no âmbito das políticas 

públicas educacionais nas últimas décadas, pois promoveu a reordenação curricular da REE 

nos seus níveis e modalidades de ensino, como também no fortalecimento de ações que 

integram o regime de colaboração entre as redes que compõem o quadro educacional 

maranhense. 

O currículo é o fator determinante para o desenvolvimento das atividades pedagógicas 

nas escolas, e assume um lugar privilegiado, pois propicia as aprendizagens essenciais e causa 

efeitos cumulativos avaliáveis que contribuem para a manutenção do sistema educativo numa 

constante revisão e avaliação de trabalho educacional, no sentido de propor novas dinâmicas 

e  posturas quanto aos meios e fins das práticas escolares. 

Nesta perspectiva, as DCEM constituem um instrumento de articulação que visam 

elevar o nível de aprendizagem dos alunos, universalizar a matrícula do ensino médio, reduzir 

o analfabetismo, promover melhorias na gestão institucional e a institucionalização do regime 

de colaboração (SEDUC, 2014). 

As DCEM viabilizam às escolas maior efetividade das práticas pedagógicas, auxiliam 

a nortear o trabalho pedagógico e estabelecem padrões de aprendizagem e de ensino a serem 
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alcançados por todas as escolas da REE. Elas apresentam como pilares as Bases Conceituais, 

que discorrem sobre os conceitos de aprender e ensinar, os processos de aprendizagem e de 

ensino em cada etapa da educação básica, e a organização da ação pedagógica embasada pelo 

método didático definido para a organização das práticas pedagógicas da escola, sobre as 

quais discorreremos no próximo tópico. 

 

1.2.1 As Diretrizes Curriculares do Estado do Maranhão 
 

 
A Rede Estatudal de Ensino (REE) busca a comunhão das escolas, no que diz respeito à 

educação, por meio das DCEM nas suas propostas pedagógicas. No que se refere ao conceito 

de educação, como um fenômeno próprio dos seres humanos, pode-se dizer que, segundo a 

teoria histórico-crítico, a transformação do homem de ser biológico para ser histórico-social 

é a tarefa primordial do trabalho educativo. Assim, Saviani (2005, p. 19) afirma que “a 

compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana”. 

Compreende-se, portanto, que há distinção entre educação e educação escolar, visto 

que a primeira é mais ampla, multifacetária, abrangente e inclui a segunda como uma de suas 

dimensões sociais. A educação diz respeito à formação integral, a qual envolve moral, 

política, religião, ciência, cultura, psicomotricidade dos sujeitos de uma sociedade. Quando 

se   trata da educação escolar, duas questões precisam ser esclarecidas: o papel social da escola 

e a especificidade do trabalho escolar. 

O papel social da escola diz respeito à apropriação dos elementos culturais essenciais à 

compreensão mais elaborada e sistematizada da realidade física, cultural, social, econômica e 

política. A escola, então, prima pelo conhecimento elaborado e sistematizado historicamente pela 

humanidade, o qual deve ser trabalhado de forma a propiciar a ampliação da visão de mundo dos 

sujeitos. Saviani (2003) assegura que ao conhecer os elementos que o permeia, o homem  pode 

intervir e transformar o ambiente e as pessoas com as quais convivem e seus semelhantes. 

Nessa concepção, a escola é a instituição que tem a responsabilidade exclusiva pela 

democratização do saber sistematizado e acumulado historicamente. No Maranhão, a maioria 

dos alunos das escolas públicas tem na instituição escolar, talvez, a única oportunidade de 

acesso ao saber elaborado e de ampliar as possibilidades de construir uma vida melhor. 

Quanto mais a escola ensina e os alunos aprendem, mais democrática ela se torna. 

Concebe-se, então, o currículo como a organização do conjunto das atividades 

nucleares, com as disciplinas e temas sociais distribuídos no espaço e tempo escolares. Isso 
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implica definir as aprendizagens essenciais de forma clara e precisa nos instrumentos e 

planejamentos para que a educação escolar alcance, com êxito esperado, a estruturação do 

currículo (plano de ensino e plano de atividades docentes) e possa priorizar e organizar os 

processos pedagógicos para a apropriação do saber sistematizado (Marchiorato, 2013). 

Nesta perspectiva, faz-se necessária a planificação e distribuição dos conteúdos na 

disciplina de EF com o objetivo principal de levar os estudantes a ampliarem seus horizontes. 

Para tal, se deve remeter a conteúdos diversificados, conteúdos enriquecedores, que aos olhos 

dos estudantes, causem, no mínimo, uma curiosidade e os leve a vivenciar tal temática. 

Diante de inúmeros conceitos a respeito do que seja aprender e ensinar, apresenta-se o 

conceito de Vygotsky (2007) que se adequa ao projeto pedagógico em questão, o qual defende 

a aprendizagem como parte do ser humano, pois nasce capaz de aprender e de interferir de 

forma consciente na sociedade. Contudo, esse processo é orientado culturalmente e apreende 

os objetos que constituem seu mundo social, as relações de convivência e as formas de 

garantir sua subsistência. 

Aprender pressupõe uma relação entre o sujeito que quer conhecer algo e o objeto 

a  ser conhecido, e essa relação ocorre pela mediação de elementos externos ao sujeito e ao 

objeto. Aprender implica três elementos básicos: um sujeito com capacidade de aprender, um 

objeto do mundo a ser conhecido e um elemento mediador (Vygotsky, 2007). Portanto, na 

escola, a organização do processo pedagógico deve considerar que a aprendizagem é um 

processo intra e intersubjetivo de apreensão do mundo social, o que significa que os objetos 

a serem apreendidos podem ter os mais diversos conceitos, fatos, situações, fenômenos, 

regras, técnicas, habilidades, atitudes, normas de conduta, valores, princípios, leis gerais, 

procedimentos, símbolos e relações. 

Zabala (1998) diferencia quatro tipos de conteúdo da aprendizagem e reconhece a 

existência de uma relação entre o processo de apreensão e o tipo de conteúdo a ser aprendido, 

sendo eles, factuais, procedimentais, atitudinais e conceituais. Afirma, ainda, que o tipo de 

conteúdo a ser aprendido também define a forma de mediação mais adequada, de modo que a 

construção da aprendizagem é um processo complexo, que envolve diversas funções cerebrais 

e processos mentais. Dessa forma, o processo de aprendizagem estimula a atenção, perceção, 

memória, sensibilidade e habilidades psicomotoras, ao passo que a qualidade da aprendizagem 

depende de aspectos inerentes ao sujeito aprendiz, como, a motivação, interesse, necessidade, 

afetividade; e da adequação das mediações, ambiente onde ocorre a vinculação do objeto à 

prática social, diversificação das atividades, método, empatia, linguagem. 
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Anastasiou e Alves (2004) defendem que as aprendizagens se dão de formas diferentes, 

pois dependem tanto do sujeito que apreende, quanto do objeto de apreensão. A aprendizagem 

consiste na abstração do objeto do conhecimento pelo sujeito de forma que este seja capaz de 

incorporá-lo e reconstruí-lo mentalmente, mesmo sem estar na presença do objeto. 

A partir da abordagem dos conceitos, princípios, propriedades e funções sociais, o 

aluno deverá ser capaz de associar o conteúdo absorvido a outros objetos e situações de uso 

social. Na prática escolar, os alunos são os sujeitos do aprender, o conhecimento é o objeto a 

ser apreendido, e a ação pedagógica do professor é o elemento de mediação. 

O professor deve apropriar-se dos meios de aprendizagem visando facilitar e 

consolidar este processo, que é intra e intersubjetivo, pois, depende da iniciativa e capacidade 

do sujeito, da quantidade e qualidade das mediações externas, consideradas como ‘pontes’ 

entre o conhecimento cognitivo, prático e social. 

O significado básico que envolve uma situação de aprendizagem consiste em 

incrementar as capacidades cognitivas, físicas e sociais dos alunos, tornando-os mais 

competentes e para qualificar as suas ações em outros contextos como no trabalho, nas 

relações humanas e no exercício da cidadania (Coll, 1994). 

O ponto de partida do processo pedagógico para a apreensão do conhecimento, com 

vistas a promover aprendizagens significativas, deve ser a prática social do aluno, utilizando 

aquilo que lhe é familiar, pois facilita sua compreensão e torna mais fácil o caminho em 

direção ao conhecimento a ser aprendido. Dessa forma, o professor elege um ponto de partida 

que seja significativo para o aluno, através do qual, ele construa nova aprendizagem, e utilize 

técnicas pedagógicas para direcionar os esquemas mentais do aluno. 

Aprender e ensinar são processos distintos, porém indissociáveis, concomitantes e 

interdependentes e a ação docente é concebida como mediadora na efetivação da 

aprendizagem do aluno. Anastasiou e Alves (2004) exprimem que “no processo de ensino, a 

ação de ensinar está diretamente relacionada à ação de apreender, tendo como meta      a 

apropriação tanto do conteúdo quanto do processo” (p. 17). 

O método didático é essencial na organização das práticas pedagógicas ao ensinar, 

pois, além de definir a estrutura e a abordagem dos conteúdos escolares, determina o tipo 

de aprendizagem pretendida. Os atributos da aprendizagem dos alunos estão diretamente 

vinculados ao tipo de método utilizado no processo de ensino. Enquanto os conteúdos 

referem-se a ‘o que aprender’, o método nos remete ao ‘como aprender’, sendo que ambos 

se aplicam ao ensinar. Segundo a SEDUC (2014), o método didático diz respeito à forma 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

23  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

de fazer o ensino acontecer para que a aprendizagem se efetive do modo esperado. A adoção 

de um método torna o trabalho educativo mais eficiente, na medida em que orienta o 

professor, facilitando e possibilitando aprofundamentos teóricos e práticos para elucidar sua 

atuação didática. 

O trabalho pedagógico se caracteriza por ser uma atividade planejada, com objetivos 

claramente estabelecidos e com ações organizadas de forma sistemática, didaticamente 

preparada para que a aprendizagem se efetive e resulte numa aprendizagem real. 

Nesse sentido, o método deve ser entendido como o fio condutor das práticas 

pedagógicas, o conjunto de ações e procedimentos que quando realizados numa sequência 

apropriada e ordenada assegura a consolidação da aprendizagem dos alunos, independente da 

etapa de ensino ou da disciplina (Marchiorato, 2013). 

O método didático é o núcleo do ensino, e está intimamente vinculado às expectativas 

educacionais, à compreensão do papel social e específico da escola e à concepção de 

aprendizagem. A ação metodológica deve propiciar a integração e a articulação entre 

conhecimentos interdisciplinares de áreas afins, fomentando a prática social, os saberes e 

vivências dos alunos, a teoria e a prática, a apropriação dos conhecimentos e a compreensão 

do mundo, as aprendizagens já consolidadas e as que estão em processo de efetivação 

(SEDUC, 2015). 

Esses fundamentos metodológicos destacam a prática social como eixo do trabalho 

pedagógico, em torno do qual a aprendizagem e o ensino se movimentam. A prática social é 

o  ponto de partida e o ponto de chegada do processo de ensino, considerando que o trabalho 

pedagógico visa ampliar a compreensão sobre os elementos, nexos, inter-relações, 

contradições e fundamentos que constituem a realidade social. 

Nessa perspectiva metodológica, a compreensão da prática social é o ponto de partida 

do processo de ensino e aprendizagem, pois, à proporção que é instrumentalizado o 

conhecimento científico, o aluno apresentará uma visão sintética sobre os elementos, relações 

e objetos que a constituem. 

A organização dos conteúdos escolares em áreas do conhecimento indica a 

intencionalidade em promover a construção de determinadas competências na formação dos 

alunos, de acordo com o objeto específico, o que implica dizer que o conjunto de 

aprendizagens consolidadas é responsável pelo desenvolvimento das competências da área. 

O CNE (2012), por meio da Resolução nº 002/2012, em seu § 1º, estabeleceu uma 

organização curricular por áreas de conhecimento que aparecem com um ponto em comum 
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nas legislações, o “tratamento metodológico com ênfase na contextualização e na 

interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de 

saberes específicos” (p. 3). 

Na organização curricular, as disciplinas escolares representam recortes dos 

conhecimentos científicos, para cada nível e etapa de ensino, que fazem parte do trabalho 

escolar os conhecimentos básicos da ciência e os instrumentos essenciais à apropriação e à 

produção dos conhecimentos científicos, em graus de complexidade diferentes conforme o 

nível  de escolarização (SEDUC, 2014). 

As matrizes disciplinares expressam, de modo claro e objetivo, a quantidade e a 

qualidade do que deve ser aprendido e do que deve ser ensinado nas escolas, possibilitando 

um trabalho pedagógico interdisciplinar e transversal. Os temas sociais explicitam nos seus 

conteúdos um conjunto de conceitos, objetivos, procedimentos, atitudes, valores e critérios de 

avaliação e orientações didáticas a serem ensinados e aprendidos na escola, que devem 

subsidiar do trabalho docente (SEDUC, 2014). 

O professor precisa de ser claro nos objetivos que quer alcançar e formular, bem como 

nas etapas do trabalho pedagógico para garantir o equilíbrio e a coerência interna das inter- 

relações entre os objetos de conhecimento temático e os objetos de conhecimento disciplinar, 

objetivando garantir a função social da escola. 

As matrizes apresentam uma modelagem que prioriza o que deverá ser aprendido e 

ensinado; como deverá ser ensinado, e o que deverá ser avaliado. Os temas sociais exigem a 

elaboração de propostas pedagógicas para as escolas, de planejamento das aulas e da análise 

de materiais didáticos, cujo objetivo é garantir que os alunos aprendam de forma sistemática, 

contínua e construtiva. 

 

1.2.2 Os objetivos gerais da Educação Física no Ensino Médio 

 

A reestruturação e reorganização da Educação no Brasil a partir da implementação da BNCC 

objetivou-se na construção do currículo nas escolas públicas e particulares da Educação 

Básica elencando os elementos fundamentais que precisam de ser ensinados nas diferentes 

áreas da Educação e na formulação do Projeto Político Pedagógico das escolas. 

A BNCC, indicada nas Conferências Nacionais de Educação e no Plano Nacional de 

Educação estabelece, em diversas estratégias, a construção de uma proposta de Direitos e 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (MEC, 2015a).  
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A BNCC define todos os conhecimentos essenciais aos estudantes brasileiros que têm 

o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação Básica, ano a ano, 

desde o ingresso na creche até o final do Ensino Médio. Com a BNCC os sistemas 

educacionais, as escolas e os professores terão um instrumento de gestão pedagógica eficaz 

para acompanhar a evolução do aluno. 

Na BNCC, a EF está enquadrada na área de Linguagens e foi concebida como forma 

de ação e interação no mundo e com o processo de construção de sentidos, além de ser o elo 

integrador da área, que recobre não apenas a linguagem verbal, mas as linguagens, musical 

visual e corporal. A integração dos quatro componentes em uma área também busca romper 

com uma lógica de organização escolar que reforça certa dissociação e hierarquia  entre 

as linguagens, considerando que, na vida social, os sentidos de textos, objetos e obras, são 

construídos a partir da articulação de vários recursos expressivos (MEC, 2015b). 

A área de Linguagem busca garantir direito de experimentar, criar, fruir e usufruir da 

vivência de diferentes manifestações artísticas, literárias e corporais, possibilitando o 

encontro  com nossa diversidade linguística e cultural, ampliando a relação dos sujeitos com 

as culturas locais e universais. Esta área propõe assegurar uma formação que possibilite ao 

estudante interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na perspectiva de 

sua recepção e produção, usando sua comunicação e expressão nas diversas práticas sociais 

de modo crítico, autoral e criativo (MEC, 2015b). 

A EF correlaciona componentes curriculares, tais como: a cidadania, as culturas e o 

patrimônio, as relações étnico-raciais, o ambiente e a sustentabilidade, o lazer e o trabalho 

(MEC, 2015a). 

O ensino secundário é um período de formação no qual os estudantes vivenciam um 

cenário de culturas específicas de sua época lidando com reflexões e tarefas relativas 

à experiência da vida adulta, a decisões sobre a atividade profissional e à continuação dos 

estudos. A atual situação escolar e curricular do ensino secundário evidencia certos desafios 

a serem enfrentados também pela área de Linguagens, tais como, o tecnicismo, ainda presente 

na atualidade; a teorização dissociada da prática; a fragmentação na abordagem do ensino; o 

distanciamento da realidade social do estudante. 

Os objetivos voltados para o estudante do ensino secundário visam interagir e envolver 

a coletividade e a discussão dos interesses relativos à cidadania e à pluralidade; promover a 

atuação crítica nos processos de construção da realidade social; levar o estudante a refletir 

sobre o corpo em transformação em uma perspectiva de respeito e de valorização da 
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diversidade humana. 

No aspecto cultural, pretende-se fazê-lo se apropriar do patrimônio cultural, 

compreendendo a diversidade das culturas brasileiras e estrangeiras, bem como o processo de 

disputas e de legitimação de culturas que acontece, fundamentalmente, pela via da linguagem, 

além de produzir conhecimento, dominando recursos de linguagem que favoreçam o 

levantamento e a organização de dados das realidades humanas e o debate sobre essas 

realidades. 

A BNCC, na EF, apresenta o conteúdo Desporto que propõe praticar, com autonomia, 

fazendo uso das habilidades técnico-táticas e combinações táticas básicas, e sistemas de jogo 

simples de forma proficiente. O documento apresenta objetivos como vivenciar, criar e 

adaptar desportos de combate, que detém um potencial educativo e envolve o estudante em 

práticas desportivas em diferentes contextos (MEC, 2015c). 

As Práticas Corporais Alternativas, nas quais estão inclusas as Lutas, estabelecem  

no seu conteúdo de aprendizagem, a experimentação de diferentes práticas corporais como o 

Tai Chi Chuan, que combina exercícios corporais milenares, respiração e concentração; 

vivenciar novas ações que venham agregar o acervo motor do estudante; conhecer novas 

culturas, identidades e valores de diferente povos; formular estratégias para resolver desafios 

surgidos durante as práticas de combate; realizar práticas corporais que instiguem a 

sensibilização, quanto às características individuais, as marcas sociais, a emergência e as 

transformações históricas dos sentidos, significados e interesses (MEC, 2015b). 

Os objetivos do desporto de combate, no 2º ano, são mais abrangentes e giram em 

torno de experimentar, criar e adaptar os desportos de combate e outras modalidades com 

potencial para o envolvimento em práticas de lazer. Enquanto práticas corporais 

alternativas, eles levam os alunos a reconhecer e refletir sobre os objetivos, as características 

(conceitos, técnicas, formatos e equipamentos empregados) e os tipos de práticas corporais 

alternativas (MEC, 2015a). 

No 3º ano do ensino secundário, a prática desportiva visa envolver o aluno no âmbito 

desportivo de modo que ele venha cooperar na produção de contextos de prática desportiva 

balizados por princípios de equidade e solidariedade, procurando oportunizar a participação e 

fruição de todos, independentemente do nível de desempenho, género ou qualquer outra 

característica; deve-se ainda, incentivar o aluno a praticar com autonomia e cooperação fazendo 

uso das habilidades técnicas e táticas, e suas combinações nas formas de jogo simples, de 

maneira proficiente. Espera-se que o aluno reconheça os espaços de atuação profissional no 
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universo das práticas desportivas de forma mais detalhada e profunda (MEC, 2015b). 

 

1.3 Cultura Corporal de Movimento e Educação Física 

 

A Cultura é definida como produto da sociedade e da coletividade a qual os indivíduos 

pertencem, antecedendo-os e transcendendo-os. O ser humano, desde suas origens, produziu 

cultura, visto que, tudo o que se faz está inserido num contexto cultural, no qual se produz e 

reproduz cultura (MEC, 1997a). 

Segundo Geertz (1989), é por meio desse mecanismo chamado cultura que o homem 

adquiriu a capacidade de ser o construtor de sua própria história, desde a utilização de 

ferramentas, passando pelo convívio social, pela linguagem chegando a outras formas mais 

complexas de significar o fazer humano. O autor demonstra como o convívio entre os povos 

teceu uma teia de significados que se fortalece ao longo da história e que estão em constante 

processo de ressignificação. 

A cultura, segundo os PCN, consiste em um conjunto de códigos e simbólicos 

reconhecíveis pelo grupo no qual o indivíduo é formado, desde o momento da sua concepção. 

Por meio destes códigos, durante a sua infância, os valores aprendidos são, mais tarde, 

introduzidos nas obrigações da vida adulta, da maneira como cada grupo social os concebe 

(Secretaria de Educação Fundamental, 1997).  

Para Geertz (1989) entender o que é cultura e como ela influencia as ações de um 

determinado grupo, é preciso identificar e perceber como as pessoas são, como se relacionam, 

como agem e interagem. Portanto, ir além do visível, é mergulhar, de facto, no significado 

das ações desenvolvidas pelos indivíduos em suas sociedades. Esta conceção transpassa a 

esfera biológica e é primordial no desenvolvimento humano por transpor fronteiras de 

significados e sentidos próprios que necessitam ser decifrados. 

Bracht et al. (2011) salientam que há distintas terminologias empregadas para se 

referir; a citar a cultura corporal, CCM, cultura de movimento, entre outras. Contudo, eles 

apreciam a compreensão efetiva do conceito de cultura e admitem ter como preferência o 

termo ‘Cultura Corporal de Movimento’, embora reconheça outras formas de denominação 

que devem ilustrar fundamentos de especificidade à EF enquanto componente curricular 

obrigatório. 

Quando reivindicamos uma especificidade para a EF enquanto disciplina do currículo 

escolar, a partir do conceito de CCM, não buscamos o seu isolamento; mas sim, vislumbramos 
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a sua contribuição específica para a tarefa geral da escola. É absolutamente necessário que a 

EF esteja aberta a dar a sua contribuição, a partir de outras formas de organização curricular 

para além da forma de disciplinas; currículo por atividades, por projetos e outros (Bracht et 

al., 2011). 

A EF contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a 

respeito do corpo e do movimento. São fundamentais as atividades culturais e de movimentos 

corporais com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, com 

possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde. A EF busca possibilidades 

de utilização do movimento corporal como formas culturais que desvendam hegemonias 

históricas, determinados códigos que expressam diferentes sentidos e benefícios fisiológicos 

e psicológicos. É, nesta perspectiva, que a EF se enquadra como uma prática pedagógica que 

tematiza elementos da esfera da CCM (Bracht, 1992). 

 O homem, por meio do seu corpo, pode assimilar e apropriar-sea dos valores, normas 

e costumes sociais, que constituem um processo de incorporação, ou, seja, um processo pelo 

qual o homem internaliza em seu corpo os valores sociais que estão contidos na sociedade 

(Bracht et al., 2003). 

Independentemente de qual seja o conteúdo e os processos de ensino e aprendizagem, 

deve-se consideradar as características dos alunos em todas as suas dimensões: afetiva, ética, 

cognitiva, corporal, estética e social. Sobre quaisquer conteúdos, o aluno deve aprender além 

de técnicas de execução, a discutir regras e estratégias, apreciá-las criticamente, analisá-las 

esteticamente, avaliá-las eticamente, ressignificá-las e recriá-las. 

Se o corpo passa a ser compreendido, quanto ao seu desenvolvimento, numa 

perspectiva cultural, podemos inferir que a cultura compreende um dos principais conceitos 

da EF. Entretanto, vale ressaltar que, quando ela assume um papel eminentemente cultural, 

passa a valorizar o contexto histórico, a origem e o local de determinado grupo específico de 

pessoas e suas representações sociais, ancoradas em suas necessidades, seus valores e 

interesses. 

Betti (1992) discorre sobre as possíveis origens acerca da conceção que relaciona a EF 

como disciplina responsável por ensinar conteúdo e manifestações inseridas na esfera da 

cultura, mais especificamente, de parte da cultura. O autor afirma que tanto na literatura 

nacional quanto internacional o conceito de cultura física, também denominada de cultura 

corporal ou cultura motora, é representado como parte da cultura geral. 

A conceção de cultura corporal amplia a contribuição da EF para o pleno exercício da 
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cidadania, na medida em que, tomando seus os conteúdos e as capacidades que se propõe a 

desenvolver como produtos socioculturais, afirma como direito de todos ao acesso a eles. 

Além disso, adota uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o 

desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de valores 

e princípios democráticos. O trabalho de EF abre espaço para que se aprofundem discussões 

importantes sobre aspectos éticos e sociais (Sacristán & Pérez Gomez, 1998). 

Betti (1992) buscou referenciais em outros locais do mundo, como a Polônia, por 

exemplo, onde encontram-se fundamentações teóricas mais aprofundadas  sobre essa temática 

e define cultura física um conjunto codificado de valores relacionados ao corpo, que 

compreende a cultura física pessoal, a comunidade cultural e a produção material dessa 

cultura, relacionando-se com os conceitos e objetivos da EF. 

A EF deve ter uma atuação eminentemente cultural e para que isso ocorra ela necessita 

penetrar no universo das representações sociais. Souza (2008, p. 100) reconhece a EF como 

uma representação do social “porque é o produto de uma prática simbólica que se transforma 

em outras representações”. 

Nessa linha de raciocínio podemos vislumbrar as aulas de EF, no contexto temporal e 

social, onde a atuação dos professores reflete tal momento e situação. Portanto, falar das aulas 

é falar das pessoas que estão envolvidas nesse quotidiano, professores, alunos e outros. 

Ademais, a forma como os alunos veem o seu corpo e a relação deste com as práticas corporais, 

passa por questões que transcendem o local desta prática, tornando-a de ordem cultural. 

Tratando-se da EF, com seus objetos de estudo e de ensino, observa-se a partir do 

sistema de relações ou sistema de conceitos próprios da atividade pedagógica e abstrai-se para 

seus estudos os processos da natureza humana, a partir dos fenômenos ou atividades 

relacionadas às práticas corporais. 

Diante da vasta dimensão de manifestações corporais existentes na atualidade, com 

suas diversas caraterísticas e formas de existência, a EF precisa explicitar os seus critérios 

pedagógicos para a escolha desta ou daquela manifestação, deste ou daquele aspecto de sua 

atividade corporal como seu conteúdo de ensino. 

O estudo dos objetos de ensino da EF direciona-se a uma síntese dos conhecimentos 

gerais encarnados nas diferentes manifestações corporais existentes na nossa sociedade, tal 

qual o Jogo, a Luta, a Dança, o Circo, o Atletismo, e a Ginástica. Este estudo contempla uma 

tarefa fundamental para a atividade pedagógica da EF, na medida em que permite explicitar 

os critérios para a escolha dos conteúdos a serem ensinados e dos modos de organização do 
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ensino. Por essa razão, as Lutas são contempladas, neste contexto, como forma de 

manifestação da cultura corporal, e particularmente, como conteúdo da EF. 

A partir de uma preocupação com o que se deve ensinar em EF, surgiu a proposta da 

CCM, representando uma perspectiva que fundamentaria a intervenção pedagógica do 

professor. O que se estuda nessa área são os conteúdos propostos historicamente para a EF no 

Brasil, valorizando as diferenças regionais.    Assim, não só as regras, a técnica, a tática e o 

aprendizado desses conteúdos serão o foco dos estudos, mas o contexto em que estão inseridos 

os alunos para determinada prática. 

Betti e Liz (2003) ressaltam que a CCM abrange o domínio de valores e padrões de 

atividades físicas, ao passo que, para Bracht (1992) os saberes tradicionalmente transmitidos 

pela escola devem advir da CCM e devem estar impregnados à corporeidade do sentir e do 

relacionar-se. 

Dentre as possibilidades acadêmicas de estudos relacionados à EF, a CCM parece ser a 

que mais se ocupa da prática pedagógica escolar. Várias de suas pesquisas são pertinentes à 

escola, desde a escola dos conteúdos que caracterizam a própria área, até a preocupação com a 

contextualização das manifestações expressivas nas aulas. É nesse sentido que a CCM pode 

caracterizar mais adequadamente a EF como uma área de intervenção pedagógica, sobretudo 

na Educação Básica. 

A EF é a área que melhor vislumbra a CCM, por possibilitar a elaboração de 

conhecimentos baseada na realidade complexa do quotidiano, valorizando questões sociais 

emergentes que se apresentam entre alunos e professores, e não somente a aplicação da 

metodologia científica. 

Na perspectiva de Pierre Bourdieu (1983), a EF corresponde ao ‘campo’ educacional, 

onde ocorrem os fatos, onde vivenciamos as experiências que nos enriquecem. Bourdieu 

(1983) entende o campo como um importante conceito relacionado aos diferentes tipos de 

capital e as relações de poder exercidas entre estes, já que para ter o domínio de um campo 

específico é necessário que se possua determinados capitais. 

O ‘campo’ pode ser entendido como uma rede ou uma configuração de relações 

objetivas entre posições, que são definidas na sua existência e nas determinações que elas 

impõem aos seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação atual e potencial na 

estrutura da distribuição das diferentes espécies de poder capital, cuja posse comanda o acesso 

aos lucros específicos que estão em jogo no campo e, ao mesmo tempo, por suas relações 

objetivas com as outras posições de dominação e subordinação, entre outras (Bourdieu, 1990). 
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1.3.1 Desporto e Capital Social 

 

O processo de socialização ocorre por meio de etapas que começam desde a vida fetal  vai-

se desenvolvendo com o decorrer do tempo, através da interação com o outro e com o 

ambiente. A socialização pode ser dividida em duas fases distintas: socialização primária, a 

qual a criança se torna membro participante da sociedade, e socialização secundária, em que 

os indivíduos são introduzidos num mundo social específico. 

A socialização corresponde ao conjunto dos mecanismos pelos quais os indivíduos 

realizam a aprendizagem das relações sociais e assimilam as normas, os valores e as crenças 

de uma sociedade ou de uma coletividade (Bonnewitz, 2003). É o processo pelo qual o 

indivíduo aprende a ser um membro da sociedade, designado à socialização, e socializar é 

impor padrões sociais à conduta individual (Foracchi, 1977). 

A intensidade das aquisições varia de acordo com a idade; assim, distinguem-se 

tradicionalmente a socialização primária ou socialização da criança, e as socializações 

secundárias, enquanto processos de aprendizagem e adaptação dos indivíduos ao longo da vida 

(Bonnewitz, 2003). Através da interação adquirimos uma personalidade, aprendemos a 

conviver em sociedade e a realizar interações que influenciam o desenvolvimento dessas 

capacidades que nos permitem participar em sociedade (Turner, 1999). 

De acordo com Higgins (2003), o Capital Social é uma propriedade presente nas 

relações entre as pessoas e se distingue pela estrutura social e pelas ações dos indivíduos que 

estão dentro da estrutura. O Capital Social vem se referir à construção coletiva das virtudes 

dos valores do bem de uma determinada sociedade ou grupo social, reproduzidos em cada 

indivíduo. A construção do pensamento coletivo visando o bem-estar social está vinculado 

aos conhecimentos, hábitos, atitudes e valores individuais de cada indivíduo. 

No âmbito desportivo, o Capital Social vem traduzir-se na reprodução das ações 

sociais construídas através das práticas desportivas, onde o desporto é o promotor deste 

fenômeno social. O desporto, por seus variados estímulos e situações, consite em um grande 

formador e transformador social através de seus valores ou de valores sociais previamente 

determinados. O respeito ao jogo, aos adversários, às regras, o contato e convívio social, 

dividir o mesmo espaço, entre outros, são alguns dos principais atributos de formação 

pessoal e social. 

A EF e o desporto devem reforçar a ação formativa e favorecer os valores humanos 

fundamentais que sustentam o pleno desenvolvimento dos povos. Eles podem promover a 
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aproximação entre os povos e as pessoas, a solidariedade e a fraternidade, o respeito e a 

compreensão mútuos, e o reconhecimento da integridade e da dignidade humanas. 

Para Marivoet (2016), o desporto constitui uma manifestação cultural com enormes 

potencialidades na aproximação das pessoas, culturas e nações, quer pela dinamização de 

sociabilidades ou pelos sentidos identitários de pertença, ou seja, de inclusão. 

A inclusão social ratifica-se a partir da confirmação de igualdade no acesso às 

oportunidades, na promoção da prática desportiva social ampla e na gestão imparcial e 

solidária. As relações sociais, segundo Marivoet (2016), ampliam-se em quantidade e 

qualidade na mesma proporção que são ofertados os acessos e os recursos para diferentes 

grupos sociais. A autora ressalta o papel das trocas simbólicas e materiais, da partilha de 

experiências em espaços socioeconômicos similares ou distintos, com relações 

imprescindíveis para a configuração e repercussão da proximidade social. 

Os espaços de criação de redes de sociabilidade ocorrem em diversificadas esferas 

sociais como na família, no clube, na igreja e na escola, e leva aos seres o sentimento de 

pertencimento a um grupo ou uma sociedade, na qual se sente incluso (Marivoet, 2016). 

A vivência do jogo, da competição e da cooperação, proporcionados pelo desporto, 

promove o convívio, a intimidade e a sociabilidade do homem e constituem um espaço 

inigualável de formação integral (Silva e Domingos, 2014). 

O desporto, assim como a EF, nas suas diferentes formas, contribui na formação por 

aproximar os seres humanos e reforçar o desenvolvimento de valores como a moral, a ética, 

a solidariedade, fraternidade e cooperação, tornando-se um veículo facilitador e eficaz para a 

convivência humana. 

Como fenômeno social, o desporto, transforma e é transformado pela cultura onde 

está inserido. As manifestações sociais tecem relações que geram adaptações e aprendizagens 

através de suas regras e organizações sistemáticas. A pedagogia do desporto, de acordo com 

Tubino e Moreira (2003), tem constatado a importância dos jogos desportivos para a educação 

de crianças e adolescentes de todos os segmentos da sociedade brasileira, uma vez que sua 

prática pode promover intervenções quanto à cooperação, convivência, participação, inclusão, 

entre outros. 

O desporto educacional tem como objetivo primordial a formação pessoal e a ética de 

convivência que se manifesta em relacionar suas práticas desportivas a princípios 

socioeducativos que levem os beneficiários a um desenvolvimento da cidadania (Tubino & 

Moreira, 2003). 
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Cada gesto desportivo equivale a um momento de reflexão, no qual est presente o 

fundamento ético e político que humaniza a nossa ação. As aulas de EF são um espaço de 

politização extraordinária que pode levar o estudante a criar consciênciascríticas sobre tudo 

que o permeia. O desporto, enquanto capital social, exerce um papel essencial na construção 

do cidadão e é amplamente concretizado na EF, em comparação às demais disciplinas 

escolares (Lima Neto, 2007). 

Bourdieu (2004) enxerga o desporto como uma atividade particular, diferente de 

alguma  atividade física e do jogo propriamente dito. Para ele, o desporto é uma prática 

semelhante a um ‘habitus’ específico, contudo, torna-se mais profissionalizado devido aos 

regulamentos, à institucionalização, especialização e competição. 

O avanço social é evidenciado com os parâmetros de Bourdieu (1990) ao considerar o 

desporto como um campo, no qual é preciso perceber a inviabilidade de analisar uma 

modalidade desportiva isoladamente, sem considerar o conjunto de práticas desportivas. 

A compreensão do desporto exige o reconhecimento da posição que ele ocupa 

na  sociedade, como cita o autor: 

 
A distribuição dos praticantes segundo sua posição no 

espaço social, a distribuição das diferentes federações 

segundo o número de adeptos,  sua riqueza, as 

características sociais dos dirigentes; o tipo de relação 

com o corpo que ele favorece ou exige, conforme 

implique um contato direto, um corpo-a-corpo, como a 

luta ou o rúgbi, ou, ao contrário, exclua qualquer contato, 

como o golfe, ou só o autorize por bola interposta, com 

o tênis, ou por intermédio de instrumentos, como a 

esgrima (Bourdieu, 1990, p. 208). 

 

Relacionar o espaço de desportos como o espaço social que nele se manifesta é 

fundamental para Bourdieu (1983), pois a análise do desporto emerge da relação íntima de 

determinada modalidade com a sociedade, estabelecendo aproximações e afinidades quanto 

aos interesses e preferências de uma classe social específica. Constroem-se, então, espaços 

destinados a prática de desporto como sendo a primeira iniciativa para viabilizar e expandir a 

modalidade, e o próximo passo é a ampliação do espaço para criar um ambiente de consumo, 

estruturando um sistema de conexões e relações envolventes, criativas e consumistas. 

O desporto apresenta uma estrutura abrangente na qual estão inseridos um universo 

eclético e vasto de práticas e consumos, um espaço revelador de forças que se aplicam ao 

desporto, mas se aplica, fortemente, aos interesses e preferências, como os costumes, ou 

‘habitus’ (Bourdieu, 1990). 
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Nesta leitura, Bourdieu (1983, p. 210) conceitua ‘habitus’, como sendo “uma matriz 

causadora de comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade que 

se alia aos indivíduos, e é apreendido e gerado na sociedade e incorporado nos indivíduos”.  

Tal conceito exprime estilos de vida, comportamentos e julgamentos políticos, morais, 

estéticos, constituindo-se, assim, num meio de ação que admite instituir ou desenvolver 

estratégias individuais e/ou coletivas, tal qual um sistema de disposições que são adquiridas 

e que geram aprendizagem e estratégias, o ‘habitus’ pode refletir os interesses e objetivos do 

próprio indivíduo (Bourdieu, 1983).  

 

1.3.2 Desporto no Campo Educacional 

 

O Desporto Educacional foi tema debatido, pelos órgãos públicos responsáveis, com o 

objetivo de abarcar temáticas relacionadas ao desporto contemplaram: o sistema e o plano 

nacional, os recursos, a ordem e justiça desportiva. Neste contexto, surgem os conceitos de 

de desporto educacional e de desporto escolar, os quais compõem o desporto educacional 

(Reis et al., 2015). O Ministério do Desporto sustenta que desporto escolar canaliza e detecta 

um talento desportivo no âmbito educacional e pode representar o pilar de evolução do 

desporto de alta performance. 

Em alinhamento com a tendência internacional, a Comissão de Reformulação do 

Desporto Brasileiro delimitou os conceitos de desporto considerando-os desporto de 

rendimento, de participação e educacional (Reis et al., 2015). 

Darido e Rangel (2008) entendem que, no contexto escolar, não deve prevalecer o ideal 

do desporto de rendimento, pois trata-se de uma prática que tende a favorecer e enaltecer os 

mais habilidosos e os considerados ‘talentos desportivos’, marcando o desporto com um caráter 

antidemocrático. O desporto de rendimento, na perceção das autoras, é seletivo, promove a 

exclusão, torna-se antissocial no ambiente escolar, contrariando os princípios da educação. 

Em detrimento a este viés desportivo, Tubino (2001) aponta o Desporto Participação, 

numa perspectiva solidária, na qual o lúdico prevalece e o bem-estar social é o foco central 

da prática. Há uma preocupação com a participação de todos, com o desenvolvimento pessoal 

e a relação interpessoal. Dessa forma, Tubino (2001) ratifica o papel do Desporto Participação 

como promotor e propulsor de parcerias e alianças entre comunidades e povos, abrindo novos 

caminhos e expandindo a prática desportiva democrática. 

Na perspectiva de Bourdieu (1983) este campo é visto como ‘espaços de posições’, 
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no qual há o contato entre os seres, onde eles se unem e se relacionam criando uma 

proximidade social que abraça os ideais e as diferenças de interesses estabelecidos neste 

espaço de intercâmbio social, no qual são criadas a hierarquia, as regras a partir dos debates 

e discussões  dos membros que compõem esse campo. 

O campo ao qual nos referimos neste estudo é a instituição educacional pública, e 

neste cenário, as relações sociais se estreitam e se aprofundam, tendo em vista a frequência 

e o período de contato interpessoal no campo escolar. 

A escola, na concepção de Bourdieu (1990), consiste em um campo de conflitos e 

denominações características deste ambiente, com suas particularidades, exigências e 

organizações que são expostas a partir do capital social que lhe permite estabelecer relações 

de interdependência entre o campo e o ‘habitus’. 

Esta via dupla entre o campo e o ‘habitus’ propicia a dialética relacional entre os 

sujeitos desta comunidade. No instante em que se comunicam, cada membro da comunidade 

escolar promove, por meio de suas atitudes e comportamentos, as suas funções sociais nesta 

comunidade educacional. 

Neste cenário, Rizzo (2017) aponta o ‘capital cultural’ como fator determinante do  

status intelectual do integrante, pois revela o conhecimento técnico de diversificadas 

temáticas e simbologias que quando manifestadas geram afinidades que resultam na formação  

de grupos com saberes e interesses culturais semelhantes. Entretanto, o capital cultural é 

influenciado pelo capital econômico, pois este proporciona melhores recursos humanos e 

materiais que impulsionam a aprendizagem e a evolução cognitiva em comparação aos que 

não dispõe de um capital econômico. 

Contudo, o capital cultural apontado neste estudo refere-se ao conhecimento 

declarativo e processual do desporto abordado no âmbito escolar. Em outras palavras, trata-

se do conhecimento teórico sobre as AM&DC na EF, que envolve os fundamentos, as regras, 

as táticas, bem como a prática desses conhecimentos durante a aula. 

É nesta perspectiva que se enquadra a proposta de Rizzo, Ferreira e Souza (2014) de 

desenvolver o aluno na sua integralidade, por meio do desporto educacional, preparando-o 

para atuar no campo desportivo quanto no campo social, e ainda revela o papel do professor 

e de sua prática pedagógica no trato do conteúdo na esfera educacional. 

Ao desempenhar seu papel de educação, o professor deve instigar os alunos a 

autoconsciência corporal, seu senso de limitações e potencialidades corporais, sociais e 

cognitivas, além do respeito e da cooperação que são valores pessoais indispensáveis para o 
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convívio em sociedade (Silva & Domingos, 2014). Kunz (2006) corrobora com esta visão e 

provoca diálogos e questionamentos acerca da prática pedagógica do desporto, partindo do 

princípio de valores agregados à prática desportiva alicerçada na cultura de movimento. 

O contributo do desporto educacional efetiva-se no comportamento de aversão às 

drogas e à violência, fomenta a sociabilidade,e promove a evolução mental e física nos alunos 

(Rizzo & Souza, 2014). 

A práxis pedagógica do professor no âmbito desportivo é fator determinante na 

formação pessoal do aluno por repercutir nele atitudes coerentes, pautadas em princípios 

morais e éticos, e na transmissão de valores positivos a todo o momento e em diferentes 

ambientes: familiar, social e escolar. Estas afirmativas foram evidenciadas no estudo de Silva 

e Domingos (2014), Machado, Galatti e Paes (2015), ao verificarem a eficácia da atuação 

do professor nas EF. 

O desporto educacional prima pela participação incondicional de todos os alunos e 

implica na prática de hábitos saudáveis que elevam a qualidade de vida; em detrimento ao 

individualismo, à competição exacerbada, sexista e seletiva (Tubino, 2010).  

Brotto e Rossetto Júnior (2017) reforçam esta ideia e aponta cinco princípios 

pedagógicos como pilares do desporto educacional: inclusão de todos, respeito à diversidade, 

educação integral, autonomia e construção coletiva. Os autores defendem a ideia de que a 

tomada de decisão e a autonomia nas ações exigidas na prática desportiva são atitudes que 

refletem na postura adotada em situações cotidianas e em diferentes contextos sociais dos 

alunos, e que o aprimoramento das habilidades desportivas fortalece tais comportamentos. 

O convívio social proporcionado pelo desporto educacional engloba assuntos 

relacionados às diferenças de género, etnia, classe social e nível de habilidades, dentro do 

ambiente educacional no qual os alunos devem compartilhar o espaço, os materiais, as 

experiências e aprendizagens (Brotto & Rossetto Júnior, 2017). 

A inserção do desporto na escola é defendida pelo Coletivo de Autores (1992) de duas 

formas: como desporto na escola que representa a transposição dos conhecimentos e das 

práticas do chamado alto rendimento para a realidade escolar; e o desporto escolar, definido 

pela construção de um desporto que ocorre no ‘chão da escola’, que de maneira alguma está 

desvinculado do ensino de regras e de técnicas, por exemplo, pois esses também são 

conhecimentos da EF. 

Souza (2008) aponta a prática do desporto na escola como um campo de exclusão dos 

menos habilidosos e com fim em si próprio, assim prescindindo a formação integral. Vianna 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

37  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

e Lovisolo (2011) enxergam o desporto na escola com uma visão crítica, pois percebem uma 

incompatibilidade entre tendências educacionais; por um lado as práticas liberais que 

reproduzem o capitalismo social, e por outro, as práticas progressistas educacionais que 

tendem para a transformação social. 

O desporto é considerado por Bourdieu (1983) como um meio de alienação  das 

multidões e ferramenta de manipulação dos interesses da sociedade capitalista, caracterizando 

um campo de produção de diferenças sociais que expressam padrões de vida distintos, 

propulsores da estratificação social. 

Segundo Coletivo de Autores (1992, p. 59), a representatividade do desporto escolar 

é: 

 

Um fator relevante para a construção da prática social 

adequada às concepções progressistas de ensino, no 

que se refere ao compromisso com a reflexão crítica 

sobre a sociedade, capaz de tornar a sua prática um 

ambiente que investigue as contradições sociais 

existentes em seu modelo hegemônico, transformando-

o e ressignificando-o como elemento historicamente 

construído e repleto  de significados. 

 

Tais concepções levam-nos a refletir sobre o poder do desporto como fenômeno que 

influencia e é influenciado pela sociedade, além de interferir diretamente no processo de 

desenvolvimento econômico e social de um povo. Compreender como ocorreu a elitização e 

a  popularização de determinada modalidade desportiva num campus específico nos permite 

descrever e correlacionar seu impacto na propagação de exclusões e inclusões em espaços 

sociais distintos. 

Bourdieu (1990) discorre sobre a necessidade de compreendermos o espaço de prática 

desportiva como parte de um sistema de valores, crenças e realidades sociais distintas que se 

relacionam e se perpetuam e são expressos através de alguns indicadores, como: posição e 

função social do praticante que reflete seu capital cultural e simbólico; tipo de relação social 

exigida durante a prática, se há ou não contato físico ou uso de implementos durante 

a disputa; se a prática da modalidade é financeiramente acessível; se há maior adesão social 

no local de origem da modalidade. 

Ao analisar a relação do corpo com distintos desportos, Bourdieu (1990) observou que 

nas modalidades de Tênis e Esgrima onde os oponentes estão distantes, os movimentos são 

mais estilizados e ritualizados, os praticantes pertencem a uma classe refinada; ao passo que, 

nas modalidades mais populares como Futebol e o Futebol Americano, onde o contato físico 
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é predominante e vigoroso, rústico e com poucos rituais, os praticantes são pertencentes  à 

classe trabalhadora. 

A compreensão do desporto sob olhar sociológico permite uma abordagem pedagógica 

mais próxima da realidade social do estudante no ambiente escolar e possibilita o 

entendimento do desporto enquanto meio de socialização entre os integrantes da comunidade 

escolar e da sociedade, em geral. 

Bourdieu (1983, p. 51) ressalta o quanto é relevante para o aluno compreender o 

contexto social no qual está inserido e aprender a lidar com situações que exigem 

competências, habilidades e ações, e dessa forma, ele precisa: 

 

Conhecer, vivenciar e questionar o campo destas 

relações contribui para a formação crítica e 

emancipatória dos alunos, na medida em que as 

práticas sejam contextualizadas historicamente e 

problematizadas no campo da organização social. 

Quando se trata de desportos é preciso entender o 

espaço social que nele se manifesta. 

 

No campo escolar o desporto exerce um papel relevante na formação social dos alunos 

pelas oportunidades de aproximação e contato pessoal, partilha de momentos e construções 

de experiências repletas de cooperação e solidariedade, e de emoções que nos levam a refletir 

sobre as conquistas e as perdas na manifestação sócio-desportiva. 

 

1.4 Artes Marciais e Deporto de Combate: concepções e classificações 

 

As AM&DC abrangem um campo de conhecimentos e contextos que apresentam 

convergências e divergências quanto ao seu significado. Há vários debates sobre a utilização 

desses termos referindo-se, em muitas ocasiões, à mesma atividade ou significado, porém 

por motivos culturais específicos de determinada região ou país são estipuladas 

nomenclaturas distintas. 

Apresentamos aqui alguns conceitos do termo Lutas, os quais revelam algumas 

semelhanças no entendimento dos autores. Diante de vários adjetivos atribuídos ao termo 

‘Lutas’, Pucineli (2004) sugere que a nomenclatura a ser utilizada para se referir à oposição, 

geralmente, entre duas pessoas cujas ações visam o domínio da outra, deve ser ‘luta corporal’. 

A palavra ‘Lutas’, de acordo com o dicionário Luft (2000), pode significar: tapar com 

luto, travar luta, esforçar-se, empenhar-se, opor-se a; trabalhar com afinco; esforço dos seres 
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vivos para defender a sua integridade física e moral contra obstáculos exteriores; conflito 

entre nações, partidos políticos, doutrinas, ideais; e especificamente, competição em que dois 

indivíduos desarmados se enfrentam, corpo a corpo, procurando derrubar um ao outro 

utilizando golpes que respeitem, rigorosamente, o regulamento. Esta última, é a definição que 

mais se aproxima da essência da luta no sentido prático. 

As definições do termo permitem maiores compreensões acerca das práticas corporais, 

pois, não há consenso na literatura, uma vez que transitam na área diversas acepções distintas, 

algumas que limitam a compreensão apenas ao combate e à oposição entre duas pessoas, 

outras trazendo sentidos mais filosóficos e holísticos ao entendimento dessas práticas. Em 

muitos contextos o verbo ‘lutar’ apresenta diversos significados. 

Gomes (2008) apresenta uma definição de Lutas como sendo práticas corporais 

imprevisíveis caracterizados por determinado nível de contato entre os participantes, e por 

possibilitarem a execução de ações ofensivas e defensivas realizadas simultaneamente. A 

autora salienta que o objetivo na ação de lutar é mútuo, cujo alvo móvel é o próprio oponente. 

O debate em busca da compreensão das lutas, enquanto manifestações desportivas ou 

não, levou Rufino e Darido (2011) a concluírem que algumas práticas associadas às Lutas 

passaram por um processo de desportivização, enquanto outras não. Tais práticas podem ser 

consideradas como desportivas, caso sejam inclusas nas definições da sociologia do desporto, 

e podem ser compreendidas como jogos e brincadeiras, por exemplo, quando vinculadas às 

aulas de EF. 

Correia e Franchini (2010) consideram ‘lutas’ um termo polissémico, pois admitia 

múltiplos significados, mas quando atrelado ao embate físico/corporal, conota a intenção de 

subjugar o oponente a partir de conflitos interpessoais e, algumas vezes, por conteúdos 

humanos contraditórios e ambivalentes. 

Todavia, as Lutas transpõem a esfera do        embate dual, mas se estende no combate a 

obstáculos ocultos que muitas vezes são intrínsecos, invisíveis ao mundo e pertencentes à 

consciência e à busca do equilíbrio. 

Gomes (2008) define as Lutas como sendo uma: 

 

Prática corporal imprevisível, caracterizada por 

determinado estado de contato, que possibilita a duas 

ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca 

de ações ofensivas e/ou defensivas,  regida por regras, 

com o objetivo mútuo sobre um alvo móvel 

personificado no oponente (p. 49). 
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A autora ainda ressalta que o termo está vinculado ao ensino e prática de atividades 

de combate e ainda ‘Desportos de Combate’, que englobam características de Artes Marciais, 

mas se tornam legítimas no contexto de ensino e aprendizagem. 

Os PCN trazem uma definição de ‘Lutas partindo das ações procedimentais originárias 

dessas práticas, mas também compreendendo valores e atitudes circunscritos, e são definidas 

como disputas em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de 

desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações 

de ataque e defesa (Secretaria de Educação Fundamental, 1998). Os PCN destacam ainda que 

as Lutas podem ser caracterizadas por uma regulamentação específica que busca punir 

atitudes de violência e deslealdade. 

As Lutas são apontadas como “manifestações da Cultura Corporal que reproduzem as 

formas históricas de enfrentamento e de preparação para o combate, totalmente ineficientes 

no mundo atual comandado pela tecnologia, porém cheias de tradições e formas simbólicas 

de combate” (Bechara, 2014, p. 73). 

Para a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, as Lutas apresentam em suas 

origens, características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico, ao treinamento militar, 

à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e 

filosóficas (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 2008). 

Com o surgimento de outras necessidades e o desenvolvimento de novas técnicas, o 

ser humano atribuiu outros significados às Lutas. Atualmente, há um amplo processo de 

desportivização de muitas modalidades bem como de espetacularização, haja vista a projeção 

atual dos eventos de Artes Marciais Mistas (MMA) (Paiva, 2015). 

Neste estudo, referimo-nos ao conceito de Lutas, com o viés pedagógico, o qual está 

em consonância com o PCN (Secretaria de Educação Fundamental, 1998). 

A expressão ‘Artes Marciais’, etimologicamente, tem o significado ‘arte da guerra’ 

(Araújo, 1997; Turelli, 2008). Para Tubino e Garrido (2007), elas estão vinculadas ao emprego 

de objetivos como defesa pessoal, desporto, meio para aptidão física, saúde e educação. 

Contudo, há nas Artes Marciais, uma filosofia baseada em preceitos éticos, estéticos e morais 

que mediam a ação de lutar. 

As Artes Marciais são atividades saudáveis e pacíficas, pois os verdadeiros artistas 

marciais esforçam-se para viver sem entrar em conflito com ninguém, praticam para não ter 

de lutar, para poderem demonstrar de maneira artística a força e beleza de suas técnicas 
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(Iedwab & Standefer, 2001). 

Há três dimensões que caracterizam a maioria das tradicionais Artes Marciais, de acordo 

com Santos (2014): Distância (maai); Perceção (yomi) e Ritmo (yoshi). ‘Maai’ refere-se ao 

sentido espaço-temporal com movimentos de aproximação e afastamento entre duas pessoas ou 

objetos, enquanto Yoshi indica as modificações sucessivas decorrentes do confronto dual 

(Tokitsu, 1979; Figueiredo, 1998). O Yomi, diz respeito à arte de prever as ideias, pensamentos, 

desejos e ações do adversário, está intimamente ligado à capacidade de percepcionar a situação, 

as distâncias e mudanças de ritmos (Tokitsu, 1979; Figueiredo, 1998). 

Os termos ‘Artes Marciais’ e ‘Desportos de Combate’, por vezes, são usados como 

sinônimos, mas Gomes (2003) afirma que não encontrou na literatura uma definição e uma 

diferenciação clara entre eles, sendo um assunto bastante polêmico, gerador de muita 

discussão e confusão, pois são conceitos e fenômenos que se desenvolveram em situações 

culturais e históricas diferentes. 

As ‘modalidades desportivas de combate’, ‘desportos de combate’ e ‘desporto de 

combate’ configuram as práticas de Lutas, de Artes Marciais e sistemas de combate 

alicerçados em manifestações culturais modernas, orientadas pelas instituições desportivas 

(Correia & Franchini,  2010). 

Algumas modalidades de Lutas, por serem tão difundidas, foram desportivizadas, 

como  é o caso do Judô e Taekwondo (Oliveira, Gomes & Suzuki, 2009). Os autores ainda 

consideram as Artes Marciais como formas de lutas praticadas e guiadas por princípios 

religiosos e filosóficos, apesar de serem aplicadas em conflitos de guerra. Então, eles apontam 

o contexto histórico e geográfico como fator determinante que as classificam como Lutas 

orientais indianas, chinesas, japonesas e coreanas. 

Observa-se, na ótica dos autores, que algumas técnicas de ataque e defesa são formas 

abreviadas de Artes Marciais aplicadas de forma prática por profissionais de segurança, 

utilizadas no combate dual desenvolvido por policiais militares e soldados das forças armadas 

com o propósito de eliminar ou neutralizar o inimigo, como por exemplo, a luta israelense 

conhecida como Krav-Maga. 

Noutra perspectiva, as lutas folclóricas e culturais são conceituadas por festas 

populares típicas de uma cultura, com características de confronto, pertencente à tradição de 

determinado local, por exemplo: o Damnyè ou Ladja Martinica, no Caribe; o Many, em Cuba; 

Cheibigadga de Manipur, na Índia; Chausson ou Savate originada, na França; a Esgrima ou 

Arnis oriunda nas Filipinas; Krabi-krabong e Muay-thai, de origem Tailandesa; Guresh, na 
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Turquia; Glima difundida na Islândia; e o Huka- Huka criada pelos índios no alto Xingu, no 

Brasil, entre outros diversos tipos de manifestação de Lutas (Oliveira & Leal, 2009). 

Os autores ainda relatam a criação de modalidades de combate, destinadas à competição, 

como o Full Contact e o Kickboxing. O primeiro criado na década de 1970 quando caratecas 

americanos elaboraram regras específicas para competições desta modalidade. Já o Kickboxing 

foi elaborado a partir da junção de técnicas de chutes ao boxe tradicional. 

Breda, Gallati, Scaglia e Paes (2010) classificam as lutas de acordo com a distância 

entre os oponentes e as ações técnicas de ataque e defesa características de distintas 

modalidades, e concluíram que há modalidades com contemplam elementos de curta 

distância, envolvendo ações de agarrar, puxar, empurrar, desequilibrar, projetar, imobilizar, 

específicas de modalidades como o Judô, o Sumô, o Jiu-Jitsu, a Luta Greco-Romana e o Huka-

Huka. Classificaram como modalidades de Lutas com elementos de média distância, aquelas 

cujas ações consistiam em tocar o oponente com socos, chutes, cotoveladas e joelhadas, 

observadas nas modalidades de Boxe, Capoeira, Karatê, Muay-thai e Taekwondo. Por último, 

definiram como Lutas com elementos de Longa Distância, as modalidades praticadas com 

uso de implemento que é empunhado pelo praticante, podendo ser um bastão, como no Kendo, 

ou uma espada, um florete ou um sabre, no caso da Esgrima. 

Neste estudo, devido a uma maior familiarização e entendimento dos termos, 

utilizamos esta estrutura de classificação das Lutas, considerando as ações específicas e a 

distância entre os oponentes propostas por Breda et al. (2010). 

Quanto à terminologia utilizada nesta investigação, optamos por adotar, não um único 

termo, mas, em especial, o emprego das AM&DC para tratarmos desta unidade temática no 

decorrer da escrita. 

 

1.5 Educação e Desporto: as contribuições do Judô  

 

Ao adentrarmos no âmbito do desporto educacional, busca-se, à priori, compreender a 

estreita relação entre ética e alguns elementos intrínsecos e essenciais no campo desportivo 

e  educacional, como o ‘fair-play’, que evidencia o respeito às regras e ao oponente durante 

a prática desportiva, exigindo do praticante o domínio de suas emoções e o autocontrole, 

fatores determinantes para o predomínio da razão sobre a emoção, explicitando então,  a 

ética e a moral, como componentes que, segundo Rosa (2020), expressam um conjunto de 
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costumes e valores embasados nos princípios de justiça e igualdade, e revelam as virtudes 

dos praticantes. 

As relações sociais estabelecidas durante a prática desportiva condicionam   os 

praticantes ao respeito às regras, os levam a jogar juntos e a confrontar-se mutuamente. Esta 

fusão de contatos nos remete à origem da ética desportiva difundida por Pierre de Coubertin 

com o propósito de agregar à formação humana valores de honestidade, imparcialidade e 

integridade, durante a prática desportiva. Para Coubertin, a função primordial do desporto é 

educar, e pela educação encontra-se a solução de problemas sociais e individuais (Rosa, 2020). 

Esta premissa é encontrada por meio dos princípios de coeducação, cooperação, 

emancipação e participação, sustentados pelo desporto educacional cujo objetivo maior é 

contribuir na formação do homem através de seus valores. Neste sentido, Vianna e Lovisolo 

(2005) ressaltam o potencial do desporto no desenvolvimento das relações socioafetivas e na 

comunicação, pois o desporto nos convida a uma sociabilidade permeada no respeito, no 

autoconhecimento e na superação dos obstáculos físicos e emocionais. 

Educação, em latim, ‘eductionem’, significa ‘conduzir/levar alguém’, portanto, 

‘educar’ implica em direcionar alguém a outro lugar. No entendimento de Cortella (2008), a 

educação só se concretiza quando o educando passa a refletir sobre os fatos que ocorrem, seus 

atos, sua fala e suas reações diante de tais fatos, exercitando sua autonomia. Entretanto, sem 

a análise crítica, a educação não se concretiza e a domesticação impera, pois, o aluno é 

submetido a um processo, sem utilizar o raciocínio. 

Sacristán (2013) sustenta que, a função primordial da Educação consiste na 

transformação de estudantes em cidadãos responsáveis, pessoas solidárias e conscientes 

d e  sua postura e seu papel social na comunidade. Fomentar nos alunos posturas de tolerância 

durante sua formação educacional implica em consolidar neles princípios de racionalidade na 

percepção de suas ações, reações e sua relação com o mundo. 

O processo educativo, transcende o ‘ensinar conceitos e conteúdos’ e dignifica as 

práticas relacionadas à educação moral e ao fomento de atitudes, de valores e sensibilidades 

que constituem a Educação. Educar denota aprendizagem relevante que promove a adoção de 

valores, o desenvolvimento de capacidade crítica e a assimilação cultural (Sacristán, 2013). 

Rosa (2020) faz alusão à Educação por meio do Desporto, ao afirmar que: 

 

O desporto é um incontestável meio de educação. Ele 

favorece os comportamentos responsáveis, pacíficos 

e democráticos e contribui para o desenvolvimento 
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positivo da personalidade. Mas os valores desportivos 

não devem ser considerados como objetivos ou 

condutas que podemos prever ou avaliar, mas como 

algo a construir, organizando as condutas de cada um 

(p. 119). 

 

A compreensão de que o desporto é uma ferramenta de Educação e de 

transculturalidade se ratifica no ideal de sensibilização dos cidadãos sobre o valor das práticas 

desportivas no domínio da educação proposta pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, em 

2004, cujas prerrogativas consistiam em fomentar a prática desportiva nos programas 

escolares, propiciar a integração social e instigar o equilíbrio psicológico e físico através do 

desporto (Rosa, 2020). 

 

1.5.1 Jigoro Kano e o ‘Caminho Suave’ 

 

Neste momento, elencamos o criador e sua Arte Marcial destinada à formação do ser humano.  

Majestoso, foi o caminho de construção do Judô enquanto Arte Marcial e Desporto de 

Combate. Após muito estudo, vivência, paciência e cuidado, o mestre Jigoro Kano, no templo 

budista de Eishosi, da seita Jôdo, em 1882, buscou um novo método de educar e criou um 

sistema de EF e formação de caráter, baseado no Ju-Jitsu (Maçaneiro, 2012 apud Santos, 

2014). 

O início desse processo ocorrera em sua infância, em 1873, na tentativa de superar as 

intimidações e descasos na escola. Jigoro Kano motivou-se a encontrar uma saída e 

interessou-se pelo método de luta que uutilizava pouca força para superar adversários 

fisicamente mais fortes, o Ju-Jitsu (ju = suave; jitsu = técnica). Nos anos seguintes, ingressou 

na Escola de Línguas Estrangeiras de Tóquio, e posteriormente, na Universidade de Tóquio, 

onde ainda se deparava com situações repressoras, fato que o levou à busca incessante por um 

‘sensei’ de Ju-Jitsu. Indicaram-lhe, então, Hachinosuke Fukuda, na Escola ‘Coração de 

Salgueiro’. Em 1879, Fukuda faleceu e Jigoro Kano herdou seus arquivos. Tornou-se aluno 

do Mestre Iso, que continha segredos da Escola de Tenjin-Shinyo, e com a morte do mestre, 

Jigoro Kano absorveu todo conhecimento contido nos livros e documentos, mas ainda precisa 

de um mestre. Logo, encontrou o Mestre Iiko, com o qual aprendeu técnicas com armadura 

oriundas da Escola Kito (Maçaneiro, 2012 apud Santos, 2014). 

Naquele cenário, o Japão se encontrava em transmutação política e sofria 

interferências externas através do intercâmbio cultural e da instalação do capitalismo, 
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característicos da Era Meiji. O Ju-Jitsu, então, caíra em desuso, mas Jigoro Kano o fez 

ressurgir (Santos, 2014). Ele analisou, organizou e sintetizou os conteúdos absorvidos sobre 

o Ju-Jitsu e procurou implantar uma atividade/prática/desporto que constituísse uma nova 

filosofia de vida, trouxesse harmonia entre corpo e mente e ampliasse as relações sociais, 

integrando os povos em torno de um objetivo maior.  

Originou-se, então, o Judô Kodokan, tendo em vista que, há séculos, já se atribuía o 

termo ‘Judô’ a outros estilos clássicos (Draeger, 1997). O Judô, de Jigoro Kano, tinha como 

propósito a utilização racional da energia humana, distinguindo-o da prática guerreira 

doutros estilos (Santos, 2014). 

O Judô Kodokan tem como propósito final o aperfeiçoamento do indivíduo por si 

próprio, na busca do desenvolvimento de um espírito verdadeiro através do esforço constante 

e da total abnegação e com meta a contribuir para prosperidade e bem-estar da raça humana 

(Santos, 2014). 

As bases religiosas e filosóficas do Judô foram influenciadas pelo código de honra e 

modo de vida dos samurais, o Bushido, o ‘caminho do guerreiro’, que consistia em dar ênfase 

a lealdade, a fidelidade, o auto-sacrifício, a justiça, a humildade, o espírito marcial e a honra, 

acima de tudo. O Bushido foi influenciado e idealizado a partir da combinação de preceitos 

culturais e religiosos encontrados no Budismo, Xintoísmo, Confucionismo e Taoísmo. 

O Budismo, criado na Índia, por Sidarta Gautama (o Buda), no século VI a.C., é uma 

religião sincretista pautada em oito verdades que, em síntese, pregam que, por meio da 

meditação devemos desenvolver o esforço correto para conseguir controlar a mente, evitando 

os pensamentos negativos. 

Neste sentido, fazendo uma analogia simples sobre a utilização do Budismo para a 

prática do Judô, entende-se a questão ideológica de Jigoro Kano, quando ele argumentava ser 

o Judô uma forma de educação, e afirmava que o Judô contribui para o desenvolvimento da 

vontade e da moral, e como meio de autodomínio e autoconhecimento, corroborando assim, 

com os princípios do Budismo (Santos, 2014). 

No Xintoísmo, religião genuinamente japonesa, não há aprovação de um deus, mas 

sim, o reconhecimento dos ‘Kami’, seres divinos, presentes em quaisquer elementos da 

natureza e nos antepassados, e que se interligam e são interdependentes. Esta doutrina 

religiosa se ancora em três princípios: o ‘musubi’, força que compõe todo o ser e estabelece 

relação entre o homem e os ‘Kami’, e indica solidariedade e harmonia que deve unir entre si, 
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os membros de um grupo ou uma família; o ‘makoto’, que consiste no agradecimento e na 

humildade de um ser humano ao encontrar-se com os ‘Kami’, o que resulta em virtudes como 

o amor, a piedade, a lealdade e a fidelidade; e o ‘Tsunagari’, que é o princípio da continuidade 

e da relatividade que se refere ao elo existente entre os homens que garante a descendência 

da espécie e convivência em paz, progresso e tolerância (Santos, 2014). 

Os Xintoístas cultivavam virtudes como o senso de honra aos pais e superiores, a 

fidelidade à hierarquia e ao mestre, a perseverança, e a solidariedade, e essas virtudes aliadas 

ao desenvolvimento do autocontrole foram adotadas e enfatizadas por Jigoro Kano na prática 

do Judô Kodokan, as quais são indispensáveis na formação educacional do ser humano 

(Santos, 2014). 

De origem chinesa, o Taoísmo, constituído por Lao Tsé no século VI, pregava que as 

pessoas deviam evitar todo o tipo de obrigação, e viver da forma mais simples possível, 

espontânea e meditativa, voltada à natureza. Segundo o pensamento de Lao Tsé o homem 

deve buscar coerência entre o que é, o que diz e o que faz, alcançando assim maior equilíbrio. 

A sabedoria do Tao (caminho) era considerada uma única fonte do universo composta por 

dois elementos que se complementavam para gerar equilíbrio: o ‘Yin’ (feminino) e o ‘Yan’ 

(masculino) (Santos, 2014). 

A base do Taoísmo está estruturada em seis conceitos fundamentais, citado por Santos 

(2014), são eles: 

 

Contemplação à natureza, pois ela representa o próprio 

equilíbrio inato; não agir, isto é, pensar antes de tomar 

qualquer atitude; Suavidade, mais eficiência e menos 

força; Humildade, desprender-se do mundo material; 

Generosidade, doar sem esperar nada em troca, como a 

natureza nos oferece recursos fundamentais; Não 

Violência, agir pacificamente, mas, caso não tenha 

como evitar, não comentar com alegria (p. 31). 

 

Dentre os pressupostos do Taoísmo, aqueles que mais se aproximam dos ensinamentos 

de Jigoro Kano são: a generosidade que condiz com o ‘Jita-kyoei’ (prosperidade e benefícios 

mútuos); a humildade, mesmo após vencer o oponente; e a suavidade, ‘ Seiryo kuZey’, o 

princípio máximo do Judô (Santos, 2014). 

A doutrina do pensador chinês KoungFouTseu (Confúcio) é onipresente na formação 

moral e cultural do povo japonês, mesmo após dois mil anos de sua criação (Yamashiro, 1986 

apud Santos, 2014).  
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A condução da espiritualidade e a figura do cavalheiro (junzi), enquanto ser incorruptível, 

com qualidades e condutas exemplares como a reverência, humildade e obediência aos superiores, 

serviam de modelo para as famílias visando uma sociedade harmônica, onde tais preceitos 

repercutiriam, de forma positiva, no caráter do ser humano, especificamente, na sua decência, 

senso de justiça, altruísmo, sabedoria e sinceridade. Em suma, Confúcio era convicto de que 

somente aquele que respeita o próximo é capaz de desenvolver seus deveres sociais, e é por meio 

da educação que o indivíduo se transforma e se eleva (Santos, 2014). 

Jikoro Kano descreve o Judô como um meio de educação e reforça a necessidade de 

termos mais cavalheiros em atuação na sociedade; em outras palavras, o Judô contribui na 

formação de cidadãos. O próprio criador do Judô, nos diz que: 

 

Judô é o caminho para a mais eficiente utilização das 

forças físicas e espirituais. Pelo seu treinamento em 

ataques e defesas, educa-se o corpo e o espírito e torna a 

essência espiritual do Judô uma parte do seu próprio ser. 

Desta forma será capaz de aperfeiçoar a si próprio e 

contribuir com algo para valorizar o mundo. Esta é a 

meta final da disciplina do Judô (Santos, 2014, p. 22). 

 

A compreensão dos significados hábitos, rituais, culturas e ações relacionadas às artes 

marciais conduzem o aprendiz a prospecções amplas e profundas no campo intelectual e social 

atiçando sua formação educacional. 

 

1.5.2 Princípios Filosóficos e Educacionais do Judô 

 

Jigoro Kano sempre acreditou que o mais nobre ideal do homem era a busca da educação, 

visando a preparação das gerações subsequentes, e por essa razão ele via o Judô, não apenas 

como Arte Marcial, mas como um princípio básico para moldar o comportamento humano. 

Seja qual for a finalidade da prática do Judô, recreativa, competitiva, lazer ou defesa 

pessoal, são indispensáveis os ensinamentos dos princípios e a filosofia transmitidos aos seus 

praticantes de maneira séria e responsável. 

A premissa do desporto-educação emerge na Inglaterra num contexto histórico de 

desenvolvimento industrial e de grande urbanização, onde os ‘jogos de exercício’, ainda não 

desportivos, foram estruturados de acordo com uma solução pedagógica que detinha visão 

educativa destinada a disciplinar a juventude pela conscientização das regras comuns que, 

ultrapassariam a esfera do jogo, propriamente dito, e atingiria o terreno social, angariando 
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qualidades morais como o espírito empreendedor, lealdade, perseverança, mentalidade de lutador 

e de vencedor, contribuindo então no desenvolvimento dos cidadãos (Santos, 2014).   

Jigoro Kano incorporou os signos tradicionais locais do Judô ingressando os princípios 

de melhor uso da energia e do benefício mútuo em prol da sociedade. Assim, o Judô se 

aproximou da educação olímpica norteada pela formação ética e moral em torno da prática 

física como complemento à educação do indivíduo (Bonfante, 2015). 

Rosa (2020) aponta a existência de duas vertentes do Judô: a primeira, trata do Judô 

tradicional alicerçado na ética marcial renovada ou educativa, inspirado por Jigoro Kano, 

cujos praticantes realçavam os seus valores morais tradicionais e progrediam mutuamente; 

enquanto a segunda vertente volta-se para o ‘Judô desportivo’, onde há o predomínio da ética 

competitiva, a busca da autoafirmação sobre o oponente (comparação social), o qual é visto 

mais como um adversário do que um parceiro. 

A atuação de Jigoro Kano no campo da educação, dos desportos e na criação do judô, 

fez valer sua reputação e reconhecimento como ‘Pai da Educação Física no Japão’. Kano 

pregava o Judô como uma forma de educação, onde o ‘dô’ (via) prevalecia sobre o ‘jutsu’ 

(técnica). O seu propósito era combinar as dimensões desportivas, intelectuais e espirituais, 

assegurando assim, o aperfeiçoamento físico e moral do indivíduo (Rosa, 2020). 

Jigoro Kano formulou nove princípios filosóficos vislumbrando o desenvolvimento 

integral do indivíduo. Suas bases religiosas, oriundas de sua cultura e de seus aprendizados 

na academia de Letras e Ciências Estéticas e Morais, certamente, colaboraram na construção 

dos princípios que alicerçam o Judô, conforme os escritos de Santos (2014). ‘Conhecer-se, 

é dominar-se, e dominar-se é triunfar’, é o primeiro princípio, e nos remete ao conhecimento 

do próprio corpo por meio de atividades práticas, almejando capacidades perceptivas 

básicas que darão a base para um autodomínio. Nesta perspectiva, a máxima Seiryoku 

Zenyo, que prega a expansão do aprendizado ocorrido no dojô para a sociedade, é o objetivo 

central deste prncípio. Partindo do autoconhecimento, do autocontrole, promovidos pelo 

domínio de suas ações, sensações e emoções, o aprendiz pode colaborar na promoção de 

um convívio social harmônico. 

No segundo princípio descrito por Jigoro Kano, há uma atenção canalizada para controlar 

e saber lidar com o medo, a ansiedade, reações e hábitos. O trabalho de autodomínio dessas 

sensações consiste em deparar o praticante com situações que o levem a confrontá-las, fazendo-o 

desvendar o caminho da compreensão de suas fraquezas, limitações e potencialidades. 

Aproximar-se da perfeição requer constância, sabedoria e humildade, tarefa difícil 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

49  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

para iniciantes. Contudo, neste terceiro princípio, manter-se centrado em atingir uma meta é 

fundamental em qualquer aspecto da vida. Agir com prudência exige uma compreensão dos 

fatos e exemplos observados nos mestres, pais, professores, e requer a internalização à medida  

que evoluímos. Encerrando o ideal deste princípio, Jigoro Kano ratifica o gesto de humildade 

concretizado na constante busca pelo aprendizado. 

Ter a consciência de que o que sabes é pouco em virtude do que ainda se tem a saber, 

é um sinal de sabedoria e humildade. Estar sempre aberto a novos e pequenos conhecimentos, 

leva-nos a maiores conquistas. Hyamas (1979) ratifica este quarto princípio do Judô, ao 

destacar que até os mestres seguem outros mestres e que todos somos aprendizes. 

Saber que a vitória sobre um oponente não o torna maior que ele, mas sinaliza 

maturidade; e saber que, ora podes vencer e ora ser vencido, é uma vitória sobre sua 

ignorância. Não te orgulhes de derrotar o oponente, mas sim, por superar os seus limites e os 

dele. Este quinto princípio criado por Jigoro Kano fortalece a relevância da humildade no 

crescimento pessoal do praticante de Judô. 

O sexto princípio diz que ‘o judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se 

aperfeiçoar’. A riqueza deste pensamento está na busca de se tornar um ser melhor, não 

permitindo que o domínio da técnica supere e interfira na sua conduta e competência moral 

que será revelada no seu convívio social. 

Inteligência e paciência são as virtudes encontradas no sétimo princípio pelo mestre 

Jigoro Kano. Compreender e internalizar os conhecimentos declarativos e processuais desta 

arte marcial refletem o potencial cognitivo do Judô, e tão importante quanto, é a propagação 

de tais conhecimentos aos novos adeptos e na interrelação pessoal. 

Aprender algo mais a cada dia e utilizar esse conhecimento para o bem, é o que diz o oitavo 

princípio do Judô. Entretanto, Santos (2014) faz distinção entre o judoca e o lutador de Judô, e 

afirma que este se atém para o combate em busca da vitória, enquanto o judoca visa adquirir e 

propagar o aprendizado em benefício mútuo, utilizando os preceitos do Judô para o bem. 

O último princípio filosófico do Judô reúne todo aprendizado já apresentado, com a 

premissa de que “praticar o Judô é educar a mente a pensar com velocidade e exatidão, e 

educar o corpo a obedecer com justeza. O corpo é uma arma cuja eficiência depende da 

precisão com que se usa a inteligência” (Santos, 2014, p. 44). 

Arpin (1970 apud Santos, 2014), a respeito deste princípio, destaca que o Judô deve ser 

considerado como uma arte, ou uma filosofia para cultivar o sentido e o estado de equilíbrio; de 

que se deve valorizar a simplicidade, pois é a chave de toda a arte superiorda vida e do Judô; e 
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crer que o Judô existe para o benefício do homem e não o homem para o Judô. 

Salienta-se, ao explicitar os princípios do Judô, a necessidade e a relevância de 

contemplar a base filosófica e educacional do Judô, e de quaisquer modalidades de AM&DC, 

durante as aulas de Lutas tanto no dojô quanto na escola. Esta é a prerrogativa para se promover 

o discernimento por meio do conhecimento, para combater os preconceitos e estereótipos que 

tanto adulteram e distorcem o verdadeiro significado e a integridade das AM&DC. 

O conhecimento de diferentes culturas e hábitos é considerado por Borges (2003) 

fator imprescindível para evitar entraves no entendimento dos princípios e condutas nas 

práticas ocidentais e orientais, no que tange à religião e ao desenvolvimento espiritual. O 

autor destaca que: 

 

O Judô foi pautado em valores éticos e humanitários 

profundos, os quais buscam uma prática de equilíbrio 

entre corpo e mente, esboçado na disciplina, nos 

movimentos harmoniosos da física cosmológica, no 

esquecimento do eu individual, na superação do 

aspecto marcial, na fraternidade, no desenvolvimento 

do interior, na estética e eficiência, na superação da 

força, dentre outros princípios antigos e firmemente 

alicerçados na cultura milenar japonesa, por que não 

dizer, dos mestres orientais (Borges, 2003, p. 3). 

 

Quanto a influência do Judô e sua repercussão no âmbito social, por meio da conduta 

dos praticantes, destaca-se o papel do mestre Kano no ensinamento dos princípios filosóficos 

constituídos nesta Arte Marcial, com igualdade de valor destinado à prática, visto que o 

conhecimento declarativo elucida e enaltece o praticante quanto a consciência acerca de suas 

atitudes enquanto cidadão. 

 

1.5.3 Aspectos Motores das Lutas, Artes Marciais e Desportos de Combate 

 

Neste tópico, discorre-se sobre qualidades físicas desenvolvidas a partir das práticas de 

AM&DC, tanto no contexto educacional formal quanto no informal. 

Refere-se, de imediato, ao corpo, tema central da EF, que de acordo com Le Breton 

(2007), é o primeiro e o mais natural instrumento do homem, através do qual representa o ser 

humano no espaço e no tempo, e estabelece por meio do movimento as relações consigo e seu 

semelhante, com a natureza e o mundo. 

O corpo, na visão de Gallahue e Ozmun (2005), desenvolve-se a partir de um processo 

contínuo de mudanças que se inicia na concepção e se prolonga em todas as etapas da vida. 
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Tais alterações englobam o desenvolvimento motor caracterizado por constantes 

modificações e adaptações na capacidade de realizar movimentos que culminam com a 

evolução do comportamento motor do indivíduo. 

O movimento corporal exerce funções cruciais na esfera educacional, pois, por intermédio 

dele evidencia-se a aprendizagem e torna-se possível a incorporação de novos movimentos. Para 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), o comportamento do ser humano está diretamente 

vinculado ao princípio da totalidade que implica na interação dos domínios cognitivo 

(pensamento lógico), afetivo-emocional (sentimentos e emoções) e motor (movimento) que se 

relacionam com o ambiente através da recepção e interpretação de informações, da comunicação 

verbal e expressão corporal. Tal fenômeno desencadeia um sistema permanente de processamento 

de informação, gasto energético e movimento que se renova constantemente. 

A EF oferece o ambiente propício para a aquisição e a propagação das capacidades 

físicas do indivíduo como o desenvolvimento da lateralidade, do tônus muscular, a evolução 

do equilíbrio e da coordenação global, o aperfeiçoamento da ideia de tempo e espaço que 

englobam a noção de corpo (Gallahue, Ozmun & Goodway, 2013). 

A aptidão física aplicada tanto para saúde quanto no desenvolvimento motor, é 

indispensável na EF, por tratar de qualidades físicas como a força muscular, resistência 

cardiovascular, flexibilidade articular e a composição corporal, elementos essenciais no 

desempenho motor e na performance desportiva do aluno (Barbanti, 1986). 

Nesta interface, a aquisição e o aprimoramento de habilidades motoras favorecem o 

aprendizado de novos movimentos em fases de desenvolvimento subsequentes (Gallahue, 

2005), e são elementos fundamentais da EF que devem ser profundamente explorados pelo 

professor durante as aulas. 

Nos documentos norteadores do ensino básico, PCN e BNCC, verificamos que a 

aplicação do conteúdo Lutas deve ocorrer com a finalidade de desenvolver as capacidades 

físicas e aprimorar as habilidades motoras dos alunos, no contexto da EF (MEC, 1997b; 2018). 

A proposta de interdisciplinaridade entre a EF e os conteúdos da Fisiologia, 

Pedagogia, Biomecânica e Desenvolvimento Motor visa agregar conhecimentos e a expansão 

do acervo motor para melhor desempenho nas tarefas motoras diárias e no desporto (Rosa 

Neto, Santos, Xavier & Amaro, 2010). Esta interface é estabelecida nas pesquisas 

direcionadas aos aspectos físico, motor e cognitivo como serão vistos, a seguir. 

No estudo com escolares, Koutsandreou, Wegner, Niemann e Budde (2016) 
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verificaram o efeito de diferentes exercícios no desempenho da memória de trabalho, e os 

integrantes do grupo de exercícios motores apresentaram melhor rendimento na memória de 

trabalho em comparação com as respostas do grupo controle e cardiovascular. 

O efeito decorrente da aplicação de aulas sistematizadas sob coordenação motora de 

pré-escolares foi identificado na investigação de Silva, Silva e Velten (2021) com crianças 

que realizaram atividades com requisitos de memória, atenção, equilíbrio, velocidade de 

reação, ritmo, controle de objeto e precisão de sequência de movimento. Após a aplicação da 

bateria de teste motor, no início e ao término das atividades, houve melhorias estatisticamente 

significativas no nível de coordenação motora em todos os participantes. 

Quanto à aprendizagem e ao desenvolvimento motor na infância Santos, Dantas e 

Oliveira (2004) são contundentes quanto ao papel da práxis motora no aprimoramento das 

habilidades motoras básicas e na ampliação do acervo motor, principalmente, no que diz 

respeito ao domínio corporal, às diferentes formas de locomoção, e à variabilidade na 

manipulação de objetos. 

A prática do Judô, segundo Soares, Gomes e Machado Filho (2020), exige ações 

motoras diversificadas, combinações de gestos, sequências de movimentos e posturas 

corporais inusitadas, que contribuem tanto para o desenvolvimento físico, quanto no 

aprendizado de novas habilidades e na ampliação do acervo motor dos praticantes. 

A procura por modalidades de AM&DC advém de diferentes objetivos como cita 

Borges (2003) com a participação de mulheres que buscam o profissionalismo na Luta 

Olimpica, bem como, Fernandes, Mourão, Goellner e Grespan (2015), Ferraz e Almeida 

(2012) que relatam o aumento do número de adeptos à prática de AM&DC em academias 

com o propósito de lazer, qualidade de vida, defesa pessoal, entre outros objetivos. 

No que tange aos efeitos fisiológicos da prática de AM&DC, Miranda (2010) assegura 

que são temas convergentes na atualidade e reforça que, em ambos os sexos, ocorrem a 

aceleração do metabolismo, a melhoria do sistema cardiovascular e respiratório, bem como 

respostas positivas na coordenação motora e no tempo de reação dos adeptos às modalidades 

de AM&DC.  

Turelli, Tejero-González, Vaz e Kirk (2020) investigaram por 8 meses, os motivos da 

adesão e da permanência de iniciantes na prática do Karatê, e o estudo concluiu que, a 

melhoria da forma física e a perda de massa ponderal foram os principais objetivos apontados 

pelos participantes. 
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Atletas de Taekwondo foram submetidos a duas horas de treino, cinco vezes por 

semana, no período de oito semanas, com o intuito de verificar a eficácia do afilamento na 

capacidade anaeróbica alática e na potência muscular. Os resultados apontaram uma resposta 

positiva no que diz respeito à evolução de desempenho no grupo de polimento em comparação 

ao grupo de controle (Fortes et al., 2017). 

O impacto do treinamento de kickboxing na aptidão física foi analisado na pesquisa 

de Ouergui et al. (2014) com indivíduos que realizaram o protocolo de treino, com sessão 

de 1 hora, três vezes por semana, durante cinco semanas. Os resultados indicaram aumento 

significativo nos níveis de força muscular de membros superiores, capacidade aeróbica e 

anaeróbica, flexibilidade, velocidade e agilidade, dos praticantes da modalidade quando 

comparados às respostas do grupo controle. 

Observa-se que a prática de modalidades distintas de AM&DC causaram efeitos 

positivos nas capacidades físicas dos respectivos praticantes, no entanto, há relatos de 

interferência na dimensão intelectual dos envolvidos, como foi comprovado no trabalho de 

Saraiva e Rodrigues (2011) realizado com acadêmicos que apresentaram melhoras de 

desempenho na avaliações após executarem diversas tarefas com grau de habilidades motoras 

em adultos, demostrando a relevância do estímulo e da manutenção de práticas de artes 

marciais na evolução das funções cognitivas. 

No âmbito das AM&DC praticadas na EF e em outros ambientes educacionais, 

Cavalcante e Júnior (2019) encontraram benefícios cognitivos, físicos, sociais e emocionais 

em alunos envolvidos com diversificadas modalidades de Lutas. 

Figueiredo (1998) ressaltou o Judô como uma ferramenta poderosa e de grande 

estímulo a aprendizagem de novos movimentos por instigar a perceção tatilquinestésica em 

crianças e adolescentes, beneficiando-os no aspecto físico-motor e psicossocial. 

Entre os estudos sobre a composição corporal e a prática de Lutas, destacamos a 

implementação do Judô na escola, proposta por Gonçalves, Miguel e Campos (2017) cujo 

objetivo foi apontar os efeitos da prática em escolares. Os resultados indicaram uma redução 

no percentual de gordura e na manutenção do peso corporal dos alunos envolvidos em 

comparação com o grupo de alunos não-participantes. 

Monteiro (2016) analisou o impacto da prática do Judô escolar comparado com 

práticas em programas de EF, em alunos entre 9 e 12 anos, de ambos os sexos. Os 

resultados comprovaram, após 9 meses de prática do Judô, o aumento no nível de 

flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, força explosiva de membros inferiores, 
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resistência abdominal e potência de membros superiores, quando comparados aos índices 

do grupo controle. 

A análise comparativa entre os praticantes de Judô, Kung-fu e Karatê, envolveu 137 

participantes e 90 integrantes do grupo controle. Ao final, Ito et al. (2016) identificaram, após 

nove meses de prática, o aumento na massa óssea dos adolescentes que praticaram o Judô, em 

detrimento às respostas obtidas com a prática do Kung-fu e Karatê. 

A investigação de Vidal e Sandi (2020) com a aplicação kickboxing em escolares 

trouxe resultados positivos quanto aos aspectos motores dos envolvidos. 

Por ser uma atividade que estimula, constantemente, a tomada de decisão e a solução 

de situações-problema através de gestos motores, o Judô foi avaliado por Soares, Gomes e 

Machado Filho (2020) sob parâmetros cognitivo-motores, e nesta perspectiva, constatou-se 

que a prática da modalidade proporcionou o conhecimento de novos movimentos, a melhora 

da coordenação motora e o domínio corporal dos praticantes. 

As valências físicas e as capacidades cognitivas aplicadas às Lutas foram mensuradas 

por Alesi, Bianco, Luppina, Palma e Pepi (2016), no seu estudo com crianças praticantes de 

karatê e os resultados mostraram melhoras nas variáveis: velocidade, força explosiva de 

membros inferiores e agilidade, em relação aos scores do grupo controle. 

Silveira, Gobbi, Caetano, Rossi e Cândido (2005) reconheceram melhoras no 

desenvolvimento motor das crianças para todas as habilidades motoras após incrementação 

de estímulos motores e emocionais, e e do grau de difculdades nas tarefas.  

Respostas diante da prática de exercícios específicos de Taekwondo sobre a cognição 

em universitários foram expostas na pesquisa de Kim (2015) que identificou o aumento na 

memória dos participantes. 

Apresentamos, neste tópico, diversificadas investigações relacionadas ao impacto da 

prática de AM&DC nas capacidades físicas que repercutiram de forma positiva no aspecto 

cognitivo e afetivo e social de escolares e praticantes de modalidades de Lutas. Tais positivos 

constituem em contributos na dimensão motora do aluno, ratificando o potencial das AM&DC 

nesta perspectiva. 

 

1.6 Praxiologia Motriz aplicada às Lutas Corporais 

 

Este tópico adentra no campo da motricidade buscando associá-la ao desporto e à EF, 
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especificamente, às AM&DC, sob a ótica de estudiosos como Parlebas (2020); Ribas (2002; 

2005; 2010); Araújo, Franchi e Lavega Burgués (2020), Saravi (2012); Lagardera (2009); 

Schmidt, Richard e Wrisberg (2001); Lavega Burgués (2011) e Oliveira, Schmidt e Ribas 

(2020), Schmidt e Oliveira (2020) que analisam a ação motriz a partir da lógica interna e da 

conduta motriz no contexto escolar. 

Idealizada por Pierre Parlebas (1996) na década de 1960, a Praxiologia Motriz (PM) 

foi definida como a ‘Ciência da Ação’ que estuda as diversas formas de manifestação da 

conduta motriz no campo da Educação Física e do Desporto. 

Para Parlebas (2013), Praxiologia Motriz é: 

 

uma disciplina que serve para nós de suporte 

fundamental na Educação Física. A praxiologia motriz 

é, em certa forma, o fundamento da Educação Física 

desde o ponto de vista das práticas. A praxiologia 

motriz pretende ser a ciência da ação motriz, e a 

Educação Física se baseia justamente na ação motriz. 

Mas, de imediato, há outro problema que se levanta e 

é o da finalidade, os valores...uma ciência não 

estabelece valores (p. 18). 

 

A PM analisa a lógica interna das práticas motoras tendo em conta que as ações 

motrizes revelam uma organização do comportamento motor a partir das condições, modos 

de funcionamento e resultados de seu desenvolvimento (Parlebas, 2001). 

Cada jogo ou tarefa motriz detém uma lógica interna peculiar que exige uma relação 

entre quatro componentes: o espaço, o tempo, o material e os participantes; e tais relações 

internas são delimitadas em função das regras do jogo que vão condicionar todos os 

envolvidos a respeitá-las (Araújo, Franchi & Lavega Burgués, 2020). 

A lógica interna consiste nas características essenciais das condutas motrizes e sua 

ligação com as ações realizadas pelo praticante, em concordância com o propósito da EF. 

Assim, a lógica interna, para Parlebas (2020), está vinculada: 

 

ao espaço: estável ou instável, domesticado ou 

selvagem; com os objetos: os diferentes acessórios ou 

instrumentos (raquete, esquis, bicicleta, garrocha, 

etc.; ao tempo: as durações, as sincronizações, as 

mudanças ao longo do tempo, etc.; com o outro; de 

acordo com as interações motrizes de cooperação ou 

de oposição relacionadas com os fenômenos de 

comunicação, de empatia, de pré-ação. A relação 

pode ser agressiva e violenta ou simpática e amistosa 

(p. 6). 
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A lógica interna das situações motrizes aqui apresentadas é definida pelo professor 

que organiza o ambiente, sugere os materiais e os direciona os aprendizes, dando-lhes 

orientações de uso e de ação. Desta maneira pressupõe-se uma lógica interna que engloba 

uma prática psicomotora ou sociomotora; uma atividade de oposição ou cooperação; uma 

oposição a uma determinada distância ou de contato constante, ou ainda ações pré-

determinadas ou totalmente imprevisíveis. Assim, a conduta motora está condicionada às 

regras das atividades, ao tipo de jogo ou à modalidade desportiva proposta pelo professor 

(Parlebas, 2020). 

Pelo fato da ação motriz estar condicionada à lógica interna da tarefa motora, é 

fundamental detectar os domínios da ação que a caracterizam, para que a partir dessa 

perceção seja possível classificar tais domínios. 

A criação dos domínios de ação parte de dois critérios estabelecidos por Parlebas 

(2001; 2003) que são o tipo de interação motriz estabelecida entre os praticantes e o espaço 

envolvido na execução da tarefa motora. Nesta lógica, foi elaborado o Sistema de 

Classificação CAI, o instrumento pelo qual se inicia o processo de compreensão dos jogos e 

dos desportos. O CAI está alicerçado em três pilares determinantes das intenções motrizes: os 

companheiros (C), os adversários (A) e a imprevisibilidade no meio de prática (I). Parlebas 

(2001) estabeleceu quatro domínios de ação: domínio psicomotor (Ø), domínio sociomotor 

de          cooperação (C), domínio sociomotor de oposição (A), domínio sociomotor de contra-

oposição (CA). A interrelação entre esses quatro domínios constitui a base da CAI. 

O domínio psicomotor é representado por jogos ou práticas motrizes que não 

promovem a interação entre os praticantes. Cada participante demonstra seu potencial e suas 

limitações individualmente, como nas provas de Atletismo, exibições de Kata e Kati e 

apresentações de Ginástica no Solo. 

No domínio psicomotor de cooperação predominam os jogos ou as práticas motrizes 

com a participação de dois ou mais integrantes e ambos colaboram mutuamente visando 

atingir a mesma meta. Observa-se esse domínio nas apresentações Ginástica Rítmica em 

equipe, na Ginástica Acrobática, Nado Sincronizado. 

O enfrentamento entre dois ou mais oponentes é a característica marcante deste 

domínio, o sociomotor de oposição, o contato físico é iminente e constante. Citam-se as 

modalidades de Lutas e Desportos de Combate. 

Nos desportos coletivos, onde se observa o trabalho em equipe dos participantes da 

equipe na disputa com outros oponentes, identifica-se a presença do domínio sociomotor de 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

57  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

cooperação-oposição (CA), visto nos desportos coletivos em geral. 

Esta estrutura de classificação PM apresenta similaridades com classificação das 

habilidades motoras quanto ao ambiente, proposta por Schmidt, Richard e Wrisberg (2001), 

ao categorizarem a habilidade motora aberta como aquela: 

 

Executada em ambiente imprevisível ou que está em 

movimento e que requer que as pessoas adaptem seus 

movimentos em resposta às propriedades dinâmicas do 

ambiente. Por não existir um padrão de movimentação 

e a criança realizar movimentos súbitos em diversas 

direções, poderíamos dizer que  o jogo de ‘pega-pega’ 

é um exemplo desta atividade aberta (p. 21). 
 

Incluem-se no exemplo acima as modalidades desportivas coletivas e as modalidades 

individuais que apresentam confronto direto, sem contato físico (Tênis, Badminton) e com 

contato físico direto (Desportos de Combate). 

Ao considerar a situação motriz, Parlebas (2001) apresenta a própria atividade como 

elemento objetivo e os participantes como elementos subjetivos que executam e caracterizam 

a ação motriz, individual ou coletivamente, dentro de um espaço físico delimitado. Neste 

contexto, configura-se a conduta motriz. 

A conduta motriz requer uma ativação sistêmica e, ao mesmo tempo, parcial das 

dimensões que caracterizam sua personalidade, ou seja, há ativação orgânica, que envolve 

aspectos fisiológicos e energéticos; a ativação cognitiva, responsável pela leitura da situação 

para a tomada de decisão; a ativação emocional, que abrange os sentimentos e sensações; e a 

ativação social, que trata do intercâmbio pessoal (Parlebas, 2020). 

A conduta motriz é expressa através do comportamento motor do indivíduo e está 

intimamente vinculado aos seus sentimentos, emoções, motivações e desejos, e, é por 

meio de suas condutas motrizes que são revelados, de forma consciente ou não, suas 

características pessoais, os medos, alegrias e inquietações, e o seu estilo de vida 

(Lagardera & Masciano, 2011). 

Parlebas (2001) afirma que a conduta motriz responde: 

 

à organização significativa das ações e reações de 

uma pessoa, que até a pertinência de cuja expressão é 

de natureza motriz. Uma conduta motriz só pode ser 

observada indiretamente, se manifestada mediante um 

comportamento motor cujos dados observáveis estão 

dotados de sentido, e que é vivido de forma consciente 

ou inconsciente pela pessoa que age... não se pode 

reduzir nem a uma sequência de manifestações 
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observáveis, nem a uma pura consciência desligada da 

realidade. Responde a totalidade da pessoa que age, à 

síntese unitária da ação significativa ou, se preferir, do 

significado representado (p. 85). 

 

A conduta motriz envolve comportamentos motores que podem sem interpretados a 

partir de visão global ou unitária, ou ainda de forma complexa e sistematizada, desde que se 

extraia dessa interpretação uma informação verdadeira no aspecto socioafetivo, motor e 

emocional do indivíduo que se comporta dessa forma (Lagardera & Masciano, 2011). 

Corroborando com Parlebas, apresentamos a definição de conduta motriz na 

perspectiva de Lagardera e Masciano (2011): 

 

O conceito de conduta motriz tem uma grande 

potencialidade para ser considerado no âmbito da 

Educação Física. De fato, com sua aplicação 

pedagógica, se produz uma autêntica revolução, já que 

o centro da atenção se translada ao processo de 

evolução pessoal de cada um dos protagonistas do fato 

educativo. Desde esta perspectiva, a Educação Física 

alcança materializar um de seus maiores objetivos 

pedagógicos, o de poder levar a cabo uma educação 

personalizada e singular (p. 6). 

 

Dessa forma, salienta-se que a EF contribui, através da PM, na educação de condutas 

motrizes, pois requerem a organização significativa do comportamento motor (Parlebas, 1996). 

No campo educacional destaca-se o pensamento de Saravi (2012), ao afirmar que  por 

meio da práxis motriz trabalha-se a personalidade, a inteligência, a afetividade e as relações 

sociais, e complementa, atestando-se que: 

 

A partir dessa base, se pode ir mais distante: trabalhar 

sobre a cooperação, sobre o conhecimento do meio, o 

domínio corporal desenvolvendo sua adaptabilidade, o 

equilíbrio da pessoa. Obviamente, também se poderia 

trabalhar na luta contra a obesidade, mas, nós 

fundamentalmente enfatizamos no plano afetivo, 

relacional, social. Uma pessoa pode sentir tanta 

plenitude com o desporto como com a arte (p. 18). 

 

Ribas (2010) aponta a educação das condutas motrizes como refrência na orientação 

da prática pedagógica docente em EF, e considera a identificação dos objetivos, a  seleção 

dos conteúdos e o tipo de prática, como elementos determinantes de uma práxis pedagógica 

eficaz. Os objetivos devem estar ancorados ao projeto político pedagógico escolar e aos 

documentos que norteiam a educação, os PCN (MEC, 1997b) e a BNCC (MEC, 2018). Já, os 
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conteúdos propostos devem estar alinhados aos domínios de ação motriz e em concordância 

com a lógica interna aplicada aos diferentes conteúdos abordados em aula. 

Notifica-se, então, que os efeitos dos domínios da ação motriz (psicomotor, cooperação, 

oposição e cooperação-oposição) estão presentes nas diferentes dimensões da conduta motriz 

(orgânica, emocional, cognitiva e social) inseridas no campo da EF e do Desporto. 

No enfoque cognitivo, resultante da práxis motriz na educação, Parlebas (2001) 

destaca o efeito na reprodução de uma anterior e na transferência de aprendizagens. Ao avaliar 

o efeito do jogo da ‘Pelota Sentada’ proposto por Parlebas (2009) na coesão de grupo, 

verificou-se que pelas características singulares de cooperação e confronto executadas 

durante a práxis motriz resultaram no fomento das relações socioafetivas dos jogadores. 

Lagardera e Lavega Burgués (2003) apontam os objetivos das unidades temáticas da 

CCM bastante condizentes com aqueles encontrados na lógica interna dos gestos motores em 

interface com as tomadas de decisões e a interação da prática motriz. 

Na concepção de Ribas e Marco (2008), a educação motriz deve intervir na escolha das 

condutas motrizes mais adequadas para o projeto pedagógico, desempenhando um papel nada 

depreciável no desenvolvimento da personalidade do aluno em sua infância e adolescência. 

Em suma, salientamos as palavras de Parlebas (2001) ao declarar que: 

 

Para ajudar a realizar essas escolhas pedagógicas de forma 

adequada seria bom analisar serenamente as principais 

classes de situações motrizes, em face da descoberta da 

lógica de seu funcionamento e de se descobrir a influência 

que exercem sobre as condutas motrizes dos participantes. 

Em última análise, todas as práticas pedagógicas têm que 

voltar a submergir-se no sistema de valores que lhes 

atribuem suas finalidades (p. 173). 

 

No cenário educacional brasileiro, a BNCC (MEC, 2018) apresenta o movimento 

corporal, a organização interna e o produto cultural, como elementos comuns e fundamentais 

às práticas corporais, e enfatiza o papel de cada prática corporal como fonte de conhecimentos 

e vivências singulares, que são evidenciados na EF a partir das dimensões dos conhecimentos: 

experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, 

análise, compreensão, e protagonismo comunitário. 

Com a reformulação da Educação através da BNCC, novas terminologias e novos 

conceitos foram estabelecidos para a EF. As unidades temáticas foram reinterpretadas e suas 

propostas de intervenção foram elencadas a partir do conceito da lógica interna da Praxiologia 
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Motriz idealizada por Parlebas (MEC, 2018). 

Ribas (2002) defende que a práxis pedagógica do professor de EF, ancorada pelos 

estudos da Praxiologia Motriz, acumula significativa cientificidade e valoriza a Cultura 

Corporal, favorecendo o professor no entendimento e na elaboração de novas estratégias de 

ensino durante suas intervenções (Ribas, 2010). 

O recente estudo de Bordinhão, Lanes, Franchi e Bitencourt (2020) que trata da 

Praxiologia Motriz em interface com as dimensões dos conhecimentos da BNCC, corrobora 

a afirmativa supracitada de Ribas (2010) e nos revela que há possibilidades de absorver os 

conhecimentos relativos a praxiologia motriz a apropriar-se deles vislumbrando amparar a 

prática pedagógica do professor, ampliando suas ferramentas pedagógicas. 

Neste contexto, enquadra-se as Lutas Corporais, objeto de estudo desta 

investigação, definidas segundo a  BNCC (MEC, 2018) como “disputas corporais, nas quais 

os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, 

desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de 

ataque e defesa” (p. 218). 

Avelar-Rosa e Figueiredo (2009) compreendem as Lutas e os Desportos de Combate 

como modalidades de confronto direto entre dois adversários, cujo objetivo de ambos é 

superar o oponente, e para atingi-lo é imprescindível a incorporação da lógica interna da 

atividade e o cumprimento das regras do combate. 

A particularidade das Lutas Corporais está no fato de que o próprio corpo humano é o 

alvo ou objetivo do oponente, diferenciando esta modalidade das demais práticas (Parlebas, 

2001). O contato corporal promove a interação de oposição com o adversário o que caracteriza 

a distância de enfrentamento cuja distância é de carga, que por sua vez, está intimamente 

relacionada à lógica interna das lutas corporais, bem como suas regras e obrigações. Parlebas 

(2001) destaca o papel sociomotor vinculado à prática das Lutas Corporais e o define como o 

“conjunto de comportamentos motores que em um jogo desportivo estão associados a um 

status sociomotor concreto” (p. 339). 

A partir do Sistema de Classificação CAI, Ribas e Ferreira (2014) apontam o Judô como 

uma modalidade de prática sociomotriz de contra-oposição entre duas pessoas, praticada em 

um ambiente de total imprevisibilidade, e afirma que os princípios contra-comunicativos 

embutidos nesta prática são parâmetros, para o docente, no processo de ensino-aprendizagem 

das manifestações corporais com estas características nos distintos cenários de prática. 

Sobre o comportamento motriz neste tipo de prática, Ribas e Ferreira (2014) entendem 
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que o praticante deverá realizar uma leitura das ações do seu oponente constantemente, para 

obter as informações que vão lhe direcionar a uma tomada de decisão eficaz. 

Neste sentido, destaca-se o desenvolvimento das capacidades cognitivas durante as 

práticas corporais de Lutas, pois aguçam a criatividade dos alunos em virtude das demandas 

decorrentes durante o embate, visto que é necessária a leitura e a interpretação das intenções   

e ações do oponente para que ocorra a escolha da decisão tática ideal naquele momento 

específico (Parlebas, 2001). 

 

1.7 As Lutas na Educação Física  

 

As Lutas no Brasil alcançaram maior repercussão no início da década de 1970, através dos 

filmes do ator chinês, Lee Jun Fan, o Bruce Lee. A mídia televisiva e as produções 

cinematográficas sobre as Lutas entusiasmaram inúmeros expectadores e praticantes 

mobilizando um fértil campo mercadológico (Nakamoto & Amaral, 2008). A plasticidade dos 

golpes e a magia dos saltos eram os principais atrativos (Breda et al., 2010). 

Devido à grande difusão nos clubes e academias a expansão das AM&DC foi 

expressiva. As suas características de tradição, disciplina e filosofia eram fortemente 

valorizadas e disseminadas, passando a despertar o interesse do público adulto, que, por sua 

vez, motivava a participação de crianças e jovens neste universo. O Judô e o Karatê foram as 

modalidades que tiveram maior adesão e destaque neste cenário. A ascensão no número de 

adeptos às Artes Marciais é exponencial e está atrelada a motivos mercadológicos, políticos, 

sociais, antropológicos que a torna cada vez mais presente no cotidiano e na sociedade 

(Martins & Machado, 2014). 

As Lutas compuseram o currículo escolar nacional com a criação dos PCN, em 1996, 

através das LDBEN e a Lei 9394/96, que confirmava a presença do desporto na escola, 

contanto que fosse aplicado com cunho educativo e atendesse a todos os alunos, respeitando 

suas diferenças e estimulando-os na aquisição de conhecimento de si e de suas potencialidades 

(Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999). 

Nos PCN continham três blocos, Blocos de Conteúdos: os Desportos, Jogos, Lutas e 

Ginásticas; Atividades Rítmicas e Expressivas; e o Conhecimento sobre o Corpo, os quais se 

interligavam. Segundo os PCN (Secretaria de Educação Fundamental, 1997), as Lutas 

consistem em: 
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Disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser 

subjugado(s), mediante técnicas e estratégias de 

desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de 

um determinado espaço na combinação de ações de 

ataque e defesa. Caracterizam-se por uma 

regulamentação específica, a fim de punir atitudes de 

violência e de deslealdade. Podem ser citados como 

exemplo de lutas desde as brincadeiras de cabo-de-

guerra e braço-de-ferro até as práticas mais complexas 

da capoeira, do judô e do caratê (p. 96). 

 

Para o ensino secundário, última etapa da educação básica, visa-se a construção de 

competências que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e  participante 

do mundo do trabalho. A LDBEN, trata da organização curricular, com a seguintes finalidades 

expostas no PCN (Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999): 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a 

apresentação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação e o aperfeiçoamento posterior; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; IV – a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina (p. 156). 

 

Os contributos decorrentes da aplicação das AM&DC no contexto educacional são 

percebidos com a redução das ocorrências de bullying escolar e com a redução no número de 

comportamentos agressivos e violentos, e tais fatos auxiliam, sobremaneira, na 

autorregulação cognitiva e afetivas, além de promover condutas pró-sociais dentro e fora da 

sala de aula. Numa perspectiva pedagógica, o interesse pela inserção das AM&DC tem 

ganhado espaço no âmbito nacional e internacional (Secretaria de Educação Fundamental, 

1998, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 2008; Vertonghen & Theeboom, 2010). 

Para Palma Filho (1998), a educação escolar é condição suficiente e necessária para 

desabrochar a cidadania, com vistas à formação do sujeito, num contexto de direitos e 

deveres. Correia e Franchini (2010) apostam em propostas de compreensão das AM&DC nos 

contextos escolarizados, buscando romper paradigmas de violência ou falta de respeito entre 

os participantes, além de proporcionarem o conhecimento do tema sob aspectos políticos, 
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sociais, históricos que favorecem a construção crítica de conhecimentos, valores e atitudes    

que ampliarão sua visão de mundo. 

É imprescindível levar o estudante a vivenciar novas práticas corporais, a compreender 

o enfoque apontado pelas mídias e saber discernir as AM&DC de contextos violentos; 

possibilitando-o, dessa forma, a tomada de decisões mais consciente, e o entendimento dessas 

práticas corporais como possibilidades de lazer, saúde, rendimento, comunicação, expressão 

corporal, entre outras formas de manifestação. 

Ainda assim, há incitações à violência, às altercações, quando se refere às AM&DC 

(Barroso & Darido, 2009; Rufino & Darido, 2013) e tais atitudes revelam preconceitos e 

concepções limitadas e pautadas em distorções do real significabdo deste tema no campo da 

educação e da CCM. 

Olivier (2000) aponta que desde cedo pode-se constatar nas escolas jovens disputando 

objetos ou territórios, e que isso faz parte de seu processo de desenvolvimento para aprender 

a regular conflitos. Para esse autor, tais processos são formas de comunicação e expressão que 

permitem a criança reagir a um estresse, a uma frustração, provocação, entre outros. 

Por fim, é destacado por Rufino e Darido (2011) a indicação dos jogos e atividades 

lúdicas envolvendo elementos das Lutas, como estratégias que podem contribuir na melhoria 

das relações sociais e no combate às relações hostis dentro do grupo social. 

 

1.8 Correntes Pedagógicas na Educação Física 

 

Dissertaremos sobre algumas correntes pedagógicas que embasaram a planificação de nossas 

ações didáticas com o intuito de clarificar o caminho percorrido para a concretização da 

pesquisa. 

Elencamos o estudo sobre correntes pedagógicas no campo educacional, realizado por 

Duarte (2001), que relata o método de ensino Construtivista e discorre acerca do ‘aprender a 

aprender’ e da aprendizagem significativa. Há um diálogo com estudiosos da temática e as 

análises do Relatório Jacks Delors, da Comissão Internacional da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (Delors, 1998), e dos PCN (MEC, 

1997b, p. 33-35). 

Já o construtivista espanhol Coll (1994) refere-se ao foco principal da educação, ao 

afirmar que: “a última finalidade da intervenção pedagógica é contribuir para que o aluno 

desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla 
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gama de situações e circunstâncias, pelas quais o aluno aprenda a aprender” (p. 136). 

Por este ângulo, Duarte (2001) ratifica que a autoaprendizagem estimula a autonomia 

moral e intelectual, e que a educação e a socialização impulsionam a aquisição e a descoberta de 

conhecimentos. O autor analisou o desenvolvimento da moral e da autonomia de adolescentes, na 

perspectiva de Piaget (1996), e aponta dois princípios básicos que estão fortemente vinculados a 

esse processo: o primeiro de que as únicas verdades reais são livremente construídas e não 

recebidas; e o segundo, que o bem moral é essencialmente autônomo, e não prescrito. 

Os Métodos de Ensino aplicados à iniciação desportiva são temáticas do campo da 

Pedagogia do Desporto bastante debatidas por estudiosos da EF, tais como Freire e Scaglia 

(2003) que apresentam os jogos pré-desportivos como preparação para aprendizagem dos 

desportos; Greco (2006) que destaca a abordagem ‘ensinando jogos para a compreensão’ que 

abrange a consciência tática (o que fazer) aliada ao componente técnico (como fazer); Bayer 

(1994) com a proposta da ‘pedagogia das intenções’, cujas ações do praticante revelam sua 

intenção tática individual diante da situação de disputa. Assim, todos abordam aspectos 

técnicos e táticos no processo de ensino e consideram essencial o desenvolvimento da leitura 

de jogo e da autonomia nas ações dos alunos.  

Coll, Pozo, Sarabia e Valls (2000) defendem que os conteúdos designam o conjunto 

de conhecimentos específicos da EF, cuja assimilação é essencial para a evolução e a 

socialização dos alunos. Ressaltam a necessidade de o método de ensino incluir conceitos, 

explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, sentimentos e atitudes. 

Dessa forma, a classificação proposta por Coll et al. (2000) defende a aplicação das 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos conteúdos, cujas finalidades 

educacionais consistem, respectivamente em despertar no aluno o interesse pelo: ‘o que se 

deve saber, o que se deve saber fazer, e como se deve ser’. 

Neste pensamento, Zabala (1998) compactua com uma proposta de educação  que 

desenvolva capacidades no aluno, e afirma que: 

 

As formas de processos de aprendizagem devem abranger 

ao mesmo tempo os campos cognitivos, afetivos e 

comportamentais, em que o componente afetivo adquire 

importância capital, pois aquilo que se pensa, sente e 

como se comporta uma pessoa não depende apenas do que 

está socialmente estabelecido (p. 31).  
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A respeito das AM&DC enquanto conteúdo da EF, Figueiredo (1997) nos afirma que 

“a riqueza dos Desportos de Combate é inerente às tarefas utilizáveis e não às modalidades 

em si” (p. 39), ratifica a relevância de uma abordagem ampla, profunda e diversificada sobre 

o tema nas aulas de EF. 

Neste viés, Avelar-Rosa e Figueiredo (2015) apresentam uma abordagem técnico-tática 

que favorece a compreensão e o debate acerca do ‘saber lutar’ como uma intenção tática que 

leva o praticante à solução de situações-problemas apresentadas durante o confronto. 

O contato proposital, a fusão ataque-defesa, a imprevisibilidade, o oponente-alvo e as 

regras, são componentes da ação lutatória, e são apontados por Gomes, Morato, Duarte e 

Almeida (2010) como princípios condicionais das lutas, bem como, as funções táticas que se 

sobressaem às ações técnicas como premissa do ‘saber lutar’. 

Os estudos de Parlebas (2013) sobre a ação motriz, a lógica interna, a conduta motriz, 

e os elementos referentes à distância, tipos de movimentos e inteligência tática contribuíram 

sobremaneira para melhor estruturação das aulas. 

No que tange as AM&DC institucionalizadas existem cinco tipos de ações ofensivas 

de pontuação indicadas por Figueiredo (1998), a citar toque/batimento, projeção, 

imobilização, estrangulamento e chave/luxação. Avelar-Rosa e Figueiredo (2015) destacam 

as ações defensivas executadas a partir da leitura do oponente quando é atacado, momento 

estes que o faz reagir executando o bloqueio (interrupção da ação ofensiva), a derivação 

(mudança na trajetória da ação ofensiva), e a esquiva (o desvio para evitar o golpe). 

Do ponto de vista tático, Figueiredo (1998) traz os elementos intervenientes de 

controle exigidos no desempenho durante a luta são a distância, o ritmo e a percepção, ou 

seja, o aluno irá adequar suas ações a partir da leitura que faz das ações do oponente, para 

então, estabelecer a distância ideal que o permita tomar as decisões com base nas percepções 

e no ritmo das ações adversárias. Assim, suas atitudes estão vinculadas à leitura tática, onde 

os elementos técnico-táticos constituem o ‘saber lutar’. 

Figueiredo (1998) destaca algumas técnicas/ações envolvidas nos jogos de combate 

como as projeções, os desequilíbrios, as imobilizações e as chaves. Na primeira ação 

evidencia-se a necessidade de orientação espacial frente ao adversário, dentro da área de 

combate, com o intuito de manter o controle da distância. Já a ação de manipular para causar 

o desequilíbrio e a projeção do adversário ao solo pressupõe a noção e a gestão da distância 

para se obter êxito. Nas imobilizações há um predomínio da sensorialidade visual (noção de 

longa distância), ao passo que a noção de ‘curta distância’ há intensa estimulação sensorial 
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com prevalência tatiloquinestésica, pois ocorre a intensa percepção ao tocar ou ser tocado 

durante a disputa. Os estrangulamentos e as chaves são ações que exigem um domínio gestual 

e alto nível maturacional, além de exigir um ótimo relacionamento entre os alunos. 

Para Figueiredo (1998), “as situações de desportos de combate, como se notou, não 

são abordagens técnicas restritas. São, essencialmente, situações lúdicas onde emergirão 

técnicas que irão sendo consolidadas.” (p. 8). 

Avelar-Rosa e Figueiredo (2015) valorizam a abordagem das AM&DC, pelos 

professores de EF, com foco no desenvolvimento da ‘intenção tática’, que demonstra a 

desenvoltura dos alunos ao expressarem, durante o confronto, sua leitura do jogo lutatório, 

por meio de suas tomadas de decisões. Na perspectiva do processo de ensino aprendizagem, 

os autores indicam os jogos de toque, imobilização, desequilíbrio e distância, e outros, que 

estimulem o gerenciamento da distância, ritmo e percepções nas tomadas de decisões. 

Delors (1998) apresenta, na prática pedagógica, quatro pilares fundamentais da 

educação, cujo conhecimento contempla o ‘aprender a conhecer’ que indica o interesse e a 

abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; o ‘aprender a fazer’ 

que demonstra iniciativa, coragem, persistência em acertar; o ‘aprender a conviver’ que 

promove a convivência, a tolerância, o respeito e a compreensão; ‘aprender a ser’ que reflete 

no exercício da cidadania no seu cotidiano. 

O nosso estudo, compactua com os pensamentos de Figueiredo (1998), López‐Ros 

(2011b), Gomes et al. (2010) e Avelar-Rosa e Figueiredo (2015), a respeito dos componentes 

técnicos-táticos e ao ‘saber lutar’, enquanto elementos estruturantes e essenciais no processo 

de ensino aprendizagem das AM&DC. 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 Delimitação da problemática do estudo 

 

O problema do estudo situa-se ao nível dos pontos expressivos e perceções dos alunos acerca 

das AM&DC no contexto escolar. O propósito é contribuir para a sua formação educacional. 

Nesta perspectiva, é fundamental situá-los quanto ao período e aos motivos pelos quais as 

AM&DC entraram no currículo da EF, bem como o seu papel na Educação e na EF. Ressalta-

se que para se referir às AM&DC utilizou-se o termo Lutas, e atualmente, aplica-se aos 

documentos oficiais de Educação.  

As Lutas sempre estiveram presente na humanidade, seja por questões de 

sobrevivência, defesa pessoal, por questões bélicas ou como estilo de vida. Recentemente, a 

sua prática está fortemente atrelada à saúde e ao profissionalismo (Lançanova, 2007). 

As abordagens pedagógicas críticas, sugerem que os conteúdos selecionados para as 

aulas de EF devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista social (Carreiro, 2005), 

onde a EF compreende uma disciplina que trata do conhecimento denominado cultura 

corporal, no qual as AM&DC estão presentes. 

Quanto ao período no qual as Lutas entraram nos Currículos da EF, não se pode 

apontar uma data, com exatidão, mas segundo Andrade Neto (2012), elas estão presentes na 

Educação desde a criação do primeiro currículo oficial, em 1939. As Lutas entraram para o 

currículo a partir da criação dos PCN no ano de 1997, agregando ao bloco de conteúdos junto 

com desporto, jogos e ginásticas. 

Na Proposta Curricular de EF do Estado de São Paulo (Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, 2008), são evidentes as proposições para a sistematização do tema 

Lutas/Artes Marciais nos contextos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. E nesta direção, é comum o oferecimento de programas de Lutas no interior es 

das escolas no âmbito do domínio extracurricular (Corrêa, 2010). 

Devido a reformulação na Educação através da criação da BNCC, as Lutas Corporais 

são compreendidas como componente curricular que trata das práticas corporais em suas 

diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das 

possibilidades expressivas dos sujeitos e do patrimônio cultural da humanidade, produzidas 

por diversos grupos sociais no decorrer da história (MEC, 2018). 
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A inserção das Lutas Corporais no contexto escolar passa por uma transformação nos 

seus códigos e valores diferentes da sua origem, cujo maior desafio é compreendê-la e 

exercitá-la tendo uma visão ampliada (Kunz, 2006), onde o currículo cultural de EF trabalha 

em uma perspectiva de tematização das manifestações corporais buscando maximizar o 

sentido e o significado dado aos conhecimentos adquiridos.  

Desta forma, esta unidade temática caracteriza-se por ser valiosa ferramenta no 

desenvolvimento da motricidade humana e por possuir grande carga filosófica e cultural com 

destaque para o Judô e a Capoeira entre outras modalidades (MEC, 2015a). 

O conteúdo sobre as AM&DC geralmente são aplicados apenas por profissionais que 

tiveram vivências com esta temática durante as suas vidas. Há casos também de algumas 

escolas que oferecem aos alunos modalidades de Lutas como Judô e Karatê como atividade 

extracurricular, ministradas por ex-praticantes, não integradas ao Projeto Político Pedagógico 

da escola (Rufino & Darido, 2011). No presente estudo as aulas foram ministradas pelo autor 

da tese, com o auxílio de universitários do curso de Educação Física da Universidade Federal 

do Maranhão. 

Na pesquisa de revisão bibliográfica, Fonseca, Franchini e Del Vecchio (2013) 

entrevistaram 69 docentes e verificaram que (91,3%) dos professores não comtemplavam as 

Lutas em suas aulas devido a falta de instrução, as condições físicas da escola e a ausência de 

ter um especialista colaborador. 

Nos PCN (MEC, 1997a) constam que: 

 

As Lutas devem ser abordadas como estratégias que 

não visem apenas a técnica pela técnica, mas sim, que 

o aluno vivencie de uma maneira que lhe propicie 

prazer e respeito, as características de crescimento, 

pois o organismo humano, principalmente nessa fase, 

está em constantes transformações, que são úteis à vida 

e às adaptações ao mundo externo (p. 99). 

 

Para Gomes, Morato, Almeida e Terisse (2011), as lutas corporais consistem em uma 

manifestação cultural dependendo da maneira como é aplicada. Há uma variedade de 

possibilidades pedagógicas, contudo, o importante é a forma como serão aplicadas e os 

valores que serão ensinados através dessa cultura, pois o método aplicado pode desenvolver 

a autonomia, criticidade e a construção de conhecimentos significativos. 

Lançanova (2007) compreende a relevância em estimular o educando a entender o real 

significado das Lutas desmistificando as autocríticas na sua interpretação, enquanto Correia 
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e Franchini (2010) ressaltam os valores que elas agregam na formação pessoal do estudante, 

tais como, atitudes de respeito e a socialização que são fundamentais por viabilizarem 

comportamentos sociais considerados cruciais na formação do caráter pessoal e da dignidade 

do ser humano. 

O exercício de autocrítica e autossuperação estão presentes nas atividades de Lutas 

Corporais e contribuem na melhora da capacidade de compreender os próprios problemas e 

os problemas externos, repercutindo em atitudes de cidadania (Santos, 2009). 

A partir do exposto, questiona-se: de que forma os conteúdos das AM&DC, sendo 

aplicados na EF, podem inferir na perceção dos alunos tendo em conta as dimensões sociais, 

educacionais, culturais e motoras? 

 

2.2 Objetivos 

 

Como objetivo geral do estudo, busca-se junto aos estudantes do 3º ano do ensino médio, no 

Centro Educacional Dom Ungarelli, em Pinheiro-MA, compreender o efeito da práxis 

pedagógica de AM&DC durante as aulas de EF, na percepção dos alunos, tendo em conta os 

aspectos educacionais, culturais, sociais e motores que permeiam o conteúdo. 

Pretende-se, de forma mais específica: (1) identificar o conhecimento dos estudantes  

sobre as Lutas Corporais enquanto componente curricular nas aulas de EF; (2) compreender 

a visão discente quanto aos objetivos das AM&DC na escola e sua associação com violência; 

almeja-se ainda, (3) compreender a visão dos estudantes sobre a influência das Lutas na sua 

formação educacional e cultural; (4) analisar o impacto das aulas de AM&DC nas relações 

sociais dos discentes, principalmente, no que diz respeito ao preconceito de género, à 

socialização e exclusão; e (5) por fim, verificar a perceção dos alunos sobre o efeito das aulas 

de Lutas nas capacidades físicas. 

 

2.3 Hipóteses 

 

O enfoque das pesquisas envolvendo a EF enfatiza a compreensão do componente curricular, 

como objeto de estudo, e a análise da prática pedagógica em contextos práticos, buscando 

evidenciar tal realidade (Betti, 2005). 

Para Thiollent (2000), as hipóteses são construídas a partir das suposições do 

pesquisador ao observar e identificar no campo de pesquisa o problema a ser solucionado, 

considerando que as hipóteses serão sempre verificadas na prática. 
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Nesta vertente, estruturam-se as hipóteses desta investigação, apoiados na concepção 

de Monahan (2007) quando defende que a contextualização e a tematização das AM&DC nas 

aulas de EF visa elucidar os alunos quanto aos aspectos históricos, culturais e técnicos, quanto 

aos significados das práticas e de condutas, e quanto às experiências motoras; pois, elas 

promovem o desenvolvimento integral do ser humano,  e podem refletir positivamente no seu 

comportamento social. 

Dessa forma, como primeira hipótese da investigação, supõe-se que as aulas de 

AM&DC aplicadas a partir de experiências práticas e aulas teóricas sobre conhecimentos 

filosóficos, princípios éticos e morais, didaticamente estruturadas com base na dimensão 

atitudinal dos conteúdos da EF, propostos por Coll (1994), vão levar o aluno a compreender 

os propósitos das ações de ataque e defesa, tanto as suas como as do oponente, e  não inimigo; 

irão levá-lo à tomada de consciência acerca dos riscos encontrados na disputa e da importância 

de seguir normas de combate buscando preservar a integridade física dos envolvidos. Assim, 

acredita-se que os alunos serão estimulados a compreender e a agir com mais cautela, respeito 

ao próximo e às regras, reconhecendo, então, a relevância dos valores educacionais na 

formação pessoal e na postura social do aluno. 

Na segunda hipótese do estudo, acredita-se que, através da exposição de aulas   teóricas 

abordando relevantes tópicos sobre as AM&DC a exemplo das origens, da evolução histórica, 

dos aspectos culturais, dos rituais, dos mestres e dos criadores, as nomenclaturas das ações 

técnicas de ataque e defesa, as posturas corporais e estilos de diversas modalidades, os 

estudantes conhecerão o verdadeiro significado, a essência e os propósitos das AM&DC, e 

após internalizarem tais conhecimentos conceituais, estarão mais lúcidos e esclarecidos sobre 

o tema e capazes de quebrar paradigmas acerca das distorções e dos preconceitos que 

envolvem a temática. 

Apresenta-se como terceira hipótese da investigação, a premissa de que a participação 

efetiva nas aulas práticas de AM&DC, na EF, nas quais o contato físico entre os alunos é 

eminente, acarretará numa interrelação pessoal intensa e constante que levará os alunos a 

perceberem o papel das Lutas Corporais, no campo social, abrangendo questões ligadas ao 

preconceito de género, à inclusão e exclusão social; enquanto no campo motor, serão 

destacadas as influências na percepção discente sobre o efeitos das práticas sobre as 

capacidades físicas. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA E UNIVERSO DE ANÁLISE 

 

Neste campo descritivo, abrange-se o percurso metodológico do estudo com vista a clarificar, 

a definição dos critérios que justificam o tipo, a constituição e classificação da amostra a partir 

do universo de participantes, assim como, as características dos envolvidos. Explanaremos 

acerca dos critérios adotados que permitissem a inclusão, participação e permanência no 

estudo, até sua etapa final. 

No Desenho do Estudo, apontamos o tipo de pesquisa no qual se enquadra esta 

investigação e suas características, e detalharemos como foram ministradas as aulas de EF na 

escola. 

No que se refere ao Instrumentos e Análise dos Dados do estudo, informaremos como 

ocorreu a recolha dos dados e, como ocorreram as análises a partir da estrutura do Modelo de 

Análise Desagregado, da Análise de Conteúdo (AC) e da análise estatística aplicada nesta 

investigação.  

 

3.1 Caracterização da Amostra 

 

Os estudantes secundários que compõem esta investigação estão matriculados no 

Centro Educacional Dom Ungarelli, instituição escolar vinculada à Unidade Regional de 

Ensino (URE), subordinada à Secretaria de Educação do Estado do Maranhão (SEDUC). Ela 

comporta o maior quantitativo de turmas e estudantes matriculados nesta etapa de ensino, 

entre todas escolas estaduais no município de Pinheiro (MA), totalizando 330 estudantes 

distribuídos em 10 turmas.  

Tendo em conta que, na instituição escolar, havia 7 turmas, buscamos atingir um um 

percentusl (80%) para representar o universo de alunos que cursavem o 3ºano do ensino 

secundário.  

A definição do número de participantes no estudo teve como parâmetro a 

‘representatividade amostral’, indicada por Bardin (2011), como fator determinante de uma 

amostragem rigorosa e representativa do universo inicial, que é de (45%). Esta investigação, 

atingiu o percentual de (51%) do universo de alunos no 3ºano do ensino secundário, 

totalizando 168 integrantes.  

Foram selecionados os alunos das turmas 301, 302, 303, 304 e 305, que se propuseram 

a ingressar no estudo, caracterizando a amostra por conveniência.  
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A escolha por estudantes que cursam o último ano do ensino básico justifica-se pela 

necessidade de obter informações claras que expressassem os pensamentos, as percepções 

e  os conhecimentos sobre a realidade que os cerca e os efeitos causados pela participação nas 

aulas propostas.  

Nesta etapa escolar, os alunos trazem consigo uma gama de aprendizados e 

experiências adquiridas ao logo de sua formação educacional que agregam e sustentam os 

seus argumentos e justificativas durante a investigação. 

Segundo a BNCC, nesta etapa, os estudantes são considerados capazes de analisar 

criticamente o mundo que a cerca e de dialogar em diferentes contextos e linguagens, buscando 

solucionar problemas, elevar sua autonomia pessoal, profissional e política (MEC, 2015).  

Para tal, torna-se primordial a interface entre as unidades curriculares, as áreas de 

conhecimento e os objetivos de apredizagem para consolidar, aprofundar e ampliar sua 

formação integral (MEC, 2015). 

Para ingressar à pesquisa, foram determinados os seguintes critérios de inclusão: a 

assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis; 

a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pelos alunos; e o 

preenchimento do questionário antes de iniciar as intervenções pedagógicas, propriamente ditas. 

Como critérios de exclusão do estudo, adotou-se a participação abaixo da frequência 

mínima de participação nas aulas (75% = 8 aulas) e o não preenchimento do questionário ao 

término das intervenções. 

No decorrer da investigação, seguimos à risca os critérios de exclusão pré-

determinados e registrou-se, então, a redução no quantitativo de participantes.  

Foram desligados do estudo, 08 alunos que não preencheram ao questionário após as 

intervenções pedagógicas e 10 alunos que desistiram de participar no estudo.  

Dessa forma, a investigação contou com a participação de 150 estudantes, conforme 

ilustra o fluxograma amostral, a seguir (cf. Figura 1): 
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    Figura 1. Fluxograma Amostral 

        Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

No que se refere a ‘idade’ dos participantes, a amostra  do nosso estudo situou-se entre 

os 16 e 17 anos. Identificou-se a prevalência de 100 estudantes com 16 anos de idade que 

representa (66,7%) do total de participantes e que (33,3%) deles ou seja, 50 estudantes tinham 

17 de idade. 

Ao tratar-se da variável ‘sexo’, observa-se na frequência amostral (cf. Tabela 1), que há 

uma ligeira superioridade numérica no quantitativo de estudantes do sexo feminino (52%, n=78) 

em comparação com estudantes do sexo masculino (48%, n=72). Este equilíbrio na amostra 

valoriza os resultados, pois demonstra que há homogeneidade amostral quanto ao género. 

 

  Tabela 1. Distribuição dos escolares segundo idade e sexo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 indicam um fator positivo no que diz respeito à 

equivalência quantitativa em relação ao género. Isto implica em supor que qualquer diferença 

 

Variáveis 

Frequência Amostral 

n % 

Idade 
16 anos 100 66,7 

17 anos  50 33,3 

Sexo 
Masculino 72 48 

Feminino 78 52 

           Total 150 100 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

74  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

estatística nos resultados apresentados não apresentam um desigualdade quanto ao fator 

género, com destaque para questões relacionadas às dimensões sociais que abordam a relação 

interpessoal, preconceito de género e a exclusão e a participação nas aulas de AM&DC. 

 

3.2 Desenho do estudo 

 

No delineamento da pesquisa, descreveremos as características do estudo e as técnicas de 

investigação e elucidaremos acerca do planejamento, cronograma e aplicação dos planos de 

aula, as modalidades e conteúdos elencados. 

 

3.2.1 Tipo de Estudo 

 

O estudo foi conduzido por uma abordagem quali-quantitativa, onde a pesquisa qualitativa 

agrega um conjunto de técnicas de análise cujos procedimentos sistemáticos e objetivos 

pretendem descrever o conteúdo das respostas coletadas através do inquérito por questionário.  

No campo da investigação científica, Minayo, Deslandes e Gomes (2016) entendem 

que: 

 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização das variáveis (p. 21). 

 

Nesta pesquisa, o foco na coleta de dados foi extrair dos alunos o seu genuíno 

entendimento sobre as AM&DC no que tange aos sentimentos despertados durante as aulas 

práticas, as motivações, aprendizados, perceções e expectativas quanto à temática, antes e 

após participarem das aulas na escola.  

Neste sentido, tornou-se executável a descrição do significado das respostas a partir 

do fenômeno ocorrido e o tratamento dos dados para posterior análise, corroborando com a 

conceção de Gil (2008).  

O conteúdo das respostas descritivas, advindas das perguntas abertas e mistas, 

foram revisadas, categorizadas e codificadas a partir da Análise de Conteúdo (Bardin, 

2011), momento em que se inicia o processo de avaliação qualitativa dos dados alcançados 
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com o inquérito por questionário. Esta etapa do estudo será apreciada com mais 

profundidade à frente. 

No que se refere a análise quantitativa do estudo, o processo configurou-se com a 

inserção dos códigos das respostas no programa de testes estatísticos, com vistas a comprovar 

a significância dos valores obtidos.  

De acordo com Falcão e Régnier (2000), “a quantificação abrange um conjunto de 

procedimentos, técnicas e algoritmos destinados a auxiliar o pesquisador a extrair de seus 

dados subsídios para responder à(s) pergunta(s) que o mesmo estabeleceu como objetivo(s) 

de seu trabalho” (p. 232). Segundo os autores, ao quantificar os dados coletados, pode-se 

inferir a tradução categorial de fenômenos, desde que tenha algum grau de validade racional 

ao confrontar com o registro dos fenômenos ocorridos. 

A presente pesquisa ratifica-se com um estudo de caso por promover o contato direto 

e prolongado do pesquisador  com o objeto de estudo e os participantes, durante todo processo 

de investigação. Este fato, segundo Stake (1995), favorece a descrição das ações e permite a 

captação dos significados, a análise das interações e a compreesão e interpretação das 

situações e fatos no momento em que se manifestam e como evoluem num determinado 

intervalo de tempo. 

O presente estudo apresenta consonância com a proposição do autor por possuir 

características iguais as por ele apresentadas. Procuramos, durante a coleta de informações, 

atingir o âmago da perceção dos alunos no instante em que respondem ao inquérito. 

Esta investigação apoia-se na proposta das dimensões dos conteúdos (Coll et al., 2000) 

para estruturar os planos de aula (Apêndice VI) desenvolvidos nesta investigação. Dessa 

forma, todas as aulas foram elaboradas e aplicadas tendo como pilares as dimensões 

conceituais, atitudinais e procedimentais referentes às AM&DC. 

 

3.2.2 As Intervenções Pedagógicas no ensino das Artes Marciais e Desportos de 

Combate na Educação Física Escolar 

 

As AM&DC integram os Conteúdos Estruturantes constituintes das Diretrizes Curriculares 

de Educação, no Estado do Maranhão, que embasam o planejamento do professor, em três 

pilares: Práticas Corporais e Movimento; Práticas Corporais na promoção de Saúde   e Práticas 

Corporais e sociedade (SEDUC, 2014). 

Em termos de planejamento e conteúdo das aulas para aplicação das AM&DC na 
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escola, elucidamos que a elaboração dos planos e o ensino do conteúdo Lutas foi realizado 

pelo responsável criador da tese com apoio dos discentes universitários no curso de Educação 

Física da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro.  

Na execução da  mesmas aulas procurou-se proporcionar aos alunos o conhecimento 

de, no mínimo, duas modalidades de cada técnica específica, tendo em vista, o vasto universo 

de modalidades que abarcam esta temática e o tempo destinado ao desenvolvimento do 

referido conteúdo.  

Adotamos os critérios de Breda et al. (2010) que classificam as Lutas com elementos 

de curta, média e longa distância, cujas ações características são, respectivamente: agarrar, 

empurrar e puxar; tocar com as mãos, pés e outras partes do corpo; e tocar o implemento no 

oponente com objetivo de pontuar. 

Definiu-se a seleção das modalidades, considerando primeiro, aquelas que estão 

inseridas nos Jogos Oímpicos, a citar: Judô e Luta Greco-Romana (Luta Olímpica); Boxe e 

Taekwondo e a Esgrima. As modalidades: Jiu-Jitsu, Huka-Huka e Sumô; Capoeira, Karatê, 

Muay-Thai; e a Esgrima, com o Florete, a Espada e o Sabre, foram selecionadas aleatoriamente. 

Na Tabela 2, abaixo, constam as turmas e respectivas modalidade, distribuídas 

casualmente (cf. Tabela 2): 

 
Tabela 2. Distribuição das modalidades de Lutas nas respectivas turmas 

 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

As aulas de Lutas foram ministras numa sala de aula convencional, na qual foi 

instalado o Tatame cobrindo uma área de 40 metros quadrados, utilizada especificamente para 

o desenvolvimento das aulas teóricas e práticas do estudo. 

Para contemplarmos este planejamento foram necessárias seis semanas para 

desenvolver este eixo temático de modo a viabilizar o conhecimento específico e aprofundado 

sobre seis modalidades, num intervalo de tempo que possibilitasse aos alunos agregar 

conhecimento teórico-prático sobre as AM&DC, sem comprometer a carga horária semestral  

destinada aos demais conteúdos da EF, durante o ano letivo.  

Turmas Modalidades de Lutas 

301 Jiu-Jitsu e Huka-huka; Capoeira e Muay-Thai; Esgrima (Florete e Sabre) 

302 Judô e Huka-huka; Karatê e Boxe; Esgrima (Espada e Florete) 

303 Greco-Romana e Jiu-Jitsu; Boxe e Capoeira; Esgrima (Espada e Sabre) 

304 Sumô e Greco-Romana, Taekwondo Karatê; Esgrima (Espada e Sabre) 

305 Sumô e Judô; Muay-Thai e Taekwondo; Esgrima (Sabre e Florete) 
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As aulas ocorreram no período de 03 de junho de 2019 a 12 de julho de 2019, de 

segunda a sexta, nos turnos matutino e vespertino. Em cada encontro semanal, foram 

ministradas, a cada turma, duas aulas consecutivas, com duração de 100 minutos, sendo 50 

minutos destinados  à teoria e 50 minutos dedicados às atividades práticas, aplicadas 

respectivamente. 

O cronograma das aulas foi definido em alinhamento com a coordenação pedagógica 

da instituição escolar, conforme dias, horários e turnos disponíveis, como desmonstra a 

Tabela 3 (cf. Tabela 3), a seguir: 

 

Tabela 3. Cronograma das aulas de Lutas para cada turma 

 

 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Na aplicação das aulas teóricas, os alunos foram esclarecidos quanto à compreensão 

do ‘ato de lutar, por que lutar, contra quem ou o que lutar’ corroborando com os PCN 

(Secretaria de Ensino Fundamental, 1998) e as dimensões dos conteúdos da Educação Física 

apontados por Coll (1994). 

No ensino das AM&DC, os conceitos, princípios, significados contidos na história das 

modalidades, bem como, os valores pessoais e culturais, implícitos na sua essência, foram 

abordados nas aulas. Buscou-se, na prática, levar os alunos a experenciarem ações 

características dos referidos estilos com base nos jogos de combate, compreendidos por 

Figueiredo (1998), Cartaxo (2011) e Veloso (2016) como combate dual, de caráter lúdico que 

propiciam a participação mútua e maciça dos alunos que prima pela aprendizagem, 

socialização, disciplina e respeito às regras e ao oponente.  

A sala de aula tradicional tornou-se um ambiente singular com a instalação do Tatame. 

Esta novidade propês um clima inusitado e de curiosidade aos alunos. O Tatame incita a 

execução de ações originais, em diferentes planos de movimentos, com posturas que 

estimulam o desenvolvimento da consciência corporal, lateralidade, perceção espaço-

temporal entre outros atributos cognitivo-motores. 

Para dinamizar as aulas teóricas utilizaram-se, impreterivelmente, em todas elas, 

recursos didáticos com o programa Power Point para a exposição de vídeos, figuras, 

Dias Horários Matutino Vespertino 

Segundas-feiras 7:00-8:40h Turma 302 - 

Terças-feiras 9:45-11:25h Turma 304 - 

Quartas-feiras 7:00-8:40h Turma 301 - 

Quintas-feiras 9:45-11:25h Turma 303 - 

Sextas-teiras 13:30-15:10h - Turma 305 
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documentários e entrevistas que trouxeram à luz dos alunos informações peculiares às 

modalidades elencadas no estudo. 

A manipulação e confecção de materiais para a realização do combate (com 

instrumentos) fizeram parte da estratégia didática. Materiais alternativos como espumas, 

molas, bola de Rugby, papelão, aparadores de golpes foram desfrutados nas aulas práticas. 

Os elementos que compuseram as intervenções pedagógicas visaram agregar 

conhecimentos teórico-práticos na formação integral dos alunos nesta etapa final do ensino 

secundário. 

 

3.3 Instrumentos 

 

O presente tópico nos revela, com detalhes, o caminho percorrido para o recrutamento de 

informações por meio do inquérito por questionário. 

 

3.3.1 Procedimentos e técnicas de recolha e informação 

 

Após profunda pesquisa bibliográfica na busca de produções científicas que abarcassem a 

temática das AM&DC, no contexto do ensino na EF, com propósito de avaliar o efeito das 

aulas teórico-práticas tendo em conta dimensões sociais, motoras, culturais e educacionais, a 

partir da visão dos alunos, verificou-se a escassez e considerável lacuna de artigos científicos 

no âmbito desta temática. Neste cenário, iniciamos a construção do projeto de pesquisa para 

investigar os efeitos da aplicação do conteúdo de AM&DC enquanto objeto de estudo no 

campo da EF. 

A instauração da investigação iniciou-se com a submissão do Projeto de Pesquisa ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, com a análise dos membros da 

Universidade Federal do Maranhão, Campus São Luís-MA, e a aprovação do projeto através 

do Parecer Consubstanciado número 3.212.643 (Apêndice I). Ressalta-se que, inserido no 

Projeto de Pesquisa, estava o instrumento de coleta de dados deste estudo, o inquérito por 

questionário (Apêndice V). 

O desdobramento na constituição do inquérito por questionário originou-se de um 

estudo piloto envolvendo alunos do ensino público, com idade de 15 anos, em novembro de 

2017, composto por uma amostra de 59 participantes, distribuídos em duas turmas, no último 

ano do ensino básico. Fundamentados nos resultados do pré-teste, reformulamos o presente 

inquérito incorporando-o com mais questões, maior abrangência quanto às dimensões e 
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aprofundamento na objetividade e veracidade nas respostas dos inqueridos. 

No âmago das questões emergiram de inquietações observadas no pré-julgamento dos 

alunos a respeito do conteúdo Lutas na Educação Física. Quando questionados verbalmente 

acerca da temática, sinalizaram desconhecimento das AM&DC na sua trajetória escolar, e tão 

pouco sobre os aspectos educacionais, culturais, sociais e motores a elas atribuídos. 

O instrumento de coleta deste estudo foi estruturado com questões dicotômicas, de 

múltipla escolha e abertas, a depender do conteúdo e teor da pergunta. Nas arguições 

dicotômicas encontramos duas opões de respostas com caráter bipolar, a exemplo: sim/não; 

positivo/negativo, a citar a questão 1. Nas perguntas de múltipla escolha, os alunos optavam por 

assinalar a alternativa mais fidedigna para representar sua perceção sobre o assunto, a exemplo 

as questões 2 e 4. A liberdade de expressão para manifestarem seus entendimentos acerca das 

AM&DC foi ensejada nas questões abertas, encontradas no questionário nas perguntas 3, 9, 10, 

11. Todavia, vale ressaltar o emprego de questões dicotômicas com a interrogativa final 

solicitando a justificativa da resposta, constam nas questões 5, 7 e 8; e uma questão com a 

estrutura padrão da Escala de Likert, contendo as 5 preposições, neste caso a de número 6. 

Na edificação deste inquérito, procuramos incorporar diferentes tipos de questões e 

perguntas harmonizadas com a Escala de Likert com intuito de tornar mais robusto o 

instrumento de coleta, de maneira a valorizar a autenticidade e genuinidade das respostas. 

A utilização do inquérito por questionário favorece a obtenção de informações 

precisas que podem ser quantificadas, e oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

compreensões provenientes das respostas do informante (Triviños, 1987). Tais respostas 

revelam dados confiáveis e representativos quanto à compreensão dos inqueridos sobre o 

assunto (Thomas, Nelson & Silverman, 2009). Para Bourdieu (1998), o inquérito por 

questionário reconstrói o sentido vivido dos comportamentos dos atores sociais. 

A aplicação do questionário ocorreu em dois momentos distintos, antes de inicar as 

aulas teóricas e práticas e ao término de seis semanas de intervenção, com um encontro 

semanal composto por aula teórica e prática subsequentes.  

As etapas percorridas para a aplicação do inquérito consistiram na: a) Autorização da 

direção do Centro Educacional Dom Ungarelli para realização da investigação  (Apêndice II); 

b) Reunião com os estudantes para informações e esclarecimentos acerca dos objetivos 

propostos e do cronograma de atividades; c) assinatura do TCLE pelos pais ou responsáveis 

(Apêndice III), autorizando a participação dos envolvidos; d) assinatura do TALE (Apêndice 

IV); e) aplicação do inquérito por questionário (Apêndice V) antes de iniciar as aulas e ao 
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término das intervenções pedagógicas. A permanência ou desistência de participar da 

pesquisa estava a critério do aluno. A qualquer momento eles poderiam retirar-se do estudo, 

sem sofrer qualquer penalidade ou mal-estar. 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

No campo de análise dos dados estruturou-se o Modelo de Análise Desagregado, composto 

por quatro dimensões e respectivas variáveis e indicadores que se interligam. Na qualitativa, 

adotamos AC para avaliadas as opiniões dos participantes por meio das respostas descritivas, 

para então, finalizarmos com a análise quantitativa, utilizando o testes estatísticos. 

 

3.4.1 Modelo de análise 

 

Para operacionalização das hipóteses, adota-se o modelo de análise, apontado por Quivy e 

Campenhoudt (2008), como um meio de articulação do problema com o da elucidação dos 

fatos decorrentes do estudo dentro do campo de análise. 

No modelo de análise do presente estudo foram determinadas quatro dimensões (cf. 

Tabela 4, ‘Modelo de Análise Desagregado’), no qual consta um conjunto de variáveis com 

respectivos indicadores. 

A primeira dimensão refere-se à ‘Dimensão Educacional’ (D.1), que vai analisar as 

variáveis ‘Apreciação às Lutas na EF’ (V1.1), ‘Objetivos das Lutas’ (V1.2) e ‘Formação 

educacional’ (V1.3). 

A segunda trata-se da ‘Dimensão Cultural’ (D.2) que abordam as variáveis ‘Interesse 

pelo conteúdo Lutas’ (V2.1) ‘Correlação do termo Lutas’ (V2.2) e ‘Aprendizagem 

significativa’ (V2.3). 

A terceira, aborda a ‘Dimensão Social’ (D.3), com as respectivas variáveis ‘Relação 

interpessoal’ (V3.1), ‘Pré-conceito de Género’ (V3.2) e ‘Exclusão’ V (3.3). 

Por fim, temos a ‘Dimensão Motora (D.4), com a variável ‘Capacidades físicas’ 

(V4.1). 
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   Tabela 4. Modelo de Análise Desagregado 

Dimensões Variáveis Indicadores 

D1. Educacional 

1.1 Apreciação às Lutas na EF 1.1.1 Ter ciência das Lutas enquanto conteúdo da  

Educação Física (P1) 

1.2 Objetivos das Lutas  1.2.1 Principal finalidade das Lutas na Educação 

Física (P3) 

1.3 Formação educacional 1.3.1 Qual contributo das Lutas na educação dos  

alunos (P5) 

D2. Cultural 

2.1 Interesse pelo conteúdo Lutas 2.1.1 Qual o grau de interesse em conhecer o  

conteúdo Lutas? (P2) 

2.2 Correlação do termo Lutas 2.2.1 As Lutas estão associadas a? Violência, 

Combate, Altercações, Cultura, Educação (P4) 

2.3 Aprendizagem significativa 2.3.1 Qual o aprendizado mais relevante obtido 

com as aulas de Lutas (P11) 

D3. Social 

3.1 Relação interpessoal 3.1.1 Como as Lutas influenciam no 

relacionamento entre  os alunos (P6) 
3.2 Preconceito de Género 3.2.1 Qual a avaliação dos alunos sobre a 

participação  feminina nas aulas de Lutas? (P7) 

3.3 Exclusão  3.3.1 As Lutas promovem exclusão? (P8) 

D4. Motora 

 

4.1 Capacidades físicas 

4.1.1 Já participou de alguma aula prática 

relacionada às Lutas, na escola? (P9) 

4.1.2 Quais contribuições das Lutas nas 

capacidades físicas? (P10) 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

O MAD nos permite uma visão panorâmica das dimensões elencadas na pesquisa, com 

aporte das variáveis e indicadores que especificam o assunto e apontam as perguntas 

pertinentes a cada dimensão e ao inquérito por questionário.  

 

3.4.2 Análise de Conteúdo 

 

A AC é um instrumento de relevante versatilidade numa investigação qualitativa. A aplicação 

da AC na área da educação permite o aprofundamento analítico das descrições dos dados e 

interpretação detalhada, sobretudo, no caso de respostas oriundas de questões abertas. No uso 

da AC o investigador pode extrair das narrativas o conteúdo transparente ou subentendido 

(Bardin, 2011). 

 Bardin (2011) define a AC como: “um conjunto de técnicas de análise de 

comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens” (p. 42). 

Neste estudo, adotamos a AC, como instrumento avaliativo dos conteúdos 

apresentados, em consonância com o procedimento técnico de análise, proposto por Bardin 

(2011), composto, para esta investigação, pela pré-análise, exploração do material e 
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tratamento dos resultados, explanados, a seguir.  

Na pré-análise, realizou-se uma profunda e minuciona leitura dos conteúdos de forma 

a considera o entendimento, sentimentos e perceções dos alunos sobre a temática em questão. 

Procurou-se compreender, a fundo, o real significado das respostas, de maneira a identificar 

e reconhecer sua originalidade. 

 Considera-se, ainda na pré-análise, um componente avultoso para validação da AC 

(Bardin, 2011), que é a representatividade amostral, que diz respeito à seleção de um número 

amostral elevado que torna a amostragem robusta, significativa e representativa do universo 

amostral, como foi observado no nosso estudo, cuja amostra exprime um percentual de (51%; 

n=168) do universo de estudantes no recinto educacional. 

No que diz respeito à exploração do material, fase subsequente da AC, realizou-se a 

categorização dos resultados. Nesta etapa, ocorre a codificação da resposta, por meio de um 

símbolo ou número, atribuído a cada resposta, tanto no momento pré quanto no pós à prática 

das AM&DC, e dessa forma, atribuiu-se um código a cada tipo de resposta. Todavia, para as 

respostas com conteúdo similar atribuiu-se o mesmo código.  

Nas questões mistas, onde houve a justificativa das respostas, os resultados descritos 

foram analisados de acordo com as etapas da AC (Bardin, 2011) supracitadas. 

Na etapa seguinte, os dados categorizados foram submetidos avaliação quantitativa 

por meio de testes estatísticos, cujos resultados serão expressados por gráficos e tabelas no 

próximo capítulo. 

 

3.4.3 Análise Estatística 

 

O inquérito por questionário permitiu-nos entender o ponto de vista dos participantes ao 

expressarem os seus sentimentos, receios, expectativas, crenças, significados, valores e 

entendimento,  antes de iniciar as aulas de Lutas e ao término do planejamento. 

Findada a etapa anterior com a codificação das unidades de registro, o próximo passo 

foi planificar os dados no Programa ‘Software Excel 2000’. Após esta etapa os dados foram 

inseridos no programa estatístico informático SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 24.0, IBM, 2016, para análise quantitativa dos dados, a considerar os 

momentos pré e pós-intervenção pedagógica. 

Para analisarmos os resultados das respostas dos alunos sobre a perceção das AM&DC 

recorremos à estatística descritiva com as frequências absolutas (números absolutos de cada 
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valor) e as frequências relativas (as proporções em percentagens). 

Para avaliarmos o efeito de um programa breve de seis aulas de AM&DC na perceção 

dos alunos, recorreu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon. Este teste foi utilizado porque 

nos dá a significância da diferença entre duas medições por as amostras serem emparelhadas. 

Ainda, recorremos à estatística não paramétrica, em virtude de não se ter verificado o 

pressuposto de distribuição normal na variável, nas duas medições (Maroco, 2018). 

Considerando o nível de significância de (p≤0,05) para uma associação 

estatisticamente significativa entre as variáreis, evidenciamos que o valor de ‘p’, em todas as 

questões, foi inferior a (p=0,05) permitindo ratificar a comprovação das hipóteses e o efeito 

positivo da implementação das AM&DC na EF segundo a perceção dos alunos, do momento 

pré-intervenção em relação ao momento pós-intervenção. 

Concretizada a análise dos dados e comprovada, estatisticamente, o efeito da prática 

pedagógica de AM&DC na perceção dos alunos, com os valores significativos de ‘p’, 

partiremos para a explanação dos resultados do estudo com base no MAD. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

A considerar as hipóteses elencadas buscou-se verificar o efeito das práticas pedagógicas a 

partir da compreensão dos estudantes envolvidos no estudo. No que tange a primeira hipótese, 

abordou-se os valores éticos e morais, e os princípios filosóficos encontrados nas AM&DC. 

A segunda hipótese do estudo, tratou sobre as origens, evolução histórica, aspectos culturais, 

os rituais, os personagens, as técnicas específicas de ataque e defesa. Na última hipótese 

desenvolveu-se a ‘práxis pedagógica’, que consiste na implementação dos jogos de combate 

dual, para então, apurar-se os efeitos na ótica dos estudantes. 

Almejou-se, por meio das intervenções pedagógicas (aulas teóricas e práticas), 

promover e ampliar o conhecimento dos alunos na esfera educacional, cultural, social e motora, 

de forma a contribuir na sua formação integral. Assim, solicitou-se aos alunos que 

respondessem ao inquérito por questionário em dois momentos, pré e pós as aulas de AM&DC. 

Ao contemplarmos os resultados com vistas alargadas, podemos inferir que, após 

ministrados os conteúdos de AM&DC, os alunos elevaram o grau de interesse e compreenderam 

o significado e o propósito do ensino e aprendizagem desta temática no âmbito escolar. Os 

resultados apontam um aprendizado agregador na formação educacional e cultural, e um efeito 

positivo quanto às questões sociais de género, interação e inclusão. Ademais, os alunos 

expressam vantagens e desvantagens na esfera motora em virtude das aulas práticas. 

De imediato encontra-se na Dimensão Educacional (D1, P1), pergunta que nos 

informa sobre o conhecimento dos estudantes acerca das Lutas enquanto componente 

curricular do rol de conteúdos da EF. 

Foram descritos os resultados conforme a ordem das perguntas contidas no inquérito 

por questionário e considerando o Modelo de Análise Desagregado (Tabela 3).  

No referido modelo há quatro dimensões que serão expostas com suas respectivas 

variáveis e indicadores, e com os números das perguntas que compõem o questionário, são elas: 

Dimensão  Educacional (D1), com as variáreis (V.1.1) Apreciação às Lutas na EF, (V.1.2) 

Objetivos das Lutas na EF e (V.1.3) Formação Educacional, perguntas (P1, P3 e P5); a Dimensão  

Cultural (D2), variáveis (V.2.1) Correlação do termo Lutas, (V.2.2) Aprendizagem Significativa, 

(V.2.3) Interesse pelo conteúdo, com as perguntas (P4, P11 e P2); a Dimensão Social (D3) e as 

suas variáveis (V.3.1) Relação interpessoal, (V.3.2) Pré-conceito de Género e (V.3.3) Exclusão e 

as perguntas (P6, P7 e P8); e finalmente a Dimensão da Motora (D4), com as variáveis (V.4.1) e 

(V.4.2) referentes à Prática da modalidade e às Capacidades Físicas (P10, P9). 
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Inicia-se a apresentação dos resultados com a questão 1, referente à Dimensão Educacional 

(D1), (V.1.1 e P1), que busca verificar se o estudante tem conhecimento de que as Lutas são um dos 

conteúdos da EF a serem desenvolvidos nas aulas, como rege na BNCC. (cf. Figura 2). 

 

4.1 Conhecimento discente sobre as AM&DC enquanto conteúdo da Educação Física 

 

A Figura 2 nos mostra apenas 8 (5,34%) alunos confirmando estarem cientes de que Lutas é 

uma unidade temática da EF; 41 (27,33%) estudantes não souberam responder a esta pergunta; 

e, registra-se 101 (67,3%) alunos atestando não ter conciência de que as Lutas fazem parte do 

rol de conteúdos da EF, revelando que a temática passa despercebida na disciplina escolar, 

durante o ensino básico (cf. Figura 2), com alargada significância estatística (p=0,001). 

 

Figura 2. Conhecimento discente das Lutas enquanto conteúdo da EF 

    Fonte: Do próprio autor, 2021. 

   

Observa-se, entretanto que, durante o período de seis semanas de intervenção, houve 

a participação maciça dos estudantes (100%, n=150), mostrando que o planejamento, a 

atuação docente e o conteúdo inédito contribuíram, categoricamente, para o envolvimento e 

a motivação dos alunos em participar das aulas de EF. 

Apesar das Lutas comporem o currículo da EF, por meio do PCN desde a década de 

1990, e recentemente, através da BNCC (MEC, 2018), notificamos que os progamas foram 

desvalorizados nos seus conteúdos das Lutas, ficando reduzidos a ligeira tenuidade de sua 

práxis no âmbito educacional, quase destuituídos de conteúdo.  
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Prosseguimos indagando os alunos sobre seu interesse em participar das aulas de Lutas 

na EF. Tal questão (P3), contempla a dimensão da saúde (D2), variável (V.2), no âmbito 

psicológico, de cunho emocional, pois trata da motivação para a prática. 

 

4.2 Nível de interesse dos discentes em participar das aulas de AM&DC na Educação Física 

 

Mesmo após relatarem, em resposta à pergunta anterior, o desconhecimento do conteúdo 

Lutas como componente curricular da EF, 99 alunos (66%) não mostraram nenhuma 

motivação para participar das aulas de Lutas, no momento da pré-intervenção, como consta 

na figura 3. Apenas 21 (14%) dos alunos apresentavam pouco interesse pela temática; 

enquanto 30 (20%) estudantes revelaram estar bastante interessados em conhecer e vivenciar 

os conteúdos das AM&DC (cf. Figura 3).   

 

 
Figura 3. Nível de interesse dos discentes em participar das 

aulas de AM&DC na Educação Física 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Nos primeiros contatos, os alunos apresentaram-se tímidos e ressabiados com o tema 

inédito. Todavia, por estarem cientes do cronograma de aulas e das respectivas modalidades que 

iriam conhecer, aumentava-se a expectativa, a curiosidade e o nível de interesse pela temática. 

As aulas teóricas estavam repletas de ricas informações sobre as tradições, rituais e 

culturas dos povos de diferentes continentes e países. No campo pessoal, falou-se dos valores 

e princípios éticos e morais, os comportamentos e atitudes considerados fundamentais para 
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aformação do caráter do praticante. Nas aulas práticas adotou-se um caráter lúdico às 

atividades com a utilização dos jogos de oposição e as adaptações de regras, viabilizando a 

participação de todos, com o nível de exigênia motriz condizente com a realidade observada. 

Todavia, a ideia do combate dual causava dúvidas e receios nos alunos, pois havia o 

risco de lesão e a incerteza de estarem aptos para o combate. Mesmo assim, a resistência e a 

insegurança deram lugar à confiança, ao prazer e à socialização, promovendo um ambiente 

de aprendizagem descontraído e estimulante. 

Ao final das aulas de Lutas, percebemos estatisticamente (p=0,001), uma 

representação robusta de alunos (n=122, 74%) cujo grau de interesse pela unidade temática, 

objeto do estudo, aumento significativamente. 

 

4.3 Principal finalidade das AM&DC nas aulas de Educação Física segundo os discentes 

 

A terceira questão (P3), referiu-se à dimensão educacional (D1), cuja variável tratou dos 

objetivos de se ensinar sobre AM&DC na EF, procurou-se extrair dos alunos uma resposta 

direta que nos revelasse o entendimento deles quanto à finalidade das AM&DC no contexto 

educacional, visto que a sua prática ocorre em ambientes variados e com objetivos diversos. 

Assim, as convicções dos estudantes estão expostas na Figura 4, com uma representação 

estatística significativa (p=0,001) (cf. Figura 4): 

         

 
 

Figura 4.  Principal finalidade das Lutas nas aulas de Educação Física, s egundo os dicentes 
Fonte: Do próprio autor, 2021. 
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Lutas na EF, tinha como meta principal ‘ensiná-los a se defenderem’, ou seja, 65 (43,6%) dos 

alunos associaram as Lutas com defesa pessoal. A ideia de que a prática das Lutas na escola 

iria ‘melhorar o condicionamento físico’ prevaleceu em (29,3%, n=45) dos alunos; enquanto, 

28 (18,6%) alunos estavam convencidos de que o propósito era ‘ensinar a vencer’ seu 

oponente. Nos percentuais mínimos identificou-se que o principal objetivo consistia em: 

‘ensiná-los a atacar o inimigo’ (4,6%, n=7), a ‘aprender novas culturas’ (1,3%, n=2), e a 

‘formar valores pessoais (2,6%, n=4), na visão dos alunos. 

Neste ensejo, apoiamo-nos na revisão de Avelar-Rosa e Figueiredo (2009) que cita o 

potencial dos valores das Artes Marciais tradicionais elencadas no estudo desenvolvido por 

Marc Theeboom (1999) que contou com a participação de 150 jovens chineses, de 6 a 17 

anos, praticantes de Wushu, cujos objetivos eram conhecer os motivos da participação, 

treinamento, competição e comportamento. Tais resultados estão centrados na melhora da 

saúde e na aquisição de habilidades técnicas (aprender a se defender), os quais corroboram 

diretamente com os achados na presente pesquisa, expressos no momento pré-intervenção. 

Entretanto, o autor ressalva a necessidade de explorar os elementos tradicionais das artes 

marciais repletos de originalidade e misticismo como um atrativo para os jovens estudantes. 

Após serem ministradas as 12 aulas envolvendo 6 modalidades de AM&DC, 

constatou- se, na interpretação dos estudantes, que o ensino das Lutas não mais visava a 

‘defesa pessoal’, e que nenhum aluno relacionou o aprendizado a um meio de ‘aprender a 

atacar o inimigo’. Tais resultados representam uma conscientização apreciável e 

esclarecedora de 72 (48,2%) dos alunos após conhecerem as filosofias e condutas éticas 

propostas nas aulas teóricas, e durante a práxis motriz. 

Identificou-se uma redução de (24,7%, n=37) no percentual de alunos que não mais 

acreditavam nas Lutas como um componente que promoveria a melhora do seu 

condicionamento físico. O número de estudantes que afirmaram ver nas aulas de Lutas uma 

forma de ensino para se vencer o oponente foi reduzido em (12,6%, n=20). 

Destacam-se dois resultados que nos mostraram quão valiosa e necessária é a 

abordagem desta unidade temática na escola. Detectar como resposta que a práxis pedagógica 

nas aulas EF desencadeou uma mudança na compreensão dos alunos sobre a finalidade das 

AM&DC foi gratificante. Os estudantes agora, entendem que as Lutas no âmbito educacional 

os levam a ‘aprender novas culturas’ e contribuem na ‘formação de valores pessoais’. 

Notificamos, em 60 (39,7%) alunos, o despertar da inédita concepção de que as aulas 

sobre Lutas, efetivamente, viabilizam o aprendizado de culturas ao redor do mundo, até então 
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desconhecidas; e registrou-se em 69 (46,2%) estudantes, com (p=0,001), a emersão e a 

consolidação do conhecimento sobre os princípios éticos e morais das AM&DC ratificando 

seu contributo na construção de valores pessoais do ser humano. 

Neste ponto, destacamos Libâneo (2000) com a visão acerca dos saberes para além 

dos conhecimentos acadêmicos ou científicos, que se estendem aos saberes da educação, da 

experiência, do conteúdo por si, e aqueles que transpõe a ação didática e refletem a 

aprendizagem discente. 

Agora, sob a dimensão cultural (D4), na variável que fala da correlação do termo 

Lutas, encontra-se uma questão objetiva (P4) na qual o aluno assinala o termo mais 

correspondente às Lutas (cf. Figura 5). De acordo com a abordagem dos conceitos e 

classificações das Artes Marciais e Desportos de Combate, buscou-se, no referencial teórico, 

elucidar e melhor compreender tais termos e indagar os alunos, não para descobrir as 

diferenças entre os termos, mas sim, revelar o verdadeiro significado atribuído pelos 

estudantes ao termo ‘Lutas’. 

 

4.4 Significado do termo ‘Lutas’ na visão dos estudantes 

 

Encontrou-se, na pré-intervenção, mais da metade dos alunos (54%, n=81) associando as 

‘Lutas’ à ‘violência’; (24%, n=37) vincularam ‘Lutas’ às altercações; (13,3%, n=18) 

relacionaram ‘Lutas’ ao combate; (7,4%, n=12) associaram ‘Lutas’ à cultura; e por fim (1,3%, 

n=2) ligaram o termo ‘Lutas’ à educação. 

Os resultados apresentados após a participação das aulas, concentram-se em dois 

pontos principais. No primeiro, ressalta-se a ausência de qualquer ligação do termo Lutas 

com ‘violência’ e ‘altercações’, e esta resposta nos revela que, ao apropriarem -se do 

conhecimento de AM&DC, os alunos começaram a analisar, refletir e discernir conceitos 

e interpretações, favorecendo-os na construção de uma nova perceção e leitura do tema. 

Foi relevante verificar que os alunos perceberam que as Lutas apresentam sentido 

antagônico à violência e  às altercações. 
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Figura 5. Significado do termo ‘Lutas’ na visão dos estudantes 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 
 

Quanto a opinião dos alunos de que as AM&DC significam ‘combate’, notifica-se 

praticamente, o mesmo patamar de valores, cuja diferença, nos momentos pré (13,3%, n=16) 

e pós (14%, n=17) intervenção, foi de apenas 1 aluno (0,7%). 

No segundo ponto relevante, apontam-se os resultados positivos mais impactantes, 

nesta questão os quais demonstram a maturidade dos alunos ao reconhecerem a ‘educação’ e 

a ‘cultura’ como elementos intimamente interligados à essência das AM&DC e 

indispensáveis na construção do caráter e da integridade do ser humano. 

Registrou-se o aumento de (25,3%, n=38) no número de discentes que passaram a 

acreditar na interface entre Lutas e educação; enquanto 76 (52%) estudantes (p=0,001), 

ampliaram sua perceção ao observarem nas Lutas uma manifestação cultural, onde o  

Esta ressignificação das Lutas nos remete ao conceito de aprendizagem significativa 

proposta por Sacristán e Pérez Gomes (1998) ao valorizar o papel da educação como resultado 

de um processo de transformação do aprendiz decorrente da captação e assimilação de 

informações e conhecimentos que viabilizam o discernimento dos fatos e a edificação de 

concepções sobre a realidade que o cerca. Assim, o contato do sujeito com o conteúdo instiga 

processos cognitivos que acarretam na orientação educativa. 

 

4.5 Contribuição das Lutas na formação educacional dos estudantes 

 

Na quinta questão (P5), interrogou-se, sob a dimensão educacional (D1), variável (V.1.3), 

com o objetivo de explicitar a visão deles no que diz respeito a repercussão das práxis 
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pedagógicas na sua formação educacional, como revela a Figura 6, a seguir (cf. Figura 6): 

 
Figura 6. Contribuição das Lutas na formação educacional dos  estudantes 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Registrou-se 102 (68%) alunos atestando que a temática Lutas, em nada contribuiria 

na sua educação; 33 (22%) alunos estabeleceram uma relação do conteúdo com a 

‘aprendizagem de novas culturas, fato que revela uma visão positiva sobre o tem a; enquanto, 

apenas 15 (10%) alunos disseram que as vivências sobre as AM&DC na EF poderiam 

melhorar o comportamento dos participantes. 

O efeito da práxis pedagógica é relatado na mudança de concepção dos envolvidos 

que, agora, entendem o ‘lutar’ como sinônimo de ‘educar’. Houve uma queda de (7,4%) no 

percentual de alunos (n=8) que apontaram a ‘melhora do comportamento’ como consequência 

da aprendizagem. Aumentou de 33 (22%) para 55 (33,8%) o número de estudantes que 

acreditam nas Lutas como um conteúdo promotor da ‘aprendizagem de novas culturas’. 

Mesmo com as significativas alterações nas respostas dos estudantes, é fundamental 

abrilhantar o surgimento de três inéditas acepções sobre o impacto do ensino das AM&DC na 

formação educacional. Após as aulas, os alunos estão convencidos de que a unidade temática 

influencia diretamente na ‘melhora do caráter’ (27%, n=40), no ‘ensinar a respeitar’ (22%, 

n=33) e no ‘ensinar a agir com lealdade’ (14,6%, n=22), com (p=0,001). 

Corroborando com tais resultados, elencamos os escritos citados por Avelar-Rosa e 

Figueiredo (2009) conclusões que apontam as contribuições do Taekwondo no 

desenvolvimento de valores sociais e na estruturação da personalidade dos adolescentes. 
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4.6 Visão dos alunos sobre a influência das Lutas no relacionamento interpessoal 

 

A respeito da ótica discente sobre o efeito das aulas de AM&DC no âmbito social, foram 

elaboradas três questões da dimensão social (D3) que estão relacionadas à socialização, ao 

preconceito e exclusão (cf. Figura 7). Na primeira indagação (P6), sob a variável (V.3.1) 

conectada ao relacionamento interpessoal, pretendeu-se captar se as práxis pedagógicas 

acometeriam no afastamento ou aproximação dos envolvidos. A resposta foi um tanto ríspida, 

adversa e negativa, pois estavam convictos de que as aulas práticas ofereciam grandes riscos 

aos estudantes como comprovaram ao assinalarem que a participação nas aulas seria ‘ruim’, 

porque poderiam causar: lesões (40%, n=60), altercações (35%, n=53) e intrigas (25%, n=37) 

entre     os alunos. Estas manifestações de refuta e abnegação às Lutas justificam-se, em grande 

parte, pela ignorância intelectual e inexperiência motriz dos alunos, expostas nas respostas 

das questões anteriores. 

 

 
Figura 7. Visão dos alunos sobre a influência das Lutas no relacionamento interpessoal 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 
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dos riscos de ocorrer uma lesão e pelo fato de criar-se um clima de ostilidade, e até mesmo 

altercações no ambiente escolar. 

Todavia, foi surpreendente e muito gratificante constatar, ao término das aulas, a 

inexistência de concepções distorcidas e obscuras atribuídas às AM&DC. Este resultado 

representa uma tomada de consciência de grande significado, pois expressa o efeito cognitivo 

em sua plenitude, o esclarecimento intelectual do real e pleno sentido das Lutas no âmbito escolar. 

Neste panorama, divulga-se o estudo de revisão de Betti e Ushinohama (2014) que 

elencou as produções referentes a fatores motivacionais e de autoexclusão dos alunos nas 

aulas de EF, cujas respostas revelaram que em 55% das produções registrou-se a ausência de 

uma contextualização teórica consistente e interpretativa dos conteúdos abordados, enquanto 

somente um estudo verificou-se haver um sentido naquilo que é ensinado e a forma como é 

absorvido pelos estudantes. 

Os resultados na Figura 7 nos apresenta um aumento de 11,8% e um total de 50 alunos 

que, agora, estão convictos do papel das Lutas na ‘aprendizagem de novas culturas’, em 

virtude da interface educacional.  

Três novos olhares emergiram após a experiência com as AM&DC. a resposta mais 

expressiva atesta que 40 (27%) alunos acreditam que as Lutas influenciam na melhora do 

caráter dos praticantes; 33 (22%) entendem que elas ensinam os praticantes a valorizar o 

respeito; e 22 (14,6%) deles ratificam que atitudes de lealdade são fomentadas pelo 

aprendizado das Lutas na EF. 

O surgimento de pensamentos e percepções condizentes com verdadeiros propósitos 

que permeiam as AM&DC, como o sentimento de respeito mútuo e a promoção das interações 

sociais, foi extremamente positivo e valioso por marcarem a transformação intelectiva e 

perceptiva dos discentes sob os aspectos sociais das Lutas. 

A posição de Trusz e Nunes (2007) vem de encontro com as respostas dos alunos 

nesta questão. Os autores creem que quando os praticantes são estimulados a compreender 

os princípios que regem o combate e os aplica durante a aula, desenvolve-se neles a noção 

de respeito mútuo entre as partes. A atitude de acatar as regras desencadeia um processo 

importante de incorporação de valores pessoais e há a destacar, o respeito e a cooperação 

dos envolvidos. 

Procurou-se na próxima pergunta (P7), ainda na dimensão social (D3), sob a variável  

(V.3.2), diagnosticar se a participação feminina nas aulas de Lutas era um fator positivo ou 

negativo, e justificar tal resposta, tanto no momento pré como no pós-intervenção pedagógica. 
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Evidenciou-se, no momento pré-intervenção, o predomínio de uma visão discente deturpada 

e carregada de abominação, cuja origem, certamente, é multifacetada, onde 120 (80%) 

apontaram a participação das meninas nas aulas de Lutas como fator negativo; enquanto 30 

alunos (20%) ponderaram sobre a atuação delas como sendo ponto positivo. Este olhar 

exageradamente desfavorável e preconceituoso, certamente inibe a participação feminina e 

fortalece o absenteísmo nas aulas EF. 

Furlan e Santos (2008) afirmam que desde a implementação do desporto nas aulas de 

EF registrava-se a hegemonia masculina valorizada pela superioridade do vigor físico em 

detrimento do perfil dócil e subversivo das meninas diante das tarefas e disputas propostas. 

O papel do professor como mediador de discussões é fundamental neste momento, 

como relatam Silva, Cardoso, Campos Pereira e Farias (2020), pois visam elucidar os fatos 

e desconstruir preconceitos de qualquer esfera e magnitude.  

 É enriquecedor indagar e debater questões polêmicas como a violência e o 

preconceito de género associados às AM&DC durante as aulas de EF, pois torna-se um 

momento altamente propício para esclarecimento e conhecimento das filosofias e  princípios 

morais das distintas modalidades de AM&DC (Lima, 2017). 

 

4.7 Percepção discente sobre a participação das meninas nas aulas de lutas 

 

Os resultados expressos na Figura 8 são bastante preocupantes, (cf. Figura 8). Os estudantes 

indicaram o ‘risco de machucar’ como a principal justificativa apontada por 120 (80%) alunos 

que se posicionaram contra a participação feminina nas aulas de Lutas. Todavia, tal risco é 

iminente em qualquer prática desportiva, individual ou coletiva, desde que haja contato 

corporal durante a prática. 
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      Figura 8. Percepção discente sobre a participação das meninas nas aulas de Lutas 

    Fonte: Do próprio autor, 2021. 

  

Esta posição preconceituosa de subjugar o potencial físico das meninas e a  

postura de submissão ou desvantagem delas também foi evidenciado na pesquisa de Lima 

(2017) quando entrevistou jovens escolares que revelaram uma percepção de inferioridade no 

componente físico das meninas, o que colocaria em risco sua integridade física. Souza Júnior 

e Darido (2002) constataram resultados semelhantes ao investigaram sobre a prática do 

futebol pelas meninas, no ensino fundamental. 

Nos outros resultados repulsivos, encontram-se 19 (12,6%) alunos que se 

posicionaram contra a presença das meninas por roltularem-nas incapazes e com nível de 

habilidade supostamente insuficiente para desenvolver as atividades de combate dual. 

Esclarece-se que tal subjulgamento foi manifestado por alunos de ambos os sexos. 

O outro resultado pernicioso mostrou que 11 (7,4%) meninos asseguraram que as 

meninas, simplesmente, não tinham o direito de participarem dos jogos de lutas, por serem do 

sexo oposto, ratificando a atitude preconceituosa quanto ao género. 

Em contrapartida, após a vivência teórico-prática sobre diversas modalidades de 

Lutas,  durante a investigação, salienta-se que a transformação no pensamento dos estudantes 

ao verificar que os 150 (100%)  alunos reconheceram a presença feminina nas aulas de Lutas 

como um fator positivo, sinalizando o fim do preconceito de género e a eclosão de novas 

percepções e leituras sobre o assunto, representados com (p=0,001). 

Neste pensamento de So, Martins e Betti (2018), a aquisição cultural é o elemento 

diferencial que desembaraça os nós sexistas e extingue paradigmas relacionados às questões 

80%

12,6%
7,4%

0%0,0%

21%

42%
36,7%

0

30

60

90

120

150

Risco de

 machucar

Capazes e

 habilidosas

Direitos

iguais

Rompe

preconceito

N
ú

m
er

o
 d

e 
al

u
n

o
s

Pré-Intervenção Pós-Intervenção

(p=0,001) 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

96  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração, Instituto de Educação 

de género. Os mesmos autores defendem a utilização de atividades em duplas mistas e em 

grupos heterogêneos para fomentar a interação entre os participantes, situações estas, que 

ocorreram em todas as intervenções. 

Outros sim, a estrutura do combate dual se encaixa plenamente como proposta 

pedagógica, pois se enquadra na classificação no domínio sociomotor de oposição, conforme 

classificação da lógica interna das Lutas apresentada por Parlebas (2001).  

 

4.8 Prática de Lutas e exclusão social nas aulas de Educação Física 

 

Na última questão (P8) abrangendo a dimensão social (D3), apresenta-se a variável (V.3.3) 

através da qual buscou-se exprimir o olhar discente no que diz respeito a exclusão social. 

Assim, questionou-se, se a introdução das Lutas na EF poderia promover a exclusão dos 

alunos durante a aula. Nesta questão, a interpretação quanto ao tipo de exclusão ficou 

condicionado ao olhar discente, pois poderia se referir a autoexclusão ou, a exclusão por parte 

do colega, e ainda, a exclusão em função da atividade proposta ou até mesmo, por parte do 

professor (cf. Figura 9). 

 

Figura 9. Prática de Lutas e exclusão social nas aulas de Educação Física 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Como mostra a Figura 9, no momento pré-intervenção, os alunos apresentaram-se um 

tanto receosos quanto ao envolvimento nas aulas, tendo em vista o desconhecimento do 

conteúdo e das estratégias de ensino. Assim, expressaram os seguintes dizeres e respectivos 
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percentual e número de alunos: ‘os fracos sempre perdem’ (24%, n=36), ‘vergonha de se 

expor’ (30%, n=45), ‘medo de se machucar’ (28%, n=42), ‘perigoso’ (15,4%, n=23). 

Atitudes excludentes são frequentes nas aulas de EF e estão associadas a uma excessiva 

competitividade como demonstrado no estudo de Brito e Santos (2013), após observação e análise 

das aulas de EF, nas quais evidenciou-se, durante a prática do Futebol, a classificação e exclusão 

por parte dos meninos por considerar as meninas fracas para participarem do jogo. 

No estudo de Santos e Paulino (2006) observou-se uma postura preconceituosa dos 

meninos diante da participação feminina nas aulas de Lutas no contexto escolar. Fato que foi 

revertido após eles se apropriarem dos conhecimentos teóricos e práticos sobre a unidade 

temática pertinente. 

Os efeitos positivos decorrentes das aulas de Lutas são observados nos dados obtidos 

(cf. Figura 9) e (p=0,001). Foram bastante lúcidas e apreciáveis as respostas dos estudantes, 

após conhecerem o poder de inclusão das AM&DC aliadas às estratégias de ensino. A eficácia 

das intervenções levou os alunos a descartarem qualquer tipo de preconceito ocorrido em 

função da abordagem temática. Sentir vergonha por se expor, sentir receio de se lesionar, 

deixar de participar por se julgar fraco, ou ainda, classificar as atividades de Lutas como 

perigosas, são percepções e julgamentos, definitivamente abolidos na concepção dos alunos.  

A lógica interna das Lutas Corporais, idealizadas por Parlebas (2001), esclarece acerca 

das peculiaridades e excelências que somente as AM&DC podem proporcionar aos praticantes 

por elas assumirem características de socialização e oposição. Destaca-se, em particular, que as 

Lutas possibilitam a execução de ações ofensivas simultâneas, elevado estímulo perceptivo-

motor, altas demandas de concentração e tomadas de decisões condicionadas às ações e reações 

do oponente. O contato corporal, enquanto componente mais relevante no combate dual, 

desperta no praticante o senso de ataque e, ao mesmo tempo, o cuidado, o zelo e a preocupação 

em preservar a integridade física do adversário, durante a disputa. 

Percebe-se, nesta Dimensão Social, a necessidade de apresentar com mais 

transparência e singularidade o ponto de vista dos alunos, a considerar genuinidade das 

respostas quanto género do inquerido.  

Assim, apresentaremos, na Tabela 5, a perceção das raparigas e dos rapazes, 

individualmente, abarcando as três questões que compreendem a Dimensão Social do estudo, 

com vistas a perceber a opinião deles nos distintos momentos, para melhor compreensão dos 

resultados nesta perspectiva (cf. Tabela 5). 
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Tabela 5. Resultados da análise, por género, dos inquéritos da Dimensão Social 

 
 

Obs: a) resposta negativa; b) resposta positiva 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Observando a Tabela 5, na questão referente ao relacionalmento interpessoal, as 

raparigas estavam mais receosas que os rapazes quanto aos riscos de lesão (n=47;14), 

altercações (n=33;19) e intrigas (n= 25;15) ocasionas pela prática das AM&DC o que 

prejudicaria o convívio social harmonioso entre os alunos. Entretanto, esta afirmação foi 

extinta de suas conceções após a participação nas aulas de Lutas, pois todos, sem exceção, 

enxergaram e se conscientizaram do profundo papel de aproximação e interralação social das 

AM&DC no campo educacional (cf. Tabela 5). 

Em contrapartida, evidenciamos uma ligeira diferença no número de raparigas que 

afirmaram que as aulas promoveram aprendizagem e respeito em relação aos rapazes. Eles já 

compreenderam que elas apresentaram habilidades durante a prática e que as lutas 

promoveram a interação social.  

Os dados referentes ao preconceito quanto a participação feminina nas aulas de Lutas 

revelaram que a maioria das raparigas (n=72) acharam um fator negativo, apontando o ‘risco 

de machucar’ como justificativa, enquanto 48 rapazes tiveram a mesma percepção. Em 

relação aos ‘direitos iguais’ houve expressiva elevação tanto na quantidade de raparigas (de 

8 para 44) quanto no de rapazes (de 3 para 19) que reconheceram, após as aulas de Lutas, que 

Dimensão

Social 

 

Respostas  

Raparigas Rapazes Total  

n=150 (100%) 

Pré 

n (%) 

Pós 

n (%) 

Pré 

n (%) 

Pós 

n (%) 

Pré 

n (%) 

Pós 

n (%) 

Relacão 

inter-

pessoal 

Lesões 47 (31) - 14 (9) - 60 (40) - 

Altercações  33 (22) - 19 (13) - 53 (35) - 

Intrigas 22 (15) - 15 (10) - 37 (25) - 

Cooperação - 3 (2) - 3 (2) - 6 (4) 

Aprendizagem - 10,5 (7) - 6 (4) - 16,5 (11) 

Habilidade - 6 (4) - 13 (12,5) - 19 (16,5) 

Respeito - 33 (22) - 27 (17) - 60 (39) 

Interação - 21 (14,5) - 23 (15) - 44 (29,5) 

Partici- 

pação 

feminina 

Risco de machucar 72 (48) - 48 (32)a - 120  (80) - 

Capaz/hábil para lutar 7,5 (5)a 11,5(7,5)b 11,5 (7,5)a 20,5(13,8)b 19 (12,6)a 32(21,3)b 

Direitos iguais 8 (5,4)b 44 (29)b 3 (2)b 19 (13)b 11  (7,4)b 63 (42)b 

Rompe preconceitos - 38 (25) - 17 (11,7) - 55 (36,7) 

Exclusão 

social 

Vergonha de se expor 42 (28) - 3 (2) - 45 (30) - 

Medo de machucar 33 (22) - 9 (6) - 42 (28) - 

Fracos sempre perdem 15 (10) - 21 (14) - 36 (24) - 

Perigoso 18 (12) - 6 (3,4) - 23 (15,4) - 

É divertido - 24 (16) - 7 (4,5) - 31 (20,5) 

Todos participam - 27 (18) 2 (1,3) 22 (14,6) 2 (1,3) 49 (32,6) 

Todos interagem - 30 (20) 2 (1,3) 40 (26,8) 2 (1,3) 70 (46,8) 
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todos tem o mesmo direito. Contudo, elas (n=37) superaram eles (n=17) na afirmativa que 

tais práticas ‘rompem preconceitos’. 

No que diz respeito à exclusão social em função das aulas de AM&DC na escola, 

revelamos que os valores que representam ‘vergonha de se expor’, ‘medo de machucar’ e ser 

‘perigoso’ lutar forma muito superiores para as raparigas em comparação aos dos rapazes, 

respectivamente: (n=42; 3), (n=33; 9) e (n=18; 6); enquanto eles acreditavam que ‘os fracos 

sempre perderm (n=21; 15). Porém, o efeito das aulas teóricas e práticas de Lutas repercutiram 

numa mudança de perceção, onde 40 rapazes e 30 raparigas afirmaram que as Lutas 

promovem a interação; 24 alunos e 7 alunas descreveram como muito divertidas as aulas; 

enquanto 27 meninas e 22 meninos perceberam o quanto as Lutas possibilitam a participação 

de todos os alunos na aula.  

Finalizamos a apresentação dos resultados referentes à Dimensão Social, mostrando 

na tabela 6, os excertos dos alunos com a descrição de seus entendimentos em resposta ao 

inquérito por questionário. 

 

Tabela 6. Excertos por género nas questões da Dimensão Social,  nos distintos momentos da investigação. 

 Raparigas Rapazes 

Dimensões Antes Depois Antes Depois 

Relaciona-

mento  

Interpessoal 

‘isso pode trazer 

confusão depois...lá 

na sala ou no 

intervalo eles vão 

acabar discutindo 

até brigar’ (JFS) 

‘rapaz tem gente que 

pode sair 

machucado e ficar 

com raiva ainda, é 

arriscado’ (EOP) 

‘muitas vezes apesar de 

estudar na mesma escola 

ou sala, não tinha um 

convívio bom, e com as 

aulas de lutas o convívio 

melhorou’ (TPF)  

‘A maioria interagiu e se 

divertiu’ (TAD) 

‘meu receio é de 

participar e depois criar 

algum atrito com 

alguém daí o clima fica 

ruim demais na [...]’ 

(APN) 

‘nem faço educação 

física direito e lutas 

então que eu acho mais 

fácil de machucar com 

um golpe sei lá’ (CRL) 

‘Todos interegiram com 

todos, coisa que pouco 

acontece na sala de aula 

e ambém demonstrando 

respeito com os amigos 

e os oponentes.’ (ACB) 

Preconceito 

de Género 

‘não tenho coragem 

de lutar, depois eu 

me machuco e aí 

como fica’ (PTL) 

‘a gente pode 

machucar porque a 

gente não sabe  lutar 

direito né, é 

perigoso’ (ADV) 

‘nunca lutei na vida, 

vai que eu luto daí e 

perco e ainda me 

machuco’ (CBJ) 

‘Além de serem um 

incentivo a mais para os 

meninos mostra que nós 

mulheres não devemos 

ser menos valorizadas 

que os homens. A 

mesma capacidade de 

um é de outro’ (TCP) 

‘Dá possibilidades para 

as mulheres em mostrar 

que também. São 

capazes de executar 

determinadas funções e 

autonomia de cada um’ 

(SCSC) 

‘Demonstra que as artes 

marciais não são 

‘as meninas não estão 

prontas para lutar, elas 

não sabem   nem atacar e 

nem fazer a defesa’ 

(STR) 

‘elas não têm força 

para bater e se levarem 

um murro podem 

machucar-se’ (ACP) 

‘lutar é coisa de homem, 

mulher machuca à toa’ 

(A140) ‘só atrapalha’ 

(MRD) 

‘as meninas não estão 

prontas para lutar, elas 

não sabem   nem atacar e 

nem fazer a defesa’ 

‘pelo senso de 

determinação, mostrou 

algo diferente do que se 

chamam  de frágil’ 

(RFS) 

‘porque assim mostra 

que não se tem 

preconceito em relação 

as meninas’ (BST) 
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somente para os homens, 

e também mostra que 

elas tem interesse. Além 

de serem um incentivo a 

mais para os meninos.’ 

(JBS) 

(STR) 

‘elas não têm força 

para bater e se levarem 

um murro podem 

machucar-se’ (ACP) 

‘lutar é coisa de homem, 

mulher machuca à toa’ 

(A140) 

Exclusão 

Social  

‘tenho vergonha 

demais e nunca fiz 

isso todo mundo vai 

rir de mim’ (A18) 

‘vou perder todas 

porque nunca lutei, 

vai ser uma 

vergonha’ (A56)’ 

‘não sei lutar e não 

vou lá passar 

vergonha’ (A72) 

‘não sabia que era 

divertido assim, foi bem 

legal” (KSA) 

‘pensei que ia ser chato e 

perigoso, mas goste 

demais porque diverti 

muito e vi também que 

todos estavam alegres’ 

(RSO) 

‘fiquei supresa porque a 

turma no geral estava 

divertindo bastante e 

misturou com outros 

alunos de outras turmas’ 

(PVS) 

‘as meninas vão 

machucar, elas são 

fracas e não dá pra 

lutar’ (EVT) 

‘não tem condições das 

meninas fazer lutas, 

elas não tem força pra 

lutar e é muito 

perigoso’ (PJS) 

‘rapaz, ficar se expondo 

para turma e ruim, ainda 

mais que não sei direito, 

é vergonha na certa’ 

(LRD) 

‘fiquei impressionado 

porque muitas meninas 

participaram das aulas e 

gostaram de lutar’ 

(ABT) 

‘gostei de ver que tinha 

meninas desafiando 

meninos para lutar, daí 

eles ficaram sem jeito. 

Teve um que quase 

perdeu’ (DNM) 

‘foi muito legal ver 

todos alunos 

participando junto, 

meninos e meninas, 

porque elas quase não 

fazem educação física’ 

(PRO) 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

Podemos observar nos discursos das raparigas e rapazes (cf. Tabela 6) a mudança de 

conceção acerda da unidade temática desenvolvida nas aulas de EF. Conceitos distorcidos 

tornaram-se opiniões transparentes e condizentes com o propósito social da Educação Física 

e seu papel social no âmbito escolar. 

Comprovou-se, com os resultados alcançados a eficácia das aulas de AM&DC na 

formação social do aluno no ensino secundário. 

 

4.9 Experiência motriz relacionada às Lutas Corporais na EF 

 

Na dimensão motora (D4, P9),  sob a variável física (V.4.1) na (P9), procura-se apontar a 

experiência motriz dos alunos com a prática de atividades relacionadas às AM&DC dentro do 

contexto escolar. Os indicadores, no momento pré-intervenção, sinalizaram que 139  (92,8%) 

dos estudantes afirmaram não vivenciar nenhuma experiência, na EF, com algum conteúdo 

ligado às Lutas; apenas 4 (2,6%) alunos presenciaram a temática no Fundamental Menor e 7 

(4,6%) no Fundamental Maior. A Figura 10 expõe tais resultados (cf. Figura 10): 
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Figura 10. Experiência motriz relacionada às Lutas na EF 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 

 

As Lutas foram introduzidas com componente curricular no ensino básico em meados 

da década de 90, através dos PCN (Secretaria de Educação Fundamental, 1998) e ela está 

vigente por meio da BNCC (MEC, 2018), contudo, a sua abordagem no ambiente escolar é 

bastante tímida. 

A vivência motriz de Lutas Corporais, no âmbito escolar, está estritamente 

condicionada à iniciativa do professor de EF no que tange ao planejamento, estruturação e 

execução do plano de aula, visto que o documento que rege a Educação, a BNCC, assim 

determina. Por mais que o absenteísmo e a resistência reduzam as possibilidades de 

experenciar dos alunos, só o fato das AM&DC serem ministradas na EF, desperta-se o 

interesse e aprendizado através da observação. 

As dificuldades apontadas pelos professores de EF na estruturação de aulas que 

contemplem a temática Lutas e que realmente aproximem, envolvam e propiciem um 

aprendizado teórico-prático consistente e significativo (So & Betti, 2018), resultam na 

carência dos alunos em vivenciar esta unidade temática de tamanha riqueza cultural e motora. 

A SEDUC (2018) considera fundamental o professor instigar os alunos a refletir e a 

construir de valores que os levem a interaLgir com o mundo por diversas linguagens e em 

diferentes contextos, obter êxito na solução de problemas, e assim, exercer sua autonomia 

cidadã. 
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4.10 Influência das práticas pedagógicas nas capacidades físicas na concepção dos 

estudantes 

 

Após identificar a experiência discente com a temática em estudo, seguir-se-á na dimensão 

motora (D4, V.4.1), com a pergunta (P10) indagando sobre o impacto das aulas práticas de 

Lutas Corporais nas capacidades físicas dos alunos. 

Na Figura 11, percebe-se nas respostas dos alunos que, três asserções se destacaram 

no momento pré-intervenção, sendo elas: a ‘melhora do condicionamento físico’ com (32%, 

n=48); o ‘aumento da resistência física’ (36%, n=54); e a ‘melhora da coordenação motora’ 

(32%, n=48). 

A comprovação dos benefícios físicos e motores decorrentes da prática de AM&DC 

encontra-se em dois estudos científicos, no de Ferreira, Ferreira, Bezerra, Nascimento Silva e 

Ceriani (2019), realizado com praticantes de Jiu-Jitsu que relataram melhoras na aptidão 

física; e no estudo de Miranda (2010) cujos resultados indicam o aumento da resistência do 

organismo e da capacidade cardiorrespiratória, além da melhora na coordenação motora, 

sendo estes, os que mais se aproximam dos resultados apontados pela perceção dos 

estudantes, no presente estudo (cf. Figura 11). 

  

 

Figura 11. Influência das práticas pedagógicas nas capacidades físicas, segundo a 

percepção dos alunos. 

Fonte: Do próprio autor, 2021. 
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decréscimo no percentual referente ao condicionamento físico (10,6%, n=16), à resistência 

aeróbica (14%, n=21) e à coordenação motora (5%, n=7). Menos estudantes passaram a 

considerar que havia uma resposta positiva no organismo, no que se refere ao 

condicionamento físico geral. 

Eventualmente, estes resultados da nossa pesquisa, por não estarem em concordância 

com vários estudos aqui apresentados, podem dever-se a aspetos relacionados com o desenho 

do estudo, a saber: um número pequeno de aulas; o tempo destinado à prática; o espaço físico 

com dimensões reduzidas, sala de aula com área de 8m x 5m. Mesmo diante de tais 

circunstâncias, ainda houve um número significativo de alunos a considerarem uma melhoria 

nas Capacidades Físicas, em particular na coordenação motora (27,4%); na melhoria do tempo 

de reação (14%) e na aprendizagem de novos movimentos (34%).  

Os termos ‘condicionamento físico e resistência física’ apontados pelos alunos, estão 

relacionados, segundo Mello, Boscolo, Esteves e Tufik (2005) ao funcionamento muscular, 

esquelético e metabólico através dos quais obtém-se o ganho na força e potência muscular, 

aumento na resistência cardiovascular e na flexibilidade. 

O trabalho de Ferreira et al. (2019) nos traz dados sobre a perceção de praticantes de 

Jiu-Jitsu acerca dos benefícios gerados pela práxis, sendo que (80%) dos participantes 

confirmaram melhora no condicionamento físico, especificamente, na agilidade, resistência 

aeróbica e aumento da força muscular. 

Quanto à coordenação motora, menos alunos acreditam na interferência positiva das 

Lutas na capacidade de coordenar os movimentos. Na visão de Greco e Benda (2007) 

coordenar significa harmonizar os processos parciais do movimento, com o intuito de realizar 

um gesto que permita alcançar a meta específica, com o menor dispêndio energético possível. 

Neste sentido, a coordenação motora é um pré-requisito indispensável para a prática 

desportiva e demais tarefas motrizes. 

Bompa (2004) interliga a melhora nos níveis de coordenação motora à capacidade de 

adaptar movimentos, ao acervo motor dos praticantes, à capacidade de coordenação intra e 

intermuscular, e associam-na ao tipo de ambiente e tarefa, ao sexo e à fadiga. A coordenação 

motora é fator indispensável para o desenvolvimento das habilidades motoras que promovem 

o aprendizado dos fundamentos e ações técnicas que, por sua vez, interagem e sustentam a 

capacidade de decisão tática. Estes componentes estão presentes nas diversas situações dos 

jogos desportivos individuais e coletivos, e no combate dual com e sem o contato corporal. 

Dois componentes inéditos foram citados pelos estudantes como ilustra a Figura 11, o 
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‘tempo de reação’ (14%, n=21) e a ‘aprendizagem de novos movimentos’ (34%, n=51). 

Ambos resultados estão vinculados a processos cognitivos. O tempo de reação decorre da 

perceção de sinais detectados no ambiente, na tarefa e no indivíduo, e está condicionada à 

ação do oponente para a execução das ações subsequentes, como afirma Grego e Benda 

(1998). A aprendizagem motora depende de processos cognitivo-motores que desencadeiam 

a assimilação, retenção e automatização de movimentos influenciados, principalmente, pela 

estrutura de prática e feedback negativo, que resultam no processo estabilização e adaptação, 

decorrendo na aprendizagem de novos gestos motores (Benda, Tani & Corrêa, 1997). 

 

4.11 Aprendizado mais significativo com as aulas de Lutas na Educação Física 

 

Apresenta-se, diante da dimensão cultural (D2) e da variável aprendizagem significativa 

(V.2.2), os resultados desta questão (P11), cujo objetivo foi reconhecer nos discentes qual o 

aprendizado mais significativo consequente das participações nas aulas teóricas e práticas no 

período de seis semanas de intervenção. 

Como se pode observar na Figura 12, ‘conhecer os golpes’ (47,4%, n=71) e ‘saber se 

defender’ (48%, n=72) exprimiram a ótica dos estudantes, antes de iniciarem as aulas de 

AM&DC. A somatória resulta em 143 (95%) alunos que associam as Lutas ao aprendizado 

dos fundamentos técnicos e como um meio de defesa pessoal a ser aprendido na escola. 

Apenas 6 alunos (4%) afirmaram que o aprendizado mais significativo estaria relacionado ao 

conhecimento de novas culturas (cf. Figura 12). 

 

Figura 12. Aprendizado mais significativo com a aulas de Lutas na Educação Física 

Fonte: Do próprio autor, 2021 
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Percebe-se, no pensamento dos estudantes, o quanto a aprendizagem das AM&DC 

tem uma conotação tendenciosa ao tecnicismo e à violência, visto que a afirmativa ‘saber 

defender-se’ indica uma situação adversa ou ameaçadora que pressupõe o conhecimento sobre 

defesa pessoal. Nesta perspectiva, Gomes, Barros, Freitas, Darido e Rufino (2013) sugerem 

que a abordagem das atividades Lutas no cenário escolar devem contemplar o ensino de 

conteúdos filosóficos que transpassam o plano do movimento corporal e do aspecto motor. 

Os PCN, ao conceituar Lutas, refere-se à combinação de ações de ataque e defesa, 

contudo, ressalta a necessidade de punir atitudes de deslealdade e violência dentro do espaço 

destinado à prática desta unidade temática (Secretaria de Educação Fundamental, 1998). 

Oliveira (2016) enfatiza a representatividade das AM&DC para além das formas de 

combate e defesa, ao afirmar que elas se sustentam sobre princípios filosóficos que as 

embasam e as conduzem. O respeito pelos pais, mestres e colegas; a conduta social e a 

disciplina; o compromisso, o esforço e a dedicação para atingir uma meta, são práticas 

oriundas de uma profunda filosofia de vida associada a crenças específicas.  

Na Tabela 7 concluímos a apresentação dos resultados desta pesquisa com a exposição 

das respostas da perceção dos alunos em relação à prática das AM&DC, onde se observou 

uma melhoria da perceção em todas as dimensões do estudo (cf. Tabela 7).  

Verificamos a partir da Dimensão Educacional, na apreciação das Lutas na Educação 

Física, no Grupo Feminino (Z = -3,720; p = 0,001) e no Grupo Masculino (Z = -3,995; p = 

0,001); sobre o efeito das aulas na formação educacional obteve-se no Grupo Feminino (Z = 

-6,859d; p = 0,001) e no Grupo Masculino (Z = -6,643d; p = 0,001); e no que diz respeito à 

finalidade do ensino das Lutas no contexto escolar, obeteve-se para o Grupo Feminino (Z = -

6,698c ; p = 0,001) e para o Grupo Masculino (Z = -6,772c; p = 0,001), (cf. Tabela 7). 

Na Dimensão Cultural, observa-se que o nível interesse dos alunos pela temática nas 

aulas de EF indicam no Grupo Feminino (Z = -7,789c; p = 0,001) e no Grupo Masculino (Z = 

7,078c; p = 0,001). A respeito da associação das Lutas à violência, combate, educação, cultura 

e altercações temos no Grupo Feminino (Z = -7,111c  ; p = 0,001) e no Grupo Masculino (Z = 

-6,832c ; p = 0,001), e no que tange ao aprendizado mais significativo registrou-se para o 

Grupo Feminino (Z = -6,917c; p = 0,001) e para o Grupo Masculino (Z = -6,677c; p = 0,001), 

(cf. Tabela 7). 

Sobre a Dimensão Social, o relacionamento interperssoal atingiu, no Grupo Feminino 

(Z = -7,615c; p = 0,001) e no Grupo Masculino (Z = -7,325c; p = 0,001), Os valores referentes 

ao preconceito de género apontaram no Grupo Feminino (Z = -7,036d; p = 0,001) e no Grupo 
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Masculino (Z = -7,028d; p = 0,001). Já, sob a ótica da exclusão a partir das Lutas na EF os 

dados revelam para o Grupo Feminino (Z = -7,654c; p = 0,001) e para o Grupo Masculino (Z 

= -7,422c; p = 0,001), (cf. Tabela 7). 

Quanto à Dimensão Motora os resultados expressam para o Grupo Feminino (Z = -

6,087c; p = 0,001) e para Grupo Masculino (Z = -5,389c; p = 0,001) para referir aos benefícios 

percebidos na velocidade e aprendizagem de novos movimentos; enquanto os valores 

relacionados à prática das Lutas no ensino básico atigiram no Grupo Feminino (Z = -7,789c; 

p = 0,001) e o Grupo Masculino (Z = -7,348c; p = 0,001), (cf. Tabela 7). 

Os registros estatísticos comprovam os efeitos benéficos decorrentes da participação 

nas aulas de Lutas nestes alunos do ensino secundário, conforme elucida a Tabela 7, abaixo: 

 
Tabela 7. Diferenças entre os dois momentos (inicial e final) no Grupo de alunos Femininos e no Grupo de 

alunos Masculinos. 

 

Grupo Feminino 

(n = 78) 

Grupo Masculino 

(n = 72) 

Momento Final - 

Momento Inicial 

Posto Médio 
Score Z P-Value 

Posto Médio 
Score Z P-Value 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Apreciação das 

Lutas na EF 
37,5 37,5 -3,720c 0,001 34,5 34,5 -3,395c 0,001 

Principal objetivo 

das Lutas na EF 
17,2 41,2 -6,698c 0,001 13,5 35,7 -6,772c 0,001 

Formação 

educacional 
41,18 7,73 -6,859d 0,001 39,2 7,4 -6,643d 0,001 

Interesse por 

Lutas 
13,5 35,49 -6,186c 0,001 13,5 33,6 -7,078c 0,001 

Associação às 

Lutas 
14,88 37,77 -7,111c 0,001 18,5 34,7 -6,832c 0,001 

Aprendizado mais 

significativo 
13,5 38,98 -6,917c 0,001 17,1 35,4 -6,677c 0,001 

Relacionamento 

interpessoal 
1,5 40 -7,615c 0,001 2,5 38,5 -7,325c 0,001 

Preconceito de 

género 
40,89 6,2 -7,036d 0,001 40,5 5,5 -7,028d 0,001 

Exclusão através 

das Lutas na EF 
1,5 39,49 -7,654c 0,001 0,0 36,5 -7,422c 0,001 

Capacidades 

físicas 
21,5 34,39 -6,087c 0,001 17,1 34,4 -5,389c 0,001 

Prática de Lutas 

na EF escolar 
4,25 39,4 -7,789c 0,001 6,0 35,8 -7,348c 0,001 

Fonte: do próprio autor, 2021 

 

Finalizada a apresentação dos resultados alcançados nesta investigação, partimos para 

a discussão dos resultados, no Capítulo V. 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO 

 

Explana-se, neste capítulo, as discussões das hipóteses com base no MAD (cf. Tabela 3) onde 

constam as Dimensões Educacional, Cultural, Social e Motora com suas respectivas variáveis 

e indicadores (perguntas) do estudo. 

Examinarmos com profundidade e amplitude a literatura científica que abarca o eixo 

temático em questão, e neste sentido, buscamos dialogar os achados científicos com os 

resultados apresentados no nosso estudo. 

 

5.1 O Efeito da Práxis Pedagógica no Âmbito Educacional 

 

Para se argumentar os resultados alcançados com as intervenções pedagógicas, direcionamo  

a nossa discussão nas Dimensão Educacional (D1), com a Apreciação das Lutas na EF (V1.1) 

e a indagação sobre o conhecimento da temática enquanto conteúdo da EF (P1); ao Objetivo 

das Lutas na EF (V1.2) cuja questão tratou da principal finalidade das AM&DC na EF (P3); 

e à variável centrada na formação educacional (V1.3) que questionou o contributo das Lutas 

na educação dos alunos (P5). 

Buscou-se identificar, na primeira questão, o conhecimento dos alunos sobre o 

conteúdo das Lutas durante as etapas anteriores, onde 101 (67,3%) alunos confirmaram não 

saber que as AM&DC compunham o rol de conteúdos da EF; somente 8 alunos (5,43%) a 

reconheceram como tal, enquanto 41 alunos (27,33%) não souberam responder (cf. Figura 2). 

Tendo em conta que as AM&DC são elementos da CCM elencadas no PCN 

(Secretaria de Educação Fundamental, 1998), desde a década de 1990 e são abordadas, na 

atualidade, pela BNCC (MEC, 2018) como eixo temático da EF, percebe-se que são 

subvalorizadas e que sua tímida presença nas aulas é justificada por inúmeros argumentos: 

falta de espaço, ausência de recursos materiais propícios e formação profissional deficitária. 

Contudo, o principal deles está vinculado ao fato de que as AM&DC podem instigar a 

violência e estimular comportamentos agressivos, fato que evidencia uma visão 

completamente distorcida de sua real finalidade. 

Este pensamento controverso advém da influência de familiares que reafirmam esta 

premissa equivocada (Carreiro, 2005). Tal postura, aliada à conduta omissa dos docentes 

constroem barreiras que distanciam os alunos destes conhecimentos e ampliam a lacuna 

intelectual. Todavia, há a necessidade de se combater este preconceito quanto à temática e aos 

praticantes (Costa, 2017). 
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O descaso e o desprezo no trato das AM&DC no contexto escolar, foi o centro na 

pesquisa-ação promovida por Hegele, González e Borges (2018) envolvendo docentes de EF 

na região sul do país. O estudo revelou a ausência de iniciativas docentes quanto à temática, 

tendo em vista o baixo nível de interesse na apropriação e na preparação do conteúdo para sua 

aplicação nas aulas. 

A ausência desta temática na EF foi relatada nos resultados idênticos encontrados no 

estado do Pará, município de Guamá, com a participação de escolares de cinco instituições 

públicas que atestaram nunca terem vivenciado alguma atividade similar às AM&DC no 

contexto educacional (Miranda & Reis, 2020). 

No interior do estado de São Paulo, Garcia (2020) realizou uma investigação 

qualitativa numa escola pública, com número de alunos (n=27) inferior comparado ao deste 

estudo, porém, com o mesmo propósito. Os resultados encontrados apontaram a inexperiência 

de alunos com relação a quaisquer temas envolvendo as AM&DC em questão. 

O desinteresse pelas AM&DC por parte dos alunos, pode estar ligado a fatores 

distintos, como o significado do porquê aprender, as representações da EF entre os alunos, a 

organização dos espaços, a concorrência desigual nas aulas e a separação dos alunos por sexo 

(Pujol, 2016). 

A percepção das meninas ao afirmarem que se sentem desfavorecidas nas aulas de EF 

pelo fato de não terem as mesmas oportunidades de participação, foi o tema central na 

investigação de Aniszewsk, Henrique, Oliveira, Alvernaz e Vianna (2019), e tal 

acontecimento gerou desmotivação e absenteísmo nas aulas de EF. 

Posturas omissas, condutas negligentes e o desleixo dos docentes no tratamento do 

conteúdo Lutas obscurecem as valiosas culturas, princípios e os ricos ensinamentos éticos 

nelas contido. Em vários casos, a imperícia aliada ao desinteresse do professor reforça 

atitudes preconceituosas que deturpam o potencial educativo das Lutas na escola. 

Inúmeros estudos científicos buscaram identificar, em alunos e professores, as 

causas de desmotivação e da ausência nas aulas de EF. Betti (1995) investigou a postura do 

professor de EF no exercício de sua profissão, através da opinião dos alunos, e constatou 

nos dizeres discentes que alguns professores ‘pegam’ a bola e a entregam para os alunos 

‘jogarem’. 

Esta postura pode levar os alunos a criarem barreiras quanto à participação nas aulas. 

A resistência aumenta à medida em que seu interesse em aprender as técnicas e vivenciar o 

jogo são negligenciados. Instala-se, então, um ambiente desfavorável e desmotivante, onde 
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não há orientação, e consequentemente, não há evolução cognitivo-motora e afetivo-social 

que estimule a aprendizagem de novas experiências motoras. 

Darido (2011) revelou que, dos 30 professores investigados, 25 correlacionaram a falta 

de habilidade e o autojulgamento de incapacidade como sendo as causas de desinteresse e 

absenteísmo dos alunos pelas aulas de EF. 

A intervenção pedagógica promove a mediação, a correção e o direcionamento por 

meio da vivência motriz. Sacristán (2013) destaca a relevância da interface entre o sujeito e 

os processos cognitivos estimulados por intermédio dos conteúdos desenvolvidos pelo 

docente. O autor reforça que toda ação didática educativa tem por finalidade mediar, orientar 

e estimular o discente a aprender, à sua maneira, os valores agregados à atividade 

propriamente dita. 

No campo educacional, a aplicação dos conteúdos das AM&DC tem apresentado 

resultados positivos contra comportamentos agressivos e desrespeitosos de alunos perante 

professores (Lopes & Pontes, 2019). 

Miranda e Reis (2020) corroboram com a prerrogativa de que as AM&DC sempre 

estiveram presentes em nosso meio e que, na EF devem ser desenvolvidas em todas as 

etapas de formação educacional, acumulando conhecimentos e permitindo aos alunos a 

compreensão dos significados, regras e valores, nelas presente. 

Notificou-se, a partir das práxis pedagógicas, uma mudança expressiva no nível de 

interesse pelas AM&DC no contexto escolar, ao observar-se a transformação de conceitos e 

concepções sobre o tema, quando comparadas ao período anterior à intervenção. 

Os resultados apontam que o número de alunos muito interessados em conhecer 

o tema passou de 30 (20%) para 111 (74%) estudantes, nos distintos momentos, ou seja, mais 

do triplo de alunos revelaram estar bastante interessados pelo conteúdo ao final desta 

investigação. 

Os fatores que podem interferir no (des)interesse e (des)motivação dos alunos pelas 

aulas de EF estão relacionadas à melhora na qualidade de vida e à aprendizagem dos 

conteúdos atrelados à biologia, física e à saúde, conforme percepção dos alunos de EF 

investigados (Oliveria & Sedorko, 2018). 

O interesse e os motivos de adesão foram analisados no estudo de Sancassiani et al. 

(2019), e o principal fator apontado pelos alunos foi a melhora da qualidade de vida, com 

destaque para o bem-estar físico e psicológico. Registrou-se, ainda, maior assiduidade dos 

alunos nas aulas de EF. 
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Pizani, Barbosa Rinaldi, Miranda e Vieira (2016) citam a falta de propósito na 

elaboração das aulas, a valorização da monocultura desportiva e a ausência de orientação do 

professor como fatores desestimulantes que resultam no (des)interesse e (des)motivação dos 

alunos pelas aulas de EF, e consequente queda no índice de participação discente na EF. 

A execução dos fundamentos técnicos, com o método analítico-sintético proposto pelo 

professor, possibilita ao aluno experimentar e reconhecer os movimentos, favorece a 

intervenção docente na correção dos gestos e orientação durante a aula, e oportuniza ao aluno 

a vivência motora sem o confronto direto com o oponente, que no primeiro momento, torna-

se atrativo aos alunos (Leonardi, Galatti, Scaglia, Marco & Paes, 2017). 

Nesta investigação, o interesse pela prática de AM&DC eclodiu com o desenrolar das 

aulas. A contextualização teórica de diversas modalidades e aplicação dos jogos de combate 

dual com caráter lúdico proporcionaram momentos inusitados aos alunos, que apesar de 

receosos no primeiro contato, mostraram-se curiosos, participativos e motivados no decorrer 

dos encontros. 

Nas intervenções pedagógicas foram desenvolvidas atividades com o predomínio 

das habilidades motoras fechadas, cujo foco centrou-se na aprendizagem das técnicas 

específicas da modalidade, como a ginga (Capoeira), socos e esquivas (Boxe), 

desequilíbrios (Sumô), chutes (Taekwondo), estocadas (Esgrima), projeções (Judô),  entre 

outros fundamentos. 

Com base na variável (V.1.2) que diz respeito à finalidade das Lutas no contexto 

escolar (P3), extraiu-se dos alunos o entendimento sobre o principal objetivo de aplicá-la na 

escola. Observa-se no decorrer da discussão a transformação na visão dos alunos sobre a 

temática na EF, comprovando o efeito positivo da práxis pedagógica de AM&DC na 

concepção dos alunos. 

Antes das aulas, 65 (43,6%) alunos consideraram o ensino das Lutas como meio de 

‘defesa pessoal’. A ideia de que a prática das Lutas na escola iria ‘melhorar o 

condicionamento físico’ prevaleceu em (29,3%, n=45) dos alunos; enquanto 28 (18,6%) 

estavam convencidos de que o propósito era ‘ensinar a vencer’ seu oponente. Os percentuais 

menores consistiam em: ‘ensiná-los a atacar o inimigo’ (4,6%, n=7), a ‘aprender novas 

culturas’ (1,3%, n=2), e a ‘formar valores pessoais’ (2,6%, n=4). 

Levar os alunos a  conhecer os benefícios das Lutas, nos aspectos psicológicos e 

biológicos e a sua influência na melhora da autoestima, do autoconceito e da autoimagem é 

fundamental na sua formação. Neste ponto, ressalta-se o papel do Judô como propulsor de 
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oportunidades ricas para o desenvolvimento dos componentes físico, cognitivo e de valores 

pessoais (Monteiro, 2016). 

Segundo Cartaxo (2011), o docente tem o papel de instigar o aluno a aprender a vencer 

desafios, respeitar o próximo e lidar com questões de cidadania que enaltecem valores éticos, 

morais e culturais, ao aplicar a prática dos desportos de combate na EF. Gonçalvez (2013) 

aponta que a arte marcial se caracteriza por uma atividade de lazer, um meio de aptidão física, 

estratégia de defesa pessoal ou prática desportiva que desenvolve valores pessoais. 

Mesmo sendo aplicadas no contexto educacional, 65 dos 100 alunos estavam convictos 

de que o ensino das Lutas tinha por finalidade a defesa pessoal. Neste contexto, apresenta-se o 

estudo de Gbur e Kogut (2017) sobre a aplicação do Pa-Kua nas aulas de EF, com alunos do 7º 

ano do ensino fundamental II, em Curitiba (PR). O Pa-Kua consiste em conhecimentos compostos 

por nove modalidades: a ‘acrobacia, as armas de corte, a arqueria, a arte marcial, a cosmodinâmica 

(tai-chi), a energia, a reflexologia, o ritmo e a sintonia (yoga)’ (p. 5). Nas aulas foram ensinadas 

manobras de defesa pessoal em dois momentos, no primeiro, o golpe de distração, o escape 

simples e a finalização, e no segundo momento, a esquiva, o bloqueio e a finalização. 

Apesar abordar sobre as técnicas de defesa, os alunos foram orientados a respeito dos 

valores morais que sustentam o Pa-kua. Para os autores, esta arte marcial procura desenvolver 

os aspectos motores, do autocontrole em situações de risco e o aprendizado de virtudes como 

o respeito e a honestidade. 

Os dados encontrados na pesquisa de Paulucci (2017), realizada na cidade de Natal 

(RN) com alunos do ensino médio, corroboram com achados desta investigação, visto que a 

‘defesa pessoal’ foi a resposta mais indicada pelos participantes para revelar a meta do ensino 

AM&DC na EF. 

Quanto ao aspecto físico, 45 (67%) alunos confirmaram que o propósito das Lutas na 

EF era melhorar o condicionamento físico. Contudo, ao término das práticas, apenas 8 (4,8%) 

mantiveram tal opinião. Certamente, perceberam que podem ocorrer melhorias no 

componente físico, mas que a finalidade das aulas não se referia a tal aspecto. 

Atingir altos patamares de performance requer treinamentos intensos e caracterizam 

outra finalidade com a prática das Lutas, a competição entre atletas. Entre as várias qualidades 

físicas envolvidas no desempenho do atleta, a potência muscular é uma das mais exigidas pela 

velocidade empregada no gesto motor. Bueno, Lopes, Nascimento e Rizzo (2017) destacam 

o treinamento pliométrico, que promove melhorias na coordenação intramuscular, eleva o 

nível de força e gera adaptação para estímulos mais intensos; mas alerta para a sobrecarga 
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excessiva e a falta de aquecimento adequado como elementos que favorecem a ocorrência de 

lesões. Dessa forma, observa-se que as respostas dos alunos sob esta perspectiva não 

condizem com o real objetivo das intervenções pedagógicas na escola. 

Mostrar aos alunos o espírito, as raízes e os propósitos das artes marciais e levá-los a 

experimentar diversificados movimentos e contatos corporais englobam as ações propostas 

nesta pesquisa. Espera-se, a partir desta iniciativa, analisar a percepção dos alunos e verificar 

o impacto das aulas de AM&DC na sua formação educacional, que é a questão central da 

dimensão educacional (D1; V1.3, P5). Nesta perspectiva, foram reveladas respostas originais 

que apontaram o conhecimento de novas culturas (40,6%; n=61) e a formação de valores 

pessoais (48,8%; n=73) os efeitos mais relevantes. 

Os contributos mais pertinentes das AM&DC na formação educacional dos alunos estão 

evidentes na figura 4 (cf. Figura 4). Registrou-se o aumento de 18% (n=17) participantes que 

compreenderam nas Lutas um meio de agregar conhecimentos em sua formação educacional. 

No campo da EF o enfoque cultural contempla um espaço de ampliação de 

conhecimentos, ressignificações e discussões que ascende o interesse por diferentes temáticas 

(Neira, 2018). 

Assim, Mello (1982) entende por cultura: 

 

o conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, lei, costumes e várias outras capacidades e 

hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 

sociedade. Dessa forma, vários assuntos relacionam-se 

com a cultura como política, religião, arte, artesanato, 

economia, linguagem, práticas e teorias, crença e razão, 

um mundo realmente de aspectos mais complexos (p. 37). 

 

Cultura, na perspectiva de Rufino e Darido (2013), é a principal essência da EF, pois 

todas as manifestações culturais humanas são criadas a partir da ascensão humana até os dias 

atuais e exprimem as variadas formas e significações ímpares dos envolvidos no meio. 

O Huka-Huka, manifestação cultural indígena brasileira, foi abordada nas aulas 

ministradas neste estudo. O ritual desta arte marcial consiste num teste de força para jovens 

índios que estão prestes a se tornarem adultos, e nele ocorre a pintura do corpo, a proteção 

dos joelhos com pano, o uso de colares de caramujo e de pele de onça; os combatentes devem 

manter os joelhos no solo durante o confronto, e agir com lealdade na disputa; vence aquele 

que tocar as costas do oponente no solo. Ressalta-se aqui, o quão significativo se torna, a 

aplicação desta temática como fomento à cultura corporal do movimento e como meio de 

reconhecimento e ressignificação da temática. 
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A pesquisa realizada com 20 estudantes do ensino secundário, no município de 

Araguaína-TO, Leite, Jorge e Dias (2012) propuseram 4 intervenções com aulas teórico-

práticas sobre AM&DC. Como resposta, 15 alunos (74%) reconheceram as Lutas como tipo 

de manifestação cultural que agrega valores no âmbito educacional. 

No que diz respeito ao efeito das aulas na formação do caráter, o estudo aponta 

resultados inéditos e positivos. Emergiram pensamentos valiosos de 40 (27%) alunos 

ratificando a contribuição das aulas de Lutas na formação do caráter, observadas e relatadas 

nas atitudes de respeito e lealdade com seus oponentes durante as aulas, principalmente, nas 

intervenções práticas. 

Estes resultados desta investigação estão condizentes com a opinião de Rufino e 

Darido (2013) ao atestarem o potencial das Lutas como elemento determinante, no contexto 

da EF por contribuir na construção de valores e na formação de um cidadão íntegro. 

Condutas éticas são observadas e avaliadas no âmbito desportivo, educacional e social. 

Quando atitudes antiéticas são identificadas, o professor avalia e se posiciona na premissa de 

lealdade e honestidade que estão intimamente vinculados à formação do caráter do indivíduo, 

porém, são raras as discussões desta temática no contexto da EF (Rufino & Darido, 2013). 

Quando se trata de ‘moralidade’ envolve-se algo além do conhecimento, de regras ou 

leis, e do saber se comportar e agir; pois, implica na reflexão do porquê segui-las ou adotá-

las, ao invés de simplesmente se submeter a elas (Menin, 1996). Na esfera da educação moral 

Puig (1998) considera essencial a percepção da complexidade humana diante de situações 

concretas que exigem o comportamento leal e respeitoso. Tal percepção só ocorrerá mediante 

a vivência de tais experiências para que se empreenda o ensinamento oral (Piaget, 1996). 

Na indagação central desta dimensão objetiva-se saber o efeito da práxis pedagógica 

na formação educacional (cf. Figura 6), e observa-se que houve o predomínio de uma opinião 

adversa, com 102 (68%) dos alunos afirmando que as Lutas em nada contribuiriam na 

formação educacional. Dados idênticos foram encontrados por Paulucci (2017), com alunos 

do ensino médio, em Natal (RN), os quais entendiam as Lutas como um desporto ou um 

tipo de defesa pessoal. 

Este conceito reflete a falta de esclarecimento e incompreensão discente no diz 

respeito ao elo entre a educação e as filosifias das AM&DC. No entanto, o efeito da práxis 

pedagógica revelou-se na mudança de perceção dos alunos ao acreditarem que as Lutas 

influenciam na melhora do comportamento, o que foi percebido na postura dos colegas e na 

sua própria conduta durante as aulas (cf. Figura 6). 
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Identificou-se, durante as atividades práticas, a preocupação dos alunos em relação ao 

pareamento equilibrado durante o combate dual. Eles procuraram formar duplas com perfil 

físico equilibrado, e evitaram realizar o combate com aluno do género oposto. Os alunos 

buscaram, em todo momento, manter a segurança e preservar a integridade física dos 

participantes durante as atividades de confronto direto. 

Esta conduta desportiva vai de encontro com o pensamento de Rosa (2020) sobre a 

influência positiva da prática desportiva, pois instiga no praticante a internalização de novos 

hábitos, incentiva o conhecimento e a aprendizagem de regras, além de auxiliar na 

canalização de emoções. 

Entre as modalidades abordadas discorreu-se sobre o Sumô salientando as questões 

filosóficas enraizadas na religião arcaica Xintoísta e sustentada nos princípios de lealdade, 

fidelidade e honra, além do patriotismo. Discutiu-se sobre a formação do caráter e a índole, 

como característica de cada ser humano que permite classificá-lo como uma pessoa de boa ou 

má índole, ou indivíduos de bom ou mau caráter. O caráter determina, então, o conjunto de 

características básicas da personalidade, que orientam a conduta do indivíduo diante de 

diversas situações do cotidiano. 

As aulas práticas de AM&DC promoveram efeitos positivos conforme mostram os 

dizeres de alguns dos 33 (22%) alunos que afirmaram perceber nos colegas um 

comportamento digno e cortês, principalmente, durante o combate, propriamente dito. O 

aluna A56 disse: ‘...achei legal que todo mundo teve cuidado um com o outro, lutava, mas 

não tava preocupado em não machucar o outro’; o aluno A127 se expressou assim: ‘...a gente 

seguiu as regras que o professor falou e correu tudo bem ninguém enganou o outro...’; o 

A144 ‘...a gente lutou muitas vezes e não teve nenhuma briga, houve respeito durante a 

luta...’; ‘...teve até luta de menino contra menina, e foi bem disputado ela quase ganhou 

dele...’ descreveu o A88.1 

Estes depoimentos exprimem o espírito desportivo presente nas atitudes dos alunos 

durante a prática, caracterizada por uma disputa limpa e justa entre colegas de turma que 

buscavam superar seu oponente mantendo a segurança e o cuidado com o próximo. 

As respostas obtidas neste estudo corroboram com os resultados encontrados na 

investigação de Lopes e Pontes (2019), com 21 alunos de uma escola pública em Fortaleza 

(CE), cujo objetivo foi verificar a relação entre o ensino das Lutas e a construção de valores 

 

 
1 Relatos dos alunos acerca da pesquisa realizada. 
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pessoais. O estudo evidenciou a adoção de atitudes de lealdade e respeito entre os alunos 

durante o enfrentamento. 

O respeito mútuo e a lealdade, presentes nas ações dos alunos, despertaram o 

sentimento de pertença ao grupo no qual estão inseridos, além de promoverem a aproximação 

e o estreitamento de laços de afetividade entre eles. Para Marivoet (2012), o desporto favorece 

a interação social, amplia a rede de contatos e propaga a inclusão. Os desportos de combate, 

por natureza, fomentam o estreitamento entre envolvidos e o contato físico estimula e 

fortalece o vínculo afetivo e social dos envolvidos. 

Identificou-se que 21 (14,6%) alunos apontaram a lealdade como valor pessoal 

desenvolvido nos jogos de combate propostos nas aulas. Este comportamento é valioso e 

fundamental na construção da personalidade humana. Observa-se que os alunos estavam 

conscientes quanto à obediência às regras e a adoção de uma conduta de flair play, com uma 

disputa franca conforme o espírito ético desportivo propagado, há décadas, por Pierre de 

Coubertin, através da Carta Olímpica, como destaca Rosa (2020). 

Finaliza-se a discussão da dimensão educacional ressaltando oo posicionamento de 

Rosa (2020)  ao ratificar o papel do desporto na formação integral do praticante com a presença 

do espírito desportivo que enaltece o respeito ao árbitro, aos adversários e parceiros, e às 

regras enquanto valores fundamentais para a socialização, e este espírito positivo do desporto 

nos remete a questões éticas individuais que nos introduz à vida em sociedade. 

Ensinar, aprender e apreender se complementam e tornam-se eficazes, à medida que 

promovem mudanças positivas conscientes por meio de atitudes que expressam os valores 

pessoais disseminados na sociedade. 

 

5.2 A Eficácia das Lutas na Perspectiva Cultural 

 

Na análise da Dimensão Cultural (D2), a variável (V2.1) apontou o nível de interesse dos 

alunos pelas AM&DC, com a pergunta (P2); verificou-se a associação do conteúdo Lutas com 

a Violência, Combate, Altercações, Cultura e Educação na variável (V2.2) com a pergunta 

(P4); e identificou-se na variável (V2.3) o aprendizado mais significativo obtido com as 

intervenções pedagógicas (P11). 

Os resultados que apontam o interesse dos alunos em conhecer a unidade temática 

foram preocupantes (cf. Figura 3). O percentual de alunos totalmente desinteressados pela 

temática foi bastante expressivo (66%, n=99). Dos 150 alunos envolvidos no estudo, 21 
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(14%) apresentaram pouco interesse em conhecer as AM&DC, enquanto 30 alunos (20%) 

estavam bastante interessados pelo tema. 

Inúmeros estudos científicos buscam identificar as causas da desmotivação dos alunos 

pela EF, e especificamente, pelas AM&DC. No intuito de detectar a visão dos alunos sobre a 

conduta de professores de EF durante as aulas, Betti (1992) encontrou nas respostas a descrição 

de atitudes descompromissadas de alguns professores que ‘pegavam’ a bola e entregavam-na 

para os alunos ‘jogarem’. Tal conduta desestimula, causa aversão e resistência por parte dos 

alunos em participarem nas aulas. O autor salienta que os alunos demostravam grande 

expectativa pelos ensinamentos das técnicas e dos jogos, tornando mais constrangedora a 

situação, em virtude da ausência de orientações e estímulos de aprendizagem pelos docentes. 

Leonardi et al. (2017) destacam o papel da prática analítica-sintética, que envolve a 

execução dos fundamentos por partes, como método facilitador na execução de tarefas 

motoras pré-determinadas, além de possibilitar ao professor melhores condições para orientar 

e corrigir os gestos técnicos potencializando a aprendizagem. Este método de ensino estimula 

a participação do aluno, pois não há disputa entre os participantes e a atenção está direcionada 

aos gestos motores designados na aula. 

Atividades motoras fechadas foram aplicadas durante as intervenções com o propósito 

de oportunizar a vivência das ações técnicas específicas das modalidades, como a ginga 

(Capoeira), os socos (Boxe), a postura básica (Sumô), os chutes (Taekwondo), as estocadas 

(Esgrima) e as projeções (Judô), e adaptar os alunos aos novos movimentos. 

No estudo de Darido (2011), os alunos argumentaram sua recusa de participação nas 

aulas práticas de EF por meio do autojulgamento de incapacidade e o baixo nível de 

habilidade, apresentados por 25 dos 30 participantes. 

A inexistência de objetivos nas aulas, a aplicação de conteúdos repetitivos e a seleção 

dos mais habilidosos, aliadas à falta de orientação docente, são fatores determinantes que 

desestimulam e reduzem o quantitativo de discentes engajados na EF. Outro agravante neste 

cenário é a absurda proliferação dos games e dos jogos eletrônicos que induzem ao 

comportamento sedentário e desfocam os alunos das aulas práticas de EF. 

Quanto à postura do professor no trato pedagógico das AM&DC na EF, encontram-se 

atitudes negligentes e omissas quanto à busca de informações e preparação das aulas, mesmo 

estando cientes das contribuições deste eixo temático na formação pessoal dos estudantes. 

O desinteresse pelas aulas de Lutas aumenta na medida em que o professor não 

estabelece um vínculo entre o que se ensina e sua representatividade, o  seu significado e 
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o porquê deste paprendizado para o aluno. Fatores como a separação por sexo, a 

preferência pelos mais habilidosos, o tratamento desigual, tornam a aula desinteressante para 

o aluno (Pujol, 2016).  

Os resultados do estudo de Aniszewsk et al. (2019) evidenciaram a percepção das 

meninas ao atestarem que se sentem desfavorecidas por não terem as mesmas oportunidades 

de participação nas aulas de EF e por isso se desmotivam e se abstêm das práticas. 

Há diversos fatores que interferem no (des)interesse pelas aulas de EF, contudo, o 

estudo de Oliveira e Sedorko (2018) revelou, através da percepção dos alunos, que a 

motivação está atrelada à melhora na qualidade de vida e à aprendizagem dos conteúdos 

relativos à biologia, à física e à saúde. 

Acredita-se que o interesse do aluno pela temática é consequência de uma iniciativa 

docente que elenca e desenvolve, junto aos alunos, discussões, explanações e ações que 

estimulam os alunos a interegirem nas aulas. Este estudo de caso a proposta pedagógica trouxe 

temas inéditos, desafiadores e estimulantes, buscando o envolvimento de todos os participantes. 

A imersão das AM&DC na escola apresenta resultados positivos quanto à motivação dos 

alunos. Na pesquisa de Silva, Mariano, Souza, Filho e Rizzo (2020), os escolares estabeleceram 

correlações errôneas quanto ao significado do termo ‘Lutas’, pois associaram-nas à ‘violência’ e 

às ‘altercações’, antes de serem submetidos às intervenções pedagógicas. Em contrapartida, após 

conhecerem sobre as AM&DC, confirmaram sua interface com a educação e a cultura. 

A prática do Jiu-Jitsu no âmbito escolar foi contextualizada no estudo de Jacaúna, 

Laureano e Duarte (2015) cujo objetivo foi apontar a percepção dos escolares sobre a 

abordagem desta arte marcial na EF. Os alunos aprovaram a iniciativa e mostraram-se 

bastante motivados com a novidade, tornando-se mais participativos nas aulas. 

No presente estudo registrou-se o aumento de 14 (12%) escolares que alegaram estar 

pouco interessados em participar das aulas de Lutas, após envolvimento nas aulas. 

As AM&DC estão presentes no universo das crianças, jovens e adolescentes, e como 

conteúdo, no ensino formal, deve ser desenvolvido em todas as etapas do ensino básico, 

cumulando conhecimentos que permitirão aos alunos discerniram acerca dos significados, 

valores, regras e demais elementos que as conferem (Miranda & Reis, 2020). 

Notifica-se, a partir das práxis pedagógicas, a mudança expressiva no nível de 

interesse dos escolares pelas AM&DC no contexto escolar, tendo em vista a transformação 

de conceitos e concepções sobre o tema, quando comparadas ao período anterior a 

intervenção. O número de alunos muito interessados pelo tema aumentou em (54%, n=71), 
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valor que ultrapassa o triplo de resposta no momento anterior. 

Nesta perspectiva, a investigação de Sancassiani et al. (2019) apontou que a adesão e 

participação regular nas aulas de EF resultaram na melhora da qualidade de vida, do bem-

estar físico e psicológico. 

Valorizar esta temática na EF implica na adoção de uma prática pedagógica direcionada 

para a aprendizagem significativa do aluno, que implica em estabelecer vínculos e reciprocidades 

na tríade educacional. Neste sentido, Darido (2011) apoia-se nos PCN (Secretaria de Educação 

Ensino Fundamental, 1997) e ratifica a contextualização de experiências cotidianas durante as 

aulas, estimulando a interação do aluno em todas as etapas da aula. 

A aprendizagem significativa é essencial no processo educativo por desenvolver a 

consciência dos alunos acerca de seu papel social, de uma postura responsável e solidária, e 

por instigar a reflexão sobre suas tomadas de desições e em diferentes situações ambientes 

(Sacristán, 2013). 

Este assunto foi abordado na última questão desta dimensão, onde procurou-se 

apontar o aprendizado mais significativo alcançado com a participação nas aulas de AM&DC. 

No que diz respeito à associação entre o termo ‘Lutas’ com violência, altercações, 

combate, educação ou cultura, estabelecida pelos alunos, como consta na variável (V2.2; P2) 

(cf. Figura 3), evidenciou-se que (54%; n=81) relacionaram ‘Lutas’ com ‘Violência’, (24%; 

n=37) deles vincularam ‘Lutas’ às ‘altercações’; (13,3%; n=20) enxergaram as ‘Lutas’ como 

uma forma de combate; (1,3%; n=2) associaram-na à educação e (7,4%; n=11) à cultura. 

Todavia, ao término da investigação, registrou-se as percepções mais significativas 

dos alunos, que agora, associam as AM&DC à Cultura (59,4%; n=90) e à Educação (26,6%; 

n=40). Quanto ao percentual de respostas relacionado as ‘Lutas’ a um ‘combate’ dos valores 

que se mantiveram os mesmos. 

Os alunos entendiam que as Lutas poderiam instigar violência e tornar tenso e 

ameaçador o ambiente de ensino. Diante de tal fato, há a necessidade de visões e ações crítico-

construtivas no sentido de atribuir o real valor e signifcado das Lutas e sua aversão direta à 

violência (Olivier, 2000). A ressignificação das concepções distorcidas, foi estimulada pela 

intervenção docente e ocorreu com conhecimento adquirido pelos alunos, contribuindo com 

sua emancipação intelectual. 

No tocante a violência no contexto educacional destaca-se a iniciativa do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019) onde foi debatido sobre o elevado índice de 

agressões verbais ou físicas de alunos contra professores e funcionários das escolas, fato que 
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demonstra um cenário turbulento nas instituições do enisno básico, no Maranhão, com 

registro de 1.573 casos de violência. 

A violência simbólica, o preconceito de género e agressões físicas foram registradas 

nas versões de alunos e professores de forma recorrente com cenas hostis e intimidadoras. 

Este é o decepcionante cenário registrado na investigação de Souza (2012). 

No município de Pedreiras-MA, Santos, Cardoso e Souza (2019) investigaram sobre 

a violência na escola envolvendo alunos do sexo masculino que cursavam o 8º ano do ensino 

fundamental, somente em escolas públicas, e os resultados apontaram comportamentos 

agressivos e atitudes preconceituosas contra as meninas durante as aulas frequentemente. 

Casos de ‘bullying’, violência física e simbólica são recorrentes no contexto escolar, 

e a omissão de professores e diretores diante das ocorrências é um fato preocupante, pois, esta 

atitude negligente acaba por fortalecer e propagar a hostilidade e intensificar os conflitos de 

relacionamento entre os discentes (Nascimento & Menezes, 2013). 

Fonseca (2018) realizou a investigação com 25 alunos do Ensino Fundamental, que 

residiam em comunidades distantes e apresentavam comportamentos agressivos e violentos, 

e analisou o efeito das aulas de Lutas nos índices de agressividade. As respostas apontaram, 

após a participação em 7 aulas sobre AM&DC, a redução no número de casos de intrigas 

verbais e físicas entre os estudantes. 

Os resultados desta investigação reforçam os achados obtidos neste estudo, tendo a 

destacar que o quantitativo de aulas ministradas foi superior em (70%). Vale frisar que nas 

aulas concebidas, forma contempladas a diversidade cultural ocidental e oriental, em relação 

à reflexão de atitudes e valores enraizados nas modalidades de AM&DC, além de explicações 

quanto ao processo de disputas e de legitimação das ações técnicas das modalidades.  

Neste ponto destaca-se a concepção de Veloso (2017), no seu trabalho apresentado no  

Congresso Nacional de Judô, na Universidade de Coimbra, ao afirmar que o principal modelo 

de ensino do Judô visa promover uma abordagem holística de desenvolvimento do 

desportista, enfatizando a ética, o ‘fair play’ e a construção do caráter ao longo do processo. 

Nesta perspectiva, as Lutas são ferramentas educacionais poderosíssimas, campo do 

ensino, principalmente, quando se detectam comportamentos agressivos, altos índices de 

violência e o desrespeito de alunos diante dos professores e diretores (Lopes & Pontes, 2019). 

Olivier (2000) propõe a organização de estratégias visando promover a socialização, 

o respeito pelas regras, a disciplina e as filosofias das Lutas, durante o confronto com seu 

oponente. Rufino e Darido (2012) atestam a necessidade de o professor compreender como 
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as Lutas se apresentam, qual a melhor forma de condução, quais modalidades e o porquê de 

serem ensinadas determinadas modalidades.  

Durante as práticas pedagógicas não houve comportamento violento ou agressivo que 

comprometesse os envolvidos ou o estudo. A resposta positiva nos mostra que nenhum dos 

150 alunos estabeleceu uma associação das Lutas com a violência após a práxis. Acredita-se 

que a visível mudança de concepção dos estudantes ocorreu em virtude da aquisição da 

aprendizagem, pois conduz à emancipação e ao discernimento que possibilitam ao aprendiz 

enxergar diferentes caminhos a partir de novos conhecimentos. 

A correlação estabelecida pelos alunos entre Lutas e Altercações (cf. Figura 3) 

exprime o sentido de que altercar, na concepção deles, indica a ação de agredir o outro, tornar-

se inimigos, criar atrito e romper relações. Entretanto, predomina a iniciativa de 

transformação das altercações em jogos de combate com regras, como propõe Olivier (2000) 

e Veloso, Aranha e Botelho (2016). Figueiredo (1998) realça que os fundamentos técnicos 

embutidos nos jogos de combate como os desequilíbrios, as chaves, as imobilizações e as 

projeções estimulam intensamente a sensorialidade tatilquinestésica e visual (noção de longa 

distância) pois, a percepção do toque durante o confronto é bastante vigorosa. 

Os PCN descrevem que a compreensão do ato de lutar, por que lutar, contra quem ou 

contra o que lutar devem merecer  destaque no processo de ensino. Todos esses pontos foram 

abordados durante os seis encontros promovidos no estudo (Secretaria de Educação Ensino 

Funtamental, 1997). Destaca-se, ao final das intervenções que não houve nenhuma associação 

feita entre AM&DC e altercações. Lopes e Pontes (2019) esclarecem que quanto mais 

específicos os objetivos e bem traçada a estrutura da aula, mais esclarecidos e lúcidos se 

tornam os alunos, confirmando então, a mudança na concepção dos estudantes. 

Quanto a correlação das Lutas a uma forma de combate, não se observa mudanças no 

percentual das respostas dos alunos, pois somente mais um aluno estabeleceu esta associação. 

Rodrigues, Baião Júnior, Antunes e Almeida (2017) investigaram a percepção dos líderes das 

turmas do ensino fundamental de Jaguariúna (SP) com a intenção de apontar os benefícios do 

desporto de combate nas aulas de EF, e as respostas indicaram que as Lutas são modalidades 

de combate oportunas por promoverem conhecimento e aproximação entre os alunos. 

Discorreu-se sobre a essência e evolução histórica das Lutas, personagens e o contexto 

na qual estavam inseridas. Falou-se dos preceitos éticos e raízes filosóficas, e de acordo com 

Lopes e Pontes (2019), há necessidade de esclarecimentos dos saberes relacionados à 

filosofia, pelo respeito à diversidade cultural e pela conduta dos praticantes de AM&DC, no 
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ambiente educacional. 

Com a vivência teórico-prática, relatam-se mudanças bastante significativas na 

percepção dos alunos, pois agora, eles estabelecem um elo entre Lutas, Educação e Cultura, 

revelando então, a contribuição das AM&DC na construção de valores e aquisição de 

conhecimentos que muito agregam a sua formação integral. 

No período anterior a intervenção, apenas 1 (1,3%) aluno (associava Lutas com 

Educação; ao término das aulas, registrou-se 40 (26,6%) alunos estabelecendo esta interface 

com ênfase para os valores pessoais, como o respeito, a honra, a lealdade que sustentam o ser 

humano, ou seja, a Educação. 

O termo ‘educar’, no latim ‘educere, educare’, literalmente significa ‘conduzir para 

fora’ ou ‘direcionar para fora’, portanto, implica em conduzir a pessoa para fora de si mesma, 

preparando-a para o mundo e o convívio em sociedade (Cortella, 2008). O autor enfatiza 

que a educação só se concretiza quando o educando passa a refletir sobre os fatos que ocorrem, 

os seus atos, a sua fala e as suas reações diante de tais fatos. É a partir desta análise que ele se 

torna um ser livre e, intelectualmente, autônomo. Ao contrário, não se concretiza a educação, 

mas sim  a domesticação, ou seja, o aluno é submetido a um processo sem o raciocínio. 

No entendimento de Sacristán (2013), a função primordial da Educação consiste na 

transformação de estudantes em cidadãos responsáveis, pessoas solidárias e conscientes de 

sua postura e seu papel social na comunidade. Fomentar nos alunos posturas de tolerância 

durante sua formação educacional implica em consolidar neles princípios de racionalidade na 

percepção de suas ações, reações e sua relação com o mundo. 

Neste caminho, o autor enaltece o papel do currículo no processo educativo que 

transcende o ‘ensinar conceitos e conteúdos’, e dignifica as práticas relacionadas com a 

educação moral e o fomento de atitudes, valores e sensibilidades que constituem a Educação. 

Essa formação geral, que concerne personalidade e mente, nos remete à Educação que suscita 

a aquisição de condutas e à construção de significados. Assim, ‘educar’ denota 

aprendizagem relevante, que promove a adoção de valores, o desenvolvimento de 

capacidade crítica e a assimilação cultural (Sacristán, 2013). 

No seu livro ‘O Desporto em Análise’, Rosa (2020) faz uma alusão à Educação pelos 

valores através do Desporto, e atesta que: 

 

O desporto é um incontestável meio de educação. Ele 

favorece os comportamentos responsáveis, pacíficos e 

democráticos e contribui para o desenvolvimento 
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positivo da personalidade. Mas os valores desportivos 

não devem ser considerados como objetivos ou condutas 

que podemos prever ou avaliar, mas como algo a 

construir, organizando as condutas de cada um (p. 119). 
 

A compreensão de que o desporto é uma ferramenta de Educação e de transculturalidade 

se ratifica no ideal de sensibilização dos valores educativos embutidos nas práticas desportivas, 

e se efetiva na proposta do Conselho e do Parlamento Europeu, em 2004, cujas prerrogativas 

consistiam em fomentar a práxis desportiva nos programas escolares, propiciar a integração 

social e instigar o equilíbrio psicológico e físico através do desporto (Rosa, 2020). 

Nesta vertente, destacam-se duas ilustres iniciativas, realizadas em 2019, que 

promoveram a ascensão e o reconhecimento do papel educativo do desporto na esfera escolar 

e social, foram: o 8º Congresso Internacional de Artes Marciais e Desportos de Combate, do 

Instituto Politécnico de Viseu e o 8º Congresso Científico de Pedagogia do Desporto, do 

Instituto Politécnico de Coimbra (Rosa, 2020). Tais temáticas são contextualizadas na 

presente pesquisa que estabelece uma interface entre o ensino das Lutas na EF e seus impactos 

na formação educacional do estudante. 

O resultado mais expressivo deste estudo está relacionado com a Dimensão de Cultura. 

Se, antes das intervenções cinco estudantes estabeleceram um elo entre as Lutas e a Cultura, 

após as aulas das AM&DC esse quantitativo aumentou em 52%, ou seja, 90 alunos passaram 

a compreender que as Lutas estão vinculadas à Cultura. 

A cultura é compreendida como um processo de humanização onde se estabelece uma 

relação do homem consigo mesmo e com o próximo, e a partir dela surgem distintas 

concepções ressaltadas pelo senso comum. Neste ínterim, a cultura pode caracterizar-se por 

um conhecimento ilustrado, ligado às artes, ao cotidiano e aos processos de socialização. 

As percepções de cultura no senso comum são sustentadas nas ações diárias do 

comportamento humano, no seu modo de viver e agir. Chauí (1995) afirma que cultura “é a 

maneira pela qual os humanos se humanizam por meio de práticas que criam a existência 

social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística.” (p. 73). 

Lima Vaz (1996) entende a cultura de forma objetiva, a partir das obras culturais 

onde   o movimento opera a passagem do ser natural para o cultural, ou seja, “no exercício do 

ato de criação cultural é que o homem se realiza e emerge para o espaço humano da 

consciência de   si mesmo.” (p. 5). 

Rosa (2020) afirma que: “O desporto é talvez a forma mais popular e universal de 

participação cultural, na medida em que anula barreiras culturais (a língua, a religião, o 
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sistema político, as fronteiras geográficas, etc.).” (p. 43); enquanto Rufino e Darido (2013) 

reconhecem a cultura como elemento determinante e característico das diferentes 

modalidades de AM&DC. 

O ponto culminante desta dimensão cultural nos leva a compreender qual 

aprendizagem foi a mais significativa para os alunos após participação das aulas de AM&DC 

na EF. Na pré-intervenção, os aluno indicaram o ‘conhecimento de golpes’ (47,4%, n=71), o 

‘saber se defender’ (48%, n=72), a ‘aprendizagem de outras culturas’ (4%; n=6), e ‘conhecer 

novas filosofias’ (0,6%; n=1). 

O efeito causado pela práxis pedagógica resultou na profunda mudança de concepção 

dos alunos, sendo que 56 (37,4%) respostas afirmaram que o aprendizado mais signficativo 

foi ‘conhecer outras culturas’ (cf. Figura 11). A cultura está inerente à condição humana e o 

homem é fruto e o agente de cultura, portanto, a EF deve buscar aproximações entre ambos 

de forma a ampliar a essência humana (Daolio, 2004). 

Para Geertz (1989), a cultura é a própria condição de vida de todos os seres humanos 

e produto de suas ações, mas consiste ainda, num processo contínuo através do qual as pessoas 

dão sentido às suas ações. Este ‘processo cultural’ é, ao mesmo tempo, sigular, plural e 

universal, pois qualquer ser humano pode construir e apropriar-se de um conhecimento, em 

qualquer instante, onde quer que esteja, e esta dinâmica de vida dá sentido ao que o ser 

humano faz (Geertz, 1989). 

Lopes (2021) defende a prática pedagógica voltada para o fomento da cultura e a 

promoção dos valores morais e éticos de desenvolvimento de responsabilidades, tendo em 

vista o desenvolvimento integral humano na contemporaneidade. 

Daolio (2004) analisou as abordagens pedagógicas atuais e evidenciou que em toda 

ação pedagógica há um conceito implícito ou explicito de cultura vinculada à EF, como a 

‘cultura física’, ‘cultura corporal’, ‘cultura corporal de movimento’. Neste entendimento, o 

autor reforça que as diferentes manifestações culturais desenvolvidas no ambiente 

educacional oportunizam aos alunos o acesso ao conhecimento e favorecem a construção de 

sua própria visão, contribuindo sobremaneira, na formação de cidadãos conscientes. 

No presente estudo, a relação teórico-prática estabelecida durante a práxis contribui 

para assimilação de saberes filosófico-culturais essenciais para evolução intelectual e social 

dos estudantes. Coll et al. (2000) sustentam que a aprendizagem significativa se efetiva na 

interpretação de uma nova informação, e que não basta somente reproduzí-la, mas é 
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necessário assimilá-la e integrá-la aos conhecimentos anteriores, e reforça que: “uma pessoa 

adquire um conceito quando é capaz de dotar de significado uma informação que lhe é 

apresentada, ou seja, quando compreende esse material, nas suas próprias palavras.” (p. 25). 

Correia (2015) concluiu em seu estudo envolvendo cultura na escola que: 

 

as Lutas, Artes Marciais e as Modalidades de Desporto 

de Combate estão grávidas de relevância social e são 

dotadas de pertinência como objetos da cultura escolar. 

Os seus impactos econômicos, sociais, políticos e, 

especialmente, sociocomportamentais, justificam o 

interesse e as interfaces dessas objetivações culturais 

como elementos e conteúdos a serem transformados/ 

assimilados pelos propósitos e finalidades das 

instituições científicas e educativas (p. 7). 

 

Investigar e propagar conhecimentos recentes sobre as AM&DC foram os propósitos 

do Observatório das Artes Marciais e Desportos de Combate, em Portugal, cuja vocação trilha 

sobre a divulgação dos seus valores enquanto ferramenta educacional e promotora de bem-

estar e desenvolvimento humano com a premissa de fomentar os diálogos culturais e o 

intercâmbio entre instituições educacionais (Rosa, 2020). 

Os conhecimentos filosóficos e culturais das AM&DC, ensinados nas aulas conduz os 

alunos à reflexão sobre princípios éticos que implicam, antes de tudo, na atitude de proteção 

e respeito ao seu semelhante (Landim, Nader, Azevedo, Reis & Pelegrino, 2017). Ensinar 

conteúdos das AM&DC ultrapassa a esfera biomecânica e possibilita a aprendizagem e a 

compreensão da cultura, dos ensinamentos e do espírito nelas inseridos (Cazetto, 2008). 

Alguns relatos esclarecem o quão significativas foram as aprendizagens adquiridas, o 

aluno A5 afirmou: ‘...já tinha escutado falar de ‘ju-jitsu’ mas não sabia que tinha o ‘ju-jitsu’ 

brasileiro, criado pela família Gracie e nem que todos da família praticavam, como se 

fosse parte da educação deles...’; A91 relatou ‘...não sabia do Muai-tai de onde era e nem os 

golpes... e ele é muito importante no país onde foi criado...’; A72 disse: ‘...não sabia que a 

capoeira foi usada para agredir as pessoas e que foi proibida pelo governo, mas hoje todo 

mundo conhece a capoeira como cultura brasileira...’2 

Explica-se sobre a história do Jiu-Jitsu Brasileiro, a sua origem indiana e a propagação 

pelo Japão, com a chegada ao Brasil, por Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, e os ensinamentos 

a Carlos Gracie, as adaptações de Hélio Gracie, seu irmão, que inseriu o sistema de alavancas 

 

 
2 Relatos dos alunos acerca da pesquisa realizada. 
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para sobrepor a técnica diante da força do oponente, criando e difundindo o Jiu-Jitsu brasileiro 

(Gracie & Gracie, 2003). Destaca-se que, a filosofia desta Arte Marcial, está enraizada em 

três pilares básicos: respeito, disciplina e companheirismo; que determinam a boa conduta 

com seu semelhante; bem como, algumas técnicas (Gracie & Gracie, 2003).  

O relato supracitado do aluno ‘A91’ sobre o Muay-Thai condiz com a investigação 

de Escudero e Oliveira Júnior (2014), Sodré e Neves (2018), que comungam diretamente 

com o propóstio desta investigação, pois a proposta pedagógica de inserção do contéudo 

tinha um viés histórico-cultural na abordagem do Muay Thai, no sentido de compreender o 

gesto e seu significado com o propósito de educar e de pensar o ensino como um meio de 

política cultural. O mesmo ocorreu com o ensino dos golpes de Muay Thai, explanados na 

teoria e vivenciados na prática. 

Na investigação de Pacheco (2012) verificou-se a relação entre o conhecimento teórico-

prático, desenvolvido nas aulas, com a redução no registro de ocorrências de comportamento 

agressivo em praticantes de Muay-Thai, em comparação com os resultados do grupo de 

controle. Esta resposta representa, de certa forma, maior controle emocional dos alunos diante 

de situações de tensão e melhora na conduta e na escolha de atitudes benevolentes. 

No caso da percepção, referida acima, do aluno ‘A72’ a respeito da Capoeira, verifica-

se que a abordagem da Capoeira nas intervenções pedagógicas, possibilitou revelar a 

pluralidade cultural desta manifestação desportivo-cultural, genuinamente brasileira, através 

do contexto histórico, social e desportivo. Souza e de Oliveira (2001) ratificam a importância 

de esclarecer a Capoeira como luta da classe dominada contra o regime de escravidão, até sua 

institucionalização como modalidade desportiva em 1972 pelo Conselho Nacional de 

Desportos (CND) e ainda ressalta a presença da Capoeira nas escolas e universidades 

brasileiras, e sua expansão em todos os continentes. 

Silva (1993) relata que: 

 

A historicidade é um dos pontos que fundamentam a 

capoeira enquanto conteúdo da Educação Física 

escolar. A capoeira encerra, em seus movimentos, a 

luta da emancipação do negro no Brasil escravocrata. 

Em seu conjunto de gestos, a capoeira expressa, de 

forma explícita, a ‘voz’ do oprimido em sua relação 

com o opressor (p. 76). 

 

Por advir da raça negra, a Capoeira traz consigo uma gama de significações culturais 

e sociais de classes dominantes distintas, fato que agrega um amplo e rico patrimônio cultural 

e promove a multidisciplinaridade pela articulação com outras disciplinas como História, 
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Geografia e Sociologia que permitem analisar o papel da Capoeira no campo político do 

cenário nacional e o seu poder de aproximação e fortalecimento das relações sociais 

(Secretaria de Educação Ensino Fundamental, 1997).  

No pensamento de Graça e Mesquita (2013) quanto à importância de se trabalhar os 

aspectos filosóficos das AM&DC na EF, com olhar voltado para o campo político-social de 

seu país de origem, ressaltando sua influência enquanto manifestação cultural. 

Foram expostos, durante as intervenções pedagógicas, os significados dos rituais de 

diferentes culturas e filosofias, a exemplo, o Huka-Huka, Arte Marcial raiz do povo indígena 

Xingu, no estado do Mato Grosso, cujo ritual marca a passagem para a fase adulta e 

configura a formação do caráter, a demonstração de valentia, coragem e superação do jovem 

índio. Debate-se e correlaciona-se as alterações comportamentais, os sentimentos 

envolvidos neste período de transição. Discuti-se a respeito dos valores que formam o 

caráter, e promove-se a reflexão sobre a postura dos adolescentes da comunidade no 

ambiente escolar e na sociedade, no contexto atual. Neste instante, também houve a 

autoreflexão sobre sua conduta e seu papel na sociedade. 

Quanto ao Judô, discorre-se sobre a trajetória pessoal e profissional de Jigoro Kano, 

contemplando sua considerável influência na educação, na política e no desporto, por meio da 

Arte Marcial por ele criada. O Judô é apontado por Rosa (2020) como um conteúdo que une as 

dimensões intelectuais, desportivas e espirituais, com a finalidade de construir um caminho para 

educar o praticante e lhe assegurar seu aperfeiçoamento físico e moral, seja através do ‘Judô 

Tradicional’ marcado pela ‘ética marcial educativa’ onde o oponente é um parceiro de prática 

e os valores morais tradicionias são realçados, ou seja, pelo ‘Judô Desportivo’, pautado na ética 

e no cumprimento dos regulamentos da competição, cujo desafiante é um adversário. 

As primeiras reflexões sobre ‘Ética’, no campo desportivo, emergiram no século XIX, 

com base no Espírito Olímpico, idealizado por Pierre de Coubertin, com o propósito maior de 

tornar os Jogos Olímpicos uma escola de valores. Para Carvalho (2015), a Ética é ‘uma teoria 

ou ciência que se preocupa com o comportamento moral dos homens e mulheres em 

sociedade” (p. 39), uma disciplina da Filosofia que tem a moral como objeto de estudo. 

Ética e moral, exprimem etimologicamente, o conjunto de costumes e valores que 

regulamentam, guiam e prescrevem as nossas condutas e são ponderadas nos valores de 

justiça e  igualdade, tanto no campo social quanto no desportivo. A boa conduta é o espelho 

da virtude, e o ‘fair-play’, comportamento de autocontrole que prima pelo respeito e 

integridade, defende a sobreposição da razão pela emoção (Rosa, 2020). 
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Diante dos princípios e virtudes éticas, Carvalho (2015) apresenta no seu escrito, ‘O 

Caminho do Guerreiro’, a reflexão sobre as artes de combate ao afirmar que há dois pilares  

que sustentam as Artes Marciais: a virtude moral e a virtude intelectual. A virtude moral 

provém da prática social, do hábito e das vivências cotidianas, enquanto a virtude intelectual 

advém da compreensão a partir do ensino, da experiência e do tempo (Carvalho, 2015). 

O significado de ‘moral’ se determina à medida que a conduta do indivíduo é aceite 

pela sociedade, e quando os ensinamentos recebidos são expressos por meio de regras e 

valores que estabelecidos e agregados por meios morais, conduzem o indivíduo a sentir-se 

membro integrante de uma sociedade. 

Na esfera educacional, os PCN, etimologicamente, referem-se aos termos ‘moral’ e 

‘ética’ (mores, no latim e ethos, no grego) à definição de costumes, hábitos. Estes conceitos, 

ao longo do tempo, foram incorporando distintas significações, sendo a ‘moral’ considerada 

o conjunto de princípios, crenças e regras que orientam o comportamento dos indivíduos nas 

diversas sociedades, enquanto a ‘ética’ é compreendida como a reflexão crítica da moral’ 

(Secretaria de Educação Ensino Fundamental, 1997). 

Carvalho (2015) ressalta a relevância do ensino das AM&DC como forma de 

resistência às incoerências entre o pensar e o agir no exercício da cidadania, visto que 

a prática das AM&DC pode refletir positivamente no comportamento do praticante, em 

quaisquer momentos e situações da vida cotidiana, levando-nos a agir com coragem, com 

retidão e com honra. Agir com honestidade e o respeito ao próximo, reluz o autocontrole, a 

superação de si mesmo contra os vazios e as más intenções. A educação por meio de tais 

virtudes realça os valores de convívio em sociedade, que na atualidade está fortemente 

contaminada pelo consumismo e individualismo. 

Gomes et al. (2013) relatam que as AM&DC podem ser utilizadas como prática de 

desporto sugerindo atividades com o aluno que vão além do movimento corporal, buscando 

passar à não violência e à autodefesa, como uma de suas filosofias, servindo assim como um 

dos instrumentos no auxílio da prática didático pedagógica da EF. 

Aqui adentra-se à questão do discernimento dos termos ‘Lutas’ e ‘altercações’ e o 

esclarecimento sobre todos os benefícios que englobam as AM&DC, como afirmam 

Hammami et al.  (2018): 

 

A popularidade desses desportos está florescendo em 

diferentes idades, por uma variedade de razões, tais 

como manter habilidades físicas, melhorar o equilíbrio, 
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flexibilidade e força, e obter benefícios para a saúde. As 

artes marciais também podem ser consideradas como 

uma excelente ferramenta terapêutica que desenvolve 

concentração, socialização, autoestima, aprimora a 

disciplina e autodefesa na população mais jovem (p. 74). 

 

Findamos esta discussão, ratificando o quão valiosa é a aquisição do conhecimento a 

respeito das AM&DC no contexto escolar, pois, o entendimento do aluno sobre a temática 

amplia sua capacidade de discernir os fatos, analisar as situações e posicionar-se criticamente 

diante delas, e esta emancipação cognitiva e cultural é crucial na formação do aluno. 

 

5.3 O Impacto das Lutas na Dimensão Social 

 

Na Dimensão Social (D3) discorre-se a respeito da relação interpessoal (V3.1) 

verificando a Influência das Lutas no relacionamento entre os alunos (P6); do Preconceito de 

Género (V3.2) através da análise dos estudantes quanto à participação feminina nas aulas de 

Lutas (P7); e sobre a Exclusão (V3.3) ao se questionar se as Lutas promovem ou não a 

exclusão entre os estudantes (P8). 

Neste segmento explana-se dentro da Dimensão Social (D3), a influência das práticas 

pedagógicas na relação interpessoal dos alunos (V3.1; P6); a visão discente quanto à 

participação feminina nas aulas de Lutas (preconceito do género) (V3.2; P7); e relação entre 

exclusão decorrente da práxis de AM&DC (V3.3; P8). 

Indaga-se acerca do efeito das intervenções de AM&DC sobre as relações sociais entre 

os alunos e se observa uma percepção obscura e preocupante, no momento da pré- 

intervenção, onde a ocorrência de lesões (40%; n=60), a incitação às altercações (35%; n=52) 

e o surgimento de intrigas (25%; n=37) foram as justificativas negativas, por eles, apontadas. 

Entretanto, ao compreenderem o conteúdo, os alunos relataram que as AM&DC promovem a 

cooperação (45%; n=6); a aprendizagem (11%; n=12); a habilidade (16,5%; n=25); o  

respeito (39%; n=58) e a interação social (39,5%; n=60), (cf. Figura 7). 

Castro (2014) esclarece que existem lesões passíveis de ocorrer durante a prática de 

atividades durante as aulas de EF, enquanto Flegel (2002) classifica, de modo claro e 

específico, que as lesões podem decorrer de golpe direto e torções que podem afetar diferentes 

áreas corporais e causar múltiplas lesões, e ressalta que o risco de lesões aumenta quando se 

praticam modalidades desportivas coletivas ou individuais onde o contato físico frequente, 

como nos desportos coletivos e nas AM&DC. 
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Quando o aluno J.A.F.M. respondeu: ‘...acho as Lutas perigosas porque podem 

machucar a outra pessoa e ela também pode te machucar.... tenho medo’3, confirma-se os 

dizeres de Flegel (2002), supracitados. 

O pensamento de que a prática das AM&DC na EF poderia instigar comportamentos 

hostis, causar altercações e intrigas entre os alunos foi confirmado na fala de C.T.N. que 

relatou: ‘imagina eu lutar com alguém e bater nessa pessoa... ela vai ficar com raiva de mim. 

E se fosse, o contrário, também ficaria com raiva dela’.4 Giordani, Seffner e Dell’aglio (2017) 

alertam para as situações de tensão durante as aulas de EF, e reforçam que devem ser evitadas 

para evitar prejuízos no desenvolvimento escolar, pessoal e social do aluno. 

Na compreensão de V.H.S. a prática das AM&DC favorece o surgimento de intrigas, 

ao afirmar: ‘...fico irritado quando alguém me segura ou empurra... dá vontade de 

descontar... fico nervoso!’.5 Linke (2014) sustenta que as disputas nas aulas de EF fomentam 

a competitividade e podem aumentar a ocorrência de conflitos e desentendimentos, desde que 

o docente seja omisso na orientação e na condução das atividades. 

O registo de recorrentes agressões verbais, entre alunos do ensino médio, foi 

encontrado no estudo de Giordani, Seffner e Dell’Aglio (2017), os quais relacionam tal fato 

à falta de disciplina, postura negligente do professor ao conduzir a aula. Linke (2014) 

contrapõe-se a tal situação e aponta a necessidade de uma conduta docente que afronte o 

comportamento hostil, impulsione o companheirismo e promova a aproximação dos pares. 

No processo de educação social, o desporto assume papel vital devido às inúmeras e 

indispensáveis contribuições na construção e no aprimoramento da personalidade, na 

emancipação e formação cidadã (Leite, Souza & Pereira, 2017). Para Marivoet (1997), o 

desporto estimula o contato interpessoal e amplia as redes de sociabilidade, promovendo a 

partilha de experiências sociais e abarcando um espaço de autoconhecimento e valores 

socioculturais. Por meio do desporto educacional efetiva-se a inserção do estudante no seio 

social e estimula-se a construção do seu perfil comportamental e o convívio com as demais 

pessoas e gruos (Vianna & Lovisolo, 2011). 

Silva, Mithidieri e Novikoff (2014) exprimem o significado e a relevância de se 

encontrar nas AM&DC virtudes como a tolerância e o sentimento de pertença a um grupo, 

ancorados nos valores, princípios e filosofias. Luchett e Selow (2016) atestam os benefícios das 

 

 
3 Relato do aluno J.A.F.M. acerca do contexto da luta, mediante a pesquisa realizada. 
4 Relato do aluno C.T.N. no que se refere a contextualização da pesquisa aplicada. 
5 Relato do aluno V.H.S. acerca da pesquisa proposta pelo pesquisador. 
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aulas de AM&DC na aprendizagem de novas habilidades motoras, na apropriação de valores 

pessoais e na ampliação das relações sociais. Tais posicionamentos ratificam as percepções dos 

alunos quanto ao efeito das aulas de AM&DC na aprendizagem e na habilidade. 

O respeito e a interação foram apontados como principais efeitos da práxis pedagógica 

pelos alunos. O respeito foi transcrito nas respostas de T.P.S.J., que relatou: ‘...todos 

respeitaram o direito dos outros, a forma de participação e observaram os que tem mais 

habilidades’. A aluna E.M.S se expressou assim: ‘O respeito é o mais importante’.6 

Rosa (2020) alerta que o desporto não existe, sem o espírito desportivo, e a 

socialização exige o cumprimento de regras elementares de respeito aos parceiros, adversários 

e árbitros. Rosa (20201), destaca que: 

 

Num ‘espírito positivo’, coloca-se a questão do espírito 

desportivo como uma questão da civilização, uma 

oportunidade, de modo que a ética individual e a vontade 

de continuar humanos e cidadãos para não sermos 

manchados. As regras do jogo todos conhecem, mas o 

espírito do jogo, em particular, o respeito dos outros em 

si mesmo, é preciso ser impregnado e não ser necessário 

abrir a carta desportiva para saber se determinada coisa 

é boa ou má (p. 21). 

 

O potencial da escola no incremento das relações sociais é primordial no processo de 

formação de valores pessoais a citar, o respeito, a amizade e a interação das pessoas nesse 

ambiente (Linke, 2014) e na EF, enquanto instrumento transformador social,  e impulsiona e 

estimula atitudes solidárias, cooperativas que primam pelos direitos iguais e pela tolerância 

às diferenças individuais. 

Torres e Araújo (2019) avigoram o poder de sensibilização das AM&DC quando os 

alunos são dispostos em condições de enfrentamento, pois nesta situação, preconizam o 

cuidado com o próximo permitindo ao aluno reconhecer a sua superioridade e/ou 

inferioridade e respeitar e/ou valorizar o seu desempenho e o do oponente. 

Na fala da aluna D.C.O., identifica-se o quanto é relevante a abordagem da dimensão 

atitudinal no tema proposto. Atesta-se o reconhecimento do significado, o apoderamento e a 

aplicação do termo ‘respeito’ durante a participação numa aula de EF, pois assim ela 

descreveu: ‘...Eu aprendi como conviver com as pessoas e como são os valores das Lutas na 

vida das pessoas’. A aluna A.D.L. expressou-se da seguinte forma: ‘...É sempre bom 

 

 
6 Relatos dos alunos T.P.S.J. e E.M.S. acerca da pesquisa realizada. 
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respeitar mais e colaborar com os colegas, é fundamental no dia a dia...’.7 

Cita-se Almeida (2011) para referir-se à interface entre desporto-educação-socialização: 

 

a educação consiste em transmitir normas de 

comportamento técnico-científico (instrução) e moral 

(formação do caráter), que podem ser compartilhadas 

por todos os membros da sociedade. Por isso, a 

primeira deve ser entendida como inseparável de 

princípios éticos como igualdade, liberdade e justiça. 

Pode-se pensar a educação desportiva no ensino das 

modalidades, das técnicas, das táticas, da visão 

espacial, no estímulo das capacidades sensoriais, no 

desenvolvimento fisiológico, na busca pela saúde e sua 

manutenção pela prática reiterada no tempo. Ao 

ensinar uma modalidade, por exemplo, estar-se-á, 

também, estimulando padrões de conduta, baseados em 

uma ética que é desportiva e social (p. 10). 

 

Ao questionar a interferência das práxis pedagógicas no relacionamento interpessoal 

dos alunos, as respostas expressaram uma contribuição significativa no que se refere à 

‘interação social’. Vários relatos ressaltaram os efeitos na amplitude das redes de 

sociabilidade, mesmo convivendo tão próximos. 

A aluna F. M. C. F assinalou: ‘ótimo’ referindo-se ao convívio entre os estudantes ao 

durante aulas práticas, e assim justificou: ‘Todos souberam interagir corretamente nas aulas, 

souberam trabalhar tanto em grupo, quanto em dupla, seguindo corretamente as instruções 

dos professores.’. Já a aluna A.C.M.F. explanou: ‘Todos interagiram com todos, coisa que 

pouco acontece na sala de aula. E também demostrando respeito com os amigos e os 

oponentes.’. O aluno C.C.B.D. alegou o seguinte: ‘algumas relações eram de extremo 

afastamento, com essas lutas puderam se aproximar, compartilhar conhecimento e ajudando 

com os seus deveres’.8 

O desporto vem agregar inúmeras formas de culturas que tem como potencialidade a 

aproximação das pessoas, e esta aproximação leva o indivíduo a socialização, ou seja, a 

inclusão. Assim, a pessoa constrói uma base de respeito, interação, igualdade, aprendizagem 

(Marivoet, 2010). 

De forma ampla, as contribuições do desporto no campo social são expostas por 

Marivoet (2016), ao discorrer que: 

a manifestação de atos de discriminação no desporto será 

tanto maior quanto forem as desigualdades sociais, e os 

 

 
7 Relato do aluno D.C.O. e da aluna A.D.L acerca da pesquisa realizada. 
8 Relatos das alunas F.M.C.F, A.C.M.F. do aluno C.C.B.D. acerca da pesquisa realizada. 
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preconceitos étnicos, religiosos, de género, de 

deficiência, e de orientação sexual em cada sociedade. 

Mas esta realidade, não retira o reconhecimento geral 

das potencialidades inclusivas do desporto,  

nomeadamente na criação de redes de sociabilidade e 

afinidade em espaços comunitários ou territoriais, em 

que jovens inseridos em famílias desfavorecidas, ou 

sujeitas a qualquer tipo de discriminação, experimentam 

ainteração social na base do respeito mútuo e da 

igualdade em torno do sentido de pertença ao grupo, 

contrariando assim  as experiências exclusivas que as 

sociedades  tendem a sujeitá-los (p. 5). 

 

Partindo desta visão ampla dos aspectos sociais do desporto, cita-se a compreensão de 

Lançanova (2007) ao citar que, as AM&DC no cenário escolar constituem uma ferramenta 

fundamental de integração social para os alunos por contribuir na construção de uma 

consciência social ampla e pautada nos princípios da cidadania. 

Esta questão nos remete, em específico, à visão dos alunos quanto a participação 

das meninas nas aulas de AM&DC, como um fator positivo ou negativo, revelando o 

porquê da resposta. 

Inicia-se discorrendo sobre a presença da mulher no desporto e toda a discriminação 

por ela sofrida. Estereotipadas por serem consideradas ‘frágeis’, incumbidas dos afazeres 

domésticos e determinadas à expansão e cuidados com a prole, as mulheres sofreram, um 

julgamento sexista, característicos por fatores culturais da época (Silva, 2017). Tal 

subordinação e desvalorização feminina são encontradas no campo desportivo (Felipe, 2000), 

apesar de haver ações contrárias ao preconceito de género e das atitudes antisexistas no 

desporto (Silva, 2017). 

Na década de 30 e durante a Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil, as possiblidades 

de articulação feminina no desporto nacional foram minimizadas por meio do CND. Todavia, 

a partir da virada do século XIX iniciaram-se as primeiras conquistas das mulheres pelo seu 

espaço no âmbito desportivo e a participação feminina no desporto impulsionou com a 

expansão dos eventos a ela destinados (Oliveira, 2011). 

No âmbito das AM&DC, a participação das mulheres foi taxada como anormal, 

indevida e danosa, tendo em vista as qualidades físicas, culturalmente, predominantes e 

necessárias para tal prática, como um corpo viril, considerável força física e extrema coragem, 

fato que as distanciaram desta modalidade desportiva (Santana da Silva, 2019). 

Os registros apontam a inserção das mulheres nos desportos de combate, em 1924, 

nos Jogos Olímpicos da França, na Esgrima (Mourão & Sebastião, 2005). Iniciaram, no 
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Judô, em 1992 (COI, 2016), e em 2000 estrearam-se na modalidade Taekwondo (Pereira & 

Carneiro, 2016). 

A participação feminina na Luta Olímpica (Estilo Livre) ocorreu em 2004 (COI, 

2016), e somente após oito anos marcaram presença no Boxe (Cardoso, Cárdenas & Sampaio, 

2013). Nos desportos de combate as mulheres estão em ascensão, com destaque para a prática 

das (MMA), o que não implica em afirmar a ausência de comportamentos preconceituosos, 

como exressa Grespan (2015), ao tratar do corpo, género e sexualidade das mulheres que 

atuam no octógono. Entretanto, a autora destaca que neste ‘campo de batalha’ as mulheres 

ampliam seu espaço e reconhecimento e seu legado na história das AM&DC se consolida a 

cada dia com o status de mulheres aguerridas, versáteis, determinadas e corajosas. 

Segundo Furlan e Santos (2008), a comparação entre géneros na EF foi reconhecida 

e valorizava, no âmbito do desporto, como destinado aos meninos pela hegemonia, força 

e vigor físico, e às meninas em menor proporção, por serem classificadas como submissas 

e vulneráveis. 

O menosprezo ficou explícito nas respostas dos alunos ao se posicionarem contrários 

à participação das meninas nas aulas de AM&DC com as justificativas de que havia grande 

risco de se lesionarem (n=120). Souza e Menezes (2019) verificaram em duas escolas do 

ensino fundamental, a separação por género nas aulas de EF, por determinação da professora 

(43% eram alunas), cuja justificativa era de evitar a ocorrência de lesões. Contudo, ao serem 

indagadas sobre a motivação em participar das aulas junto com os meninos, 73% das alunas 

mostraram-se a favor da iniciativa da professora de separar as turmas. 

Na investigação de So, Martins e Betti (2018) com alunas do ensino fundamental, em 

Bauru (SP), verificou-se que o medo de se machucarem foi o argumento apresentado para 

elas não participarem das aulas de Lutas e o estudo ainda apontou a conduta docente 

preconceituosa, pois ratifica as diferenças entre os pares. 

O medo de se machucar, lamentavelmente, é um argumento utilizado por professores, 

diretores e pais para justificarem a ausência das meninas nas aulas, como constata o estudo de 

Uchoga e Altmann (2016), realizado nas escolas estaduais, de Campinas (SP). Ao acatarem a 

posição das meninas, os professores de EF se apoiam neste argumento e se opõem a ministrar 

os conteúdos das AM&DC e reforçam posturas preconceituosas (Miranda & Reis, 2020). 

Lima (2017) buscou analisar o comportamento de meninos durante as aulas de EF 

e os registos revelaram atitudes repulsivas dos meninos com clara antipatia pela participação 

feminina nas atividades. As justificativas deles apontaram para o risco de lesão e para a falta 
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de habilidade delas que prejudicavam o desenrolar do jogo. Tais discursos difamam e 

depreciam a participação feminina na EF e legitimam atitudes preconceituosas quanto ao 

género (Santana da Silva, 2019). 

Quanto à exigência de capacidades e habilidades para execução de ações peculiares às 

AM&DC na EF, conforme nos traz a segunda resposta (cf. Figura 8), percebe-se significativas 

mudanças nos distintos momentos. 

Em primeiro, os alunos subestimaram a capacidade motora e o potencial cognitivo das 

alunas antes de terem contato ou observá-las em ação. Eles as rotularam como incapazes e 

inabilidosas para desempenhar tais tarefas, como relata os dizeres: (A10) ‘...elas não vão 

conseguir fazer, elas são fracas e só atrapalham’; (A144) ‘...elas não sabem jogar nada, 

ainda mais lutar, aí que não sabem mesmo’; (A70) ‘...As mulheres tem um temperamento 

muito forte, e já pensou uma mulher brava e que saiba lutar. Sou contra’.9 

Lima (2017) corrobora com esses posicionamentos e atesta a exclusão feminina de 

atividades de AM&DC na escola, não somente por serem mulheres, mas pelo desempenho 

motor quando equiparado ao dos homens. Rizzo (2017) atenta quando afirma que uma das 

maiores mazelas observadas na EF é a seletividade, propulsora de desigualdades; enquanto 

Furlan e Santos (2008) confirmam esta mazela quando são suprimidas as oportunidades dadas 

às meninas neste cenário. 

Os depoimentos, após as intervenção, evidenciam o efeito positivo das práticas 

pedagógicas: (A40) ‘...É muito importante que o sexo feminino mostre que não é um sexo 

frágil, e tem tanta capacidade quanto os meninos, de ter um bom desenvolvimento’; (A68) 

‘elas pareciam fracas, que não tinham força, mas lutei com uma e foi difícil demais, mas 

ganhei’; (A122) ‘teve um menino que quase perdeu pra elas, mas o tempo acabou’; (A09) 

‘...elas tem que participar sim, muitas delas são mais habilidosas que eu’.10 

À medida em que avançávamos com a programação se detecta um comportamento de 

espanto e admiração dos meninos pelas meninas, ao observarem o desempenho nas tarefas 

propostas. 

Acredita-se que, pelo fato das atividades terem um aspecto lúdico, desafiador e de 

socialização, os alunos perceberam que a ‘proposta de lutar’ não exigia o domínio de técnicas 

específicas de AM&DC, mas demandavam intensa concentração e percepção que os levaria 

 

 
9 Relatos sexistas dos alunos acerca da pesquisa realizada. 
10 Relatos favoráveis a postura feminina nas atividades físicas realizadas. 



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

135  

a tomar decisões rápidas e precisas, constantemente. 

Assente-se que o aumento no número de alunos que passaram a valorizar a capacidade 

e as habilidades das meninas de participarem das aulas de Lutas é compatível com as dos 

meninos e assim, não estão vinculadas ao género. Nota-se ainda que, vários meninos 

apresentaram limitações motrizes e tomadas de decisões tardias, principalmente nas disputas 

diretas, certamente pela carência de vivências motoras similares ou acervo motor atrofiado. 

O resultado mais relevante está associado aos ‘direitos iguais’ dos alunos, 

independente do género. Registrou-se o aumento de 50 alunos do 1º para o 2º momento, que 

concordaram com o pensamento de igualdade de direitos, o que é comprovado em algumas 

expressões: (A55) ‘...porque as meninas têm os mesmos direitos que os meninos.’; (A70) 

‘...mostrou que nas lutas todos somos iguais, independente do género, todos somos iguais.’; 

(A92) ‘...todos tem que participar, a aula é para nós e para as meninas também’; (A141) 

‘...Todos somos iguais, hoje em dia as mulheres também têm o conhecimento sobre as lutas’.11 

As percepções citadas condizem com o pensamento de Silva, Cardoso, Campos 

Pereira e Farias (2020), ao citarem as AM&DC como componente curricular indispensável 

na extinção de estereótipos  e propagadores da igualdade de direitos nas aulas de EF. A 

presença feminina é essencial no combate ao preconceito de género, na emancipação social 

(Santos, 2009). 

A Educação é direito de todo ser humano, sem subdivisões, rotulações e 

discriminações, e com acesso igualitário aos saberes e às experiências motrizes (Reis & 

Eggert, 2017). Coledam, Ferraiol, Pires Júnior e Santos (2014) reforçam a importância da 

educação conjunta, entre meninos e meninas, com direito e igualdade de oportunidades 

entre os géneros, independente do conteúdo e da atividade proposta. 

Neste estudo, destacam-se as incontáveis possibilidades de interação entre pessoas de 

diferentes géneros de maneira respeitosa e consciente, mesmo em condições de disputa corporal. 

A derradeira resposta indicada pelos discentes nos remete ao campo educacional por tratar 

dos princípios filosóficos e valores pessoais revelados na abordagem das AM&DC nas aulas. As 

intervenções pedagógicas revelaram o potencial das AM&DC na educação social, tendo em vista 

o quantitativo de 36,61% (n=55) dos alunos que compreenderam o contributo das Lutas como 

eixo central da formação de valores que, efetivamente, ‘romperam preconceitos’. 

 

 
11 Relatos sobre a equidade de género acerca da pesquisa realizada. 
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Esta emancipação intelectual foi expressa pelos alunos da seguinte forma: (A88) 

‘...Fomos incluídas’; (A62) ‘...elas são mais interessadas que os meninos’; (A05) ‘...foi bom 

para eles verem que tem meninas que conseguem lutar’; (A22) ‘... pois mostra que não há 

espaços para machismo na educação física e que alguns paradigmas estão sendo 

quebrados’.12 

Transpassar as barreiras do preconceito significa ‘incluir’. A inclusão representa 

reestruturação sociocultural contra ações sexistas e desarticuladoras nas aulas de EF e 

demonstra o agir com igualdade e valorizando as diferenças (Carvalho, 2019; Silva, Cardoso, 

Campos Pereira & Farias,  2020). 

Marivoet (2014) releva a inclusão social através do desporto como instrumento que 

desenvolve competências pessoais, sociais, motoras ou outras pautadas em boas práticas, 

características do desporto formativo que privilegia os princípios éticos e valores a serem 

contemplados no meio escolar. 

Constatou-se, como efeito das práxis pedagógicas, a expansão e o fortalecimento das 

relações sociais entre os alunos de géneros distintos e de subgrupos. Os jogos de combate 

estimularam o intercâmbio, as trocas de pares favoreceram o contato social entre todos os 

alunos o que promoveu substancialmente a socialização discente. 

Segundo Marivoet (2010), o desporto tem como função primordial aproximar as 

pessoas e possibilitar a difusão cultural, a inclusão, a construção de relacionamentos pautada 

no respeito, interação, igualdade e aprendizagem. Os valores adquiridos com o desporto 

escolar alastram-se para outros espaços sociais, em especial, no campo familiar, no trabalho 

e na comunidade, propagando a socialização (Marivoet, 1997). 

Neste viés, o corpo, segundo Brás (2010): 

 

é uma construção da natureza em cultura. Enquanto 

produto social tem necessariamente que ser situado no 

tempo e no espaço, pois estes condicionam a percepção 

que se tem acerca dele. É na sociedade que nós 

buscamos as nossas ideias, é a partir daí que nós 

criamos o nosso organismo mental. Isto é deveras 

importante porque a atitude que se tem perante o corpo 

afecta inevitavelmente a Educação Física (p. 6). 

Ao pesquisar sobre as redes de relações sociais entre indivíduos do mesmo grupo, e 

a quantidade e a qualidade desses relacionamentos, Bourdieu (1980) constatou que as 

 

 
12 Relatos acerca do machismo na Educação Física. 
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relações estabelecidas entre os indivíduos pertencentes a um determinado grupo não advêm 

apenas da partilha das relações objetivas ou do mesmo espaço socioeconômico, mas ocorre 

das trocas materiais e simbólicas, cuja instauração e perpetuação pressupõe o 

reconhecimento dessa proximidade. 

Nesta perspectiva, destaca-se Sacristán e Pérez Gomes (1998) por acreditar que todo 

o aprendizado adquirido na escola tem como função imprescindível perpetuar no âmbito 

social, ou seja, na família e na sociedade, efetivando assim, a aprendizagem significativa, 

definida por     ele e como a aprendizagem que adere valores e sentimentos que serão propagados          

em outros ambientes educacionais. 

Ao questioná-los acerca da implementação das AM&DC e a promoção da exclusão, 

registramos as prerrogativas de 45 alunos que mencionaram a vergonha de se expor como 

fator principal, 42 alegaram medo de machucar, 36 argumentaram que os fracos sempre 

perdem, e 23 julgaram perigosa a prática de Lutas na escola, ou seja, para (97,4%) dos alunos 

a exclusão seria um fato evidente neste contexto. 

Ao interrogar sobre exclusão, implicitamente, falamos de inclusão. Santos & Paulino 

(2006) afirmam que: 

 

o processo de exclusão e de inclusão cingem o caráter 

de desigualdade, inadaptação, injustiça social e 

exploração social; e a não necessidade de precisão de 

conceitos entre um e outro, pois tais fatores 

apresentados nos remetem a identificar um e propor o 

outro. Seus reflexos perante a sociedade  nos remetem 

à visualização de um grande movimento social (p. 18). 
 

 

No ambiente escolar, encontra-se um dos grandes desafios da Educação Básica de 

qualidade: a ‘inclusão escolar’, pautada no respeito às diferenças de raça, género, etnia, 

orientação sexual que, efetivamente, são garantidos e devem ser praticados. Contudo, para 

Santos (2009), o termo inclusão, em certas ocasiões, refere-se à Educação Especial e às 

pessoas com deficiências, o qual, deveria ser compreendido como um processo, respaldado 

por princípios sociais plenamente democráticos voltados para todas as áreas da vida humana. 

Dessa forma, Santos (2009) conceitua ‘inclusão’ como processo que se refere: 

 

a quaisquer lutas, nos diferentes campos sociais, contra 

a exclusão de pessoas: tanto as que se percebem com 

facilidade, como aquelas mais sutis. Refere-se ainda, 

num nível mais preventivo, a todo e qualquer esforço 

para se evitar que grupos e sujeitos em risco de serem 
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excluídos de dados contextos, por qualquer motivo que 

seja, acabem sendo excluídos de fato (p. 12). 

 

Os estudos de Santos e Paulino (2006) e Santos (2009) apontam que os processos de 

inclusão/exclusão estão estruturados em três pilares, onde o primeiro consiste na criação de 

culturas, nossos conceitos, crenças, princípios e valores nos quais se acredita e se legitimam 

as nossas ações; no segundo pilar, ocorre o desenvolvimento de políticas expressas na criação 

de documentos, projetos, planejamentos e regras; e o último pilar diz respeito às práticas 

referentes às ações educacionais no seu contexto de ensino, didático, ético e avaliativo. Nesta, 

efetivam-se os pilares anteriores com as práticas de inclusão/exclusão no contexto 

educacional. 

As construções de exclusão no ambiente escolar consolidam-se a partir do 

estranhamento das diferenças encontradas na individualidade de cada aluno, por vezes, 

exagerado. Tratar a diversidade entre os semelhantes deve ser uma constante em todas as 

dimensões das relações humanas, inclusive na esfera da educação escolar (Santos, 2009). O 

autor defende que as culturas de inclusão estão relacionadas aos valores construídos nas 

práticas discursivas, nas justificativas, crenças e em tudo aquilo que legitima nossas intenções. 

As políticas de inclusão por sua vez são identificadas pela expressão dessas intenções, através 

das condutas docentes em aula. No pensamento de Santos (2009): “as exclusões são muito 

mais uma construção social do que um dado natural.” (p. 13). 

A inclusão é o elemento essencial da escola, em especial, nas aulas de EF, pois elas 

devem garantir a participação efetiva do coletivo, sem discriminações; porém, depende 

diretamente da atuação docente. Para Tubino e Moreira (2003), o princípio da inclusão não 

deve desconsiderar as dificuldades dos alunos, mas sim fazer com que todos sejam 

importantes na aula e principalmente que se sintam bem. 

Notifica-se, no momento pós-intervenção, inédita percepção discente quanto à 

exclusão dos alunos durante as práticas pedagógicas ao afirmarem que ‘foi divertido’ 

(20,6%), ‘todos puderam participar’ (30,2%) e ‘todos interagem entre si’ (46,8%). 

Quanto a garantia da participação do aluno na aula, caracteriza uma situação 

relativamente simples, mas de grandiosa dimensão, tendo em vista tal participação, deve ser 

possibilitada, motivada e por vezes convencida pelo professor a participar com maior 

envolvimento nas aulas e afirma que: “os educadores têm uma responsabilidade, em 

particular, de garantir que todos os educandos participem plenamente na sociedade e que 

tenham igualdade de oportunidades na educação” (Santos, 2009, p. 10). 
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Santos (2009) é contundente na premissa de que a diversidade é um elemento crucial 

de transformação e uma temática a ser desenvolvida pelos educadores, estabelecendo a 

garantia de igualdade de oportunidades e atesta que o professor deve: “ser capaz de reconhecer 

os talentos e as limitações dos educandos e planejar as suas aulas de acordo com tais 

atributos.” (p. 11). 

Quando a oferta de conteúdos da EF é ampla e diversificada, acredita-se que o nível 

de motivação pode aumentar, como é o caso de conteúdos como a caminhada, os desportos 

de raquete e a Capoeira como atividades exemplares (Souza & Oliveira, 2001). A Capoeira 

foi uma das manifestações das AM&DC desenvolvidas nas aulas propostas neste estudo, 

cujos conteúdos abrangeram o aspecto histórico-cultural, político-social e desportivo-

pedagógico. 

A utilização dos jogos de combate na abordagem prática das AM&DC e a aplicação 

das dimensões dos conteúdos da EF, enquanto métodos adotados nesta investigação, 

favoreceram a adesão, o envolvimento e a progressão das aulas. Ratifica-se esta informação 

a partir da resposta de 30  (20%) alunos ao confirmaram que foi divertido participar das aulas. 

A interface ‘ludicidade e Lutas’ é amplamente debatida por diversos autores. Olivier 

(2000) contextualiza os Jogos de Lutas com regras como um meio de potencializar a 

experiência e o questionamento sobre a violência no âmbito educacional, tendo em vista que 

o ‘brincar de lutar’, no aspecto pedagógico, não permite práticas violentas.  

So, Mello Grillo, Betti e Prodócimo (2020) consideram o jogo como “um extrato e 

resumo da nossa cultura, já que é uma das formas mais criativas e substanciais de o 

indivíduo agir no mundo, expressar-se e socializar” (p. 2). Os autores destacam o 

entendimento de Buytendijk (1974) ao defini-lo como “um movimento pendular contínuo 

entre o jogo e a vivência da realidade” (p. 69), o contratempo entre o lúdico e as Lutas, que 

correspondem diretamente com a classificação de ‘ser divertido’, conforme exposto pelos 

alunos do presente estudo. 

O autor elucida que, através do jogo, oscilam a realidade cotidiana e o clima de fantasia 

contido no jogo, o qual se torna o mediador desses extremos. Este revés, segundo Buytendijk 

(1974), representa uma “alternância de uma tensão e de um relaxamento, vividos com 

surpresa” (p. 70). 

Ao jogar,  

 

cria-se um território de jogo que possui uma linguagem 

própria, instrumentos, ações específicas, 
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representações, maneiras de agir e pensar, discursos e 

práticas, dentre outras construções. Essencialmente, o 

indivíduo ao jogar se relaciona com conteúdos 

culturais que ele reproduz e transforma, ou seja, existe 

uma dinâmica de significações e ressignificações no 

contexto do jogo (linguagem do jogo) (So, Melo Grillo, 

Betti & Prodócimo, 2020, p. 2).  

 

Tais ressignificações e transformações estão evidentes nas respostas dos alunos e nas 

condutas dos alunos desta investigação. 

O estudo de So, Martins e Betti (2018) nos traz uma resposta positiva que demonstra 

a eficácia do trato pedagógico do Judô, no ambiente escolar. A professora utilizou os ‘jogos 

de lutas’ nas intervenções práticas, o que tornou a atmosfera da aula favorável para a 

compreensão das Lutas como ferramenta de combate à violência e às altercações, e como um 

caminho para exterminar os receios dos alunos sobre a questão de ‘se machucar’. Tais achados 

estão condizentes com os resultados da presente pesquisa, pois, mesmo o quantitativo de 

participantes, as intervenções e as modalidades abordadas no presente estudo serem 

superiores, o objetivo central foi idêntico. 

As respostas expressadas por mais de dois terços dos alunos abraçam um dos pilares 

da educação: ‘a socialização’. Socializar-se no contexto educacional, envolve a tríade: aluno, 

professor e conteúdo. Neste contexto, cabe questionar: o conteúdo ministrado propicia a 

participação de todos os alunos, simultaneamente, de forma mista, em grupos ou 

individualmente? A conduta do professor favorece a participação efetiva de todos os alunos? 

Para esclarecer, vale ressaltar a interpretação de Parlebas (2001) sobre a lógica 

interna das Lutas Corporais onde o corpo humano é objetivo central da disputa e o contato 

corporal eminente, é essencial no desempenho da tarefa e dessa forma promove a interação 

de oposição entre os envolvidos. A Luta Corporal detém o potencial de aproximar as pessoas, 

mesmo no embate, de promover o contato físico de oposição, mas com respeito e precaução 

e favorece a interação social entre diferentes pares. 

No entanto, todo este contexto depende da atitude do profissional responsável quanto 

ao plano, estruturação e aplicação do conteúdo. Estas, são denominadas por Santos (2009), de 

‘práticas de inclusão’ ou ‘fazer pedagógico’, aplicados no cotidiano educacional com objetivo 

de fomentar a inclusão entre os alunos. Ele ressalta a responsabilidade do professor em 

garantir igualdade de oportunidades e participação efetiva nas aulas.  

Oliveira e Leal (2009) destacam a importância de o professor saber lidar com a 

diversidade, oferecer oportunidades a todos, e reconhecer nos alunos suas limitações e 
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talentos para, então, melhor organizar e estruturar suas aulas.  

Integrar o indivíduo nos grupos e na sociedade por meio do conhecimento cultural é 

uma meta da Educação. Ramalho, Silva e Oliveira (2019) enxergam a escola como campo 

onde os aspectos sociais expandem mais intensamentenas aulas de EF por impulsionar as 

relações sociais e expandir a rede de contato social. 

Para Henneman (1985), o processo de socialização inclui: 

 

a modelagem e o desenvolvimento da personalidade, 

motivação, atitude e, mesmo, da percepção através de 

contatos com outras pessoas; é um processo de 

aprendizagem social pelo qual a criança adquire as 

habilidades, costumes e atitudes junto aos que crescem 

– sua família, colegas, professores e outros com quem 

entra em contato frequentemente (p. 107). 
 

O posicionamento das Diretrizes Curriculares Nacionais sobre a formação social na 

Educação Básica, direciona as ações políticas educativas ancoradas nas premissas éticas de 

justiça, solidariedade e autonomia; do valor ao respeito e à dignidade humana, do combate a 

todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação social entre os alunos. A escola ratifica-

se enquanto espaço de socialização, no qual todas as disciplinas contribuem à sua maneira 

(MEC, 2010). 

A socialização, na concepção Lima e Saladini (2016): 

 

não se resume a reunir os alunos em grupo para a 

realização de algumas atividades. Antes, pressupõe que 

o professor, ao planejar as suas aulas, selecione 

estratégias de ensino adequadas e tenha conhecimento 

para intervir diante dos conflitos que se manifestam 

durante as suas aulas. Somente assim poderá 

efetivamente auxiliar na socialização de seus alunos, 

contribuindo para o desenvolvimento moral como 

deseja a escola (p. 5). 

 

A reflexão acerca do processo de socialização, com ênfase na formação moral no 

contexto educacional, proposta por Lima e Saladini (2016), aponta o comprometimento dos 

professores em compreender os saberes que compõem a dinâmica das relações interpessoais 

e do desenvolvimento moral dos alunos. Alertam que a socialização não se efetiva apenas por 

participarem de atividades em grupo, sejam elas desportivas ou não. 

Na perspectiva piagetiana, a socialização se estabelece a partir da afetividade existente 

nas relações interindividuais, intergrupais, de ensino e aprendizagem, e está intimamente 

relacionada a construção da moralidade (Piaget, 1978). Assim, o desenvolvimento moral e a 
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socialização são elementos sociais interdependentes (Piaget, 1994). 

Nas relações sociais, os sentimentos de coação e de cooperação são inevitáveis (Piaget, 

1994), porém, a ocorrência de conflitos propicia a aquisição de novas estruturas de pensamento, 

remodelagem e ressignificação de valores, viabilizando novas formas de se articular e conviver 

em sociedade. Para isso, é preciso analisar os fatos, resgatar os seus conhecimentos e elaborar 

soluções, a partir dos ensinamentos familiares como propõe Piaget (1978). 

 

5.4 A influência das Lutas sobre as Capacidades Físicas, segundo a percepção discente 

 

Ao se discutir a percepção discente na Dimensão da Motora (D4), vem à tona os 

Capacidades Físicas (V4.1) que revelam a participação dos estudantes em alguma prática 

motriz voltada para as Lutas no contexto escolar (P9) e a percepção deles quanto aos 

contributos das práticas nas capacidades físicas (P10). 

O ponto central desta dimensão foi verificar o efeito da participação nas aulas de 

AM&DC nas capacidades físicas, a partir da percepção dos estudantes. Os resultados neste 

âmbito indicam: melhora do condicionamento físico (32%, n=48), aumento da resistência 

aeróbia (36%, n=54) e a melhoria da coordenação motora (32%, n=48), no momento pré. 

Entretanto, após contato com diferentes modalidades, houve redução no número dos valores 

obtidos nas respectivas respostas: (10,6%, n=16), (14%, n=21) e (27%, n=40). Podemos 

atribuir a estes resultados pouco expressivos, fatores como o espaço físico reduzido com área 

de 40m², o reduzido período de intervenções, diferentes exigências físicas em virtude do 

alargado número de modalidades, o predomínio da ludicidade em detrimento aos exercícios 

intensos com grandes demandas energéticas. 

Inicia-se, destacando o posicionamento de Correia (2015) que corrobora com o 

propósito da BNCC ao defender as Lutas na EF como uma forma de linguagem corporal do 

movimento, e Castellani Filho et al. (2014) consideram a inserção deste conteúdo na EF como 

fator positivo que pode agregar na formação integral e cidadã. 

As investigações de Correia e Franchini (2010), Cavalcante e Júnior (2019) afirmam 

que os alunos que participam nas aulas de Lutas na EF e praticam outra modalidade de Artes 

Marciais ou Desportos de Combate, no ambiente extracurricular apontam benefícios físicos, 

cognitivos, emocionais e sociais, decorrentes dessas práticas. 

O estudo de Monteiro (2016) realizado em Lisboa, revelou que a prática concorrente 

no Judô escolar e nas aulas de EF promoveu aumento nos níveis de potência de membros 
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superiores, resistência abdominal, flexibilidade e de desenvolvimento motor, quando 

comparados aos resultados apresentados pelos alunos do grupo controle, que participaram 

somente nas aulas de EF. 

Na pesquisa de Gonçalves, Miguel e Campos (2017) evidenciou-se que a 

implementação das aulas de Judô na EF auxiliaram na redução e na manutenção do percentual 

de gordura dos escolares. 

Notifica-se, então, que os estudos corroboram com os propósitos elencados nos PCN 

e na BNCC, quanto à aplicação das AM&DC com a finalidade de desenvolver as capacidades 

físicas e aprimorar as habilidades motoras dos alunos, no contexto da EF (Secretaria de Ensino 

Fundamental, 1997). 

A EF é uma disciplina que deve estar articulada aos conteúdos da Pedagogia, 

Fisiologia, Anatomia, Biomecânica e Desenvolvimento Motor com o propósito de enriquecer 

o acervo motor, estimular consciência corporal e melhorar a qualidade de vida do aluno, no 

decorrer de sua formação educacional (Rosa Neto et al., 2010). Desta forma, habilidades 

exigidas no contexto da EF, desde os anos iniciais, são cruciais para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento motor durante a infância, e está vinculado à aquisição e ampliação de 

habilidades motoras básicas que envolvem o domínio corporal, formas variadas de locomoção 

e manipulação de objetos (Santos, Dantas & Oliveira, 2004). 

O condicionamento físico elencado nas justificativas dos discentes traz a concepção de 

Bompa (2004) ao salientar que o condicionamento físico é obtido pela prática desportiva que 

exige esforço físico de forma ordenada e metódica para proporcionar um corpo forte e saudável, 

prevenindo doenças e condicionando-o a reagir reflexivamente para evitar acidentes. 

A literatura científica que trata do condicionamento físico atrelado às Lutas na EF 

escolar ainda é escassa no cenário brasileiro, em comparação às pesquisas que tratam sobre o 

efeito da prática das AM&DC no campo do desempenho físico e motor aplicado ao rendimento 

desportivo, como nos estudos de Monteiro, Garcia Garcia e Carratá (2007); Monteiro (2007; 

2009; 2016); Monteiro, Massuça, García García, Carratalá e Proença (2011); Monteiro, García 

García, Calvo Rico (2014); Monteiro, Ennes, Ugrinowitsch, Vieira e Benda (2015); Branco et 

al. (2013); Franchini, Takito & Kiss (2000); Franchini, Takito & Pereira (2003); Franchini e 

Del Vecchio (2012); Franchini, Takito, Bertuzzi, Kiss e Pedutiet (2004); Franchini, Takito, 

Nakamura, Matsushigue e Kiss (2001); Franchini et al (2017) e Franchini (2021) que 

investigaram as alterações ocorridas nas valências físicas, nos componentes fisiológicos e na 

composição corporal decorrentes da prática de diferentes modalidades de AM&DC.  



 

 
 

Eder Rodrigo Mariano. As Artes Marcais & Desportos de Combate no Contexto do Ensino na Educação Física 

Escolar: efeitos da práxis pedagógica na concepção de estudantes. 

144  

A prática de AM&DC acelera o metabolismo, aumenta a resistência cardiovascular e 

respiratória, melhora a coordenação motora e diminui o tempo de reação empraticantes de 

ambos os géneros (Miranda, 2010). 

Os motivos de adesão e permanência na prática do Karatê com iniciantes na 

modalidade, foi o foco do estudo de Turelli et al. (2020) que durou oito meses, e teve como 

resposta a confirmação na melhora da forma física e a perda de massa ponderal foram as 

principais justificativas. 

A prática regular de Jiu-jitsu, mesmo de forma amadora pode impactar de forma 

positiva na aptidão física, flexibilidade, composição corporal, massa muscular, e a adesão à 

modalidade visa incrementar a saúde física, mental e o bem-estar (Ferreira et al., 2019). 

Quanto à melhora na resistência física, apontada na Figura 11 (cf. Figura 11), 

destacamos o estudo científico de Ito et al. (2016) aponta o impacto da prática de artes 

marciais na densidade óssea de adolescentes. Os 137 participantes foram divididos em 3 

grupos: praticantes de Judô, Karatê ou Kung-fu (n=47) e o grupo controle (n=90), composto 

por não-praticantes de artes marciais. Após nove meses, foi identificado o aumento na massa 

óssea nos praticantes em comparação aos integrantes do grupo controle, comprovando o 

benefício da prática sobre as capacidades físicas. 

O estudo de Vidal e Sandi (2020) verificou o efeito de 8 semanas de treinamento de 

kickboxing no desempenho físico de escolares. Ao final, registrou-se significativo  aumento 

nos níveis de potência de membros inferiores nos integrantes do grupo de treinamento em 

comparação com os resultados do grupo controle. 

O efeito do afilamento na potência muscular e na capacidade anaeróbica alática, foi 

verificado na pesquisa de Fortes et al. (2017), que após levar os atletas de Taekwondo a duas 

horas de treino, cinco vezes por semana, no período de oito semanas, obtiveram resposta 

positiva no que se refere à melhoria no desempenho no grupo de polimento em comparação 

ao grupo controle. 

O efeito do treinamento de kickboxing na aptidão física foi analisado por Ouergui et 

al. (2014) com 30 indivíduos divididos em dois grupos: o Grupo Kickboxing (GK) e Grupo 

Controle, submetidos a um protocolo de treino trissemanal, com sessão de 1 hora, durante 

cinco semanas. Os resultados revelaram aumento significativo nos níveis de força muscular 

de membros superiores, capacidade aeróbica e anaeróbica, flexibilidade, velocidade e 

agilidade, dos integrantes do (GK), o que repercutiu na melhora do condicionamento físico. 

Os estudantes perceberam melhoras na resistência aeróbica e no condicionamento 
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físico, após as aulas práticas de Lutas, porém a pesquisa tratou da perceção subjetiva dos 

alunos, em detrimento de uma avaliação de desempenho físico, como foi referido por nós, 

anteriormente. 

No que diz respeito à coordenação motora, a Figura 11 apresenta uma pequena redução 

(4.6%, n=7) no quantitativo de alunos que afirmaram haver melhora nesta capacidade motora 

tão essencial para a prática desportiva (cf. Figura 11). Contudo, 40 (27,4%) estudantes estão 

convencidos de que a participação nas aulas de AM&DC contribuem na melhoria da 

coordenação motora. 

O campo de estudo do desenvolvimento e das habilidades motoras compõe um dos 

pilares do professor de EF, pois refere-se ao movimento e à práxis, propriamente dita, dentro 

de um processo contínuo e prolongado que está associado a fatores como a vivência em um 

ambiente externo, o relacionamento social, questões afetivas e de exigências cognitivas que 

podem desencadear em alterações no comportamento motor e no aprendizado de um 

movimento (Gallahue & Oznun, 2001). 

Na investigação dos autores Silva, Silva e Velten (2021) com pré-escolares, avaliou-

se a coordenação motora, antes e após a vivências cognitivo-motoras e observou-se melhoras, 

estatisticamente significativas, no nível de coordenação motora de todos os envolvidos. 

A eficácia da prática do Judô na coordenação motora foi objeto de estudo de Soares, 

Gomes e Machado Filho (2020) cujos resultados desencadearam na aprendizagem teórico-

prática de novos movimentos, na melhora da coordenação motora e no domínio corporal 

dessas crianças e adolescentes, certamente, em função dos desafios mentais e físicos 

proporcionados na prática do Judô. 

Alesi et al. (2016) realizaram uma pesquisa com crianças sedentárias e praticantes de 

Karatê. Foram mensuradas as capacidades físicas através do teste de corrida de 20m, de 

deslocamento entre cones e de salto vertical e avaliadas as habilidades cognitivas por meio da 

Bateria de Avaliação Neuropsicológica para a Idade do Desenvolvimento (BVN 5–11). O 

estudo revelou que as crianças praticantes de karatê apresentaram melhor desempenho, em 

relação às sedentárias, no teste de velocidade, agilidade, coordenação motora e força 

explosiva de membros inferiores, correspondentes às capacidades físicas; e apresentou 

escores mais elevados referentes à memória de trabalho, atenção seletiva visual e funções 

executivas, que constituem o componente cognitivo. 

Koutsandreou et al. (2016) verificaram, em escolares, a resposta da prática de 
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diferentes exercícios físicos no desempenho da memória de trabalho. Os alunos (n=71) foram 

divididos em três grupos, o controle (GC), o de exercícios motores (EM) e o de exercícios 

cardiovasculares (EV). Após 10 semanas de prática, com três sessões semanais de 45 minutos, 

os integrantes do (EM) apresentaram melhor desempenho na memória de trabalho quando 

comparado aos resultados do (GC) e (EV). 

Os estudantes indicaram duas percepções inéditas e de relevo, decorrentes das aulas 

práticas de AM&DC. Eles perceberam um incremento no seu tempo de reação (14%, n=21) 

e notificaram que houve o aprendizado de novos movimentos (34%, n=51), como registra a 

Figura 11 (cf. Figura 11). 

O Tempo de Reação (TR) é uma capacidade cognitivo-motora essencial no 

desempenho de diversas modalidades desportivas que exigem respostas rápidas no menor 

intervalo de tempo possível. O TR é treinável e exigem altos níveis de atenção e concentração 

dos praticantes (Schmidt, 1988). 

No campo das AM&DC, esta valência é de fundamental importância para o 

desenvolvimento do praticante na modalidade. Segundo Chaabene, Hachana, Franchini, 

Mkaouer e Chamari  (2010), o TR é um elemento central na prática do Karatê e à medida em 

que se eleva o nível de performance diminui-se o tempo de reação na tomada de decisão. 

Monteiro et al. (2015) investigaram o efeito da prática de Capoeira sobre o TR em 20 

capoeiristas divididos em dois grupos: experientes e iniciantes. Ambos foram submetidos 

a um teste de reação com registro de erros e acertos. Os resultados apresentaram diferença 

estatisticamente significativa para os capoeiristas experientes, permitindo afirmar que a 

prática da Capoeira pode melhorar o TR de escolha dos praticantes desta modalidade. 

A relação entre um protocolo de treinamento e a função executiva em crianças na pré-

escola foi examinda por Chang, Tsai, Chen e Hung (2013). O protocolo consistiu num 

programa de Futebol com duração de 35 minutos, duas vezes na semana, durante 8 semanas, 

com nível de intensidade baixa ou moderada. Os resultados expressaram uma melhoria no 

tempo de reação e na precisão da resposta em todos os participantes. 

Ficou comprovada a eficiência da prática do Karatê na melhora significativa de 

habilidades motoras e cognitivas de crianças, com destaque na função executiva de precisão, 

no tempo de execução e na diminuição do tempo de planejamento para realizar uma tarefa, 

repercutindo na melhora do tempo de reação dos participantes (Alesi et al., 2014). 

Identificou-se na última resposta dos estudantes uma asserção extremamente 
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significativa para o estudo, a aprendizagem de novos movimentos. Tal resposta trata do foco 

central da EF, o movimento, que é o objeto de interface com a EF, pelo qual se busca a 

expansão e a evolução integral do aluno no contexto escolar. Dos 150 envolvidos, 51 (34%) 

perceberam mudanças positivas no seu comportamento motor.  

A aprendizagem motora é uma área de pesquisa que investiga os mecanismos e 

processos implícitos no comportamento motor de um indivíduo como resposta à determinada 

prática e a fatores que interferem neste processo. Tais alterações comportamentais podem 

ocasionar melhoria na capacidade de solucionar problemas motores e viabilizam a aquisição 

de habilidades motoras (Corrêa & Tani, 2004). 

Para Tani e Corrêa (2016) a aprendizagem de habilidades motoras requer a execução 

de movimentos intencionais e eficientes com um objetivo pré-determinado. Os autores 

classificam as habilidades motoras quanto a utilização de grupos musculares, e as nomeiam 

de habilidade motora fina utilizada em tarefas sutis e delicadas, envolvendo pequenos grupos 

musculares; e habilidade motora grossa ou global, que abarca um grande número de grupos 

musculares e são utilizadas na prática de diversas modalidades desportivas coletivas e 

individuais, neste caso, os Desportos de Combate. 

Ao considerar as particularidades de cada modalidade quanto às ações técnicas 

específicas e às exigências táticas, precisa-se compreender a lógica interna das condutas 

motrizes, proposta por Parlebas (2001) nos seus estudos sobre Praxiologia Motriz. 

Parlebas (2020) esclarece que a lógica interna está vinculada a vários elementos e 

circunstâncias, tais como, o espaço (estável ou instável, domesticado ou selvagem), aos  objetos 

(bola, raquete, bastão), ao tempo, às sincronizações e às interações motrizes de cooperação 

(entre os integrantes da equipe) ou de oposição (confronto direto com o oponente). 

A conduta motriz requer uma ativação sistêmica que engloba mecanismos fisiológicos, 

energéticos e cognitivos, sendo, os cognitivos, responsáveis pela leitura da situação, tomada de 

decisão, ativação emocional e social durante o intercâmbio pessoal (Parlebas, 2020). 

Segundo Oliveira, Schmidt e Ribas (2020), as demandas cognitivas estão em 

consonência com os inúmeros estímulos proporcionados durante a práxis, o que implica em 

novos conhecimentos e aprendizagens aos praticantes. 

Santos e Paulino (2006) relatam que a prática do Judô entre crianças e adolescentes 

aguçam a percepção tátil-cinestésica e favorecem a aprendizagem de novos movimentos. 

A duração, a frequência e o tipo de prática são variáveis que influenciam diretamente 

na aprendizagem de determinada tarefa motora (Benda, 2001). Todavia, quanto mais se 
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pratica tal tarefa, mais se percebe a autonomia e a precisão na execução dos movimentos e a 

mudança no comportamento motor (Tani, 1992). No estudo de Turreli et al. (2020), realizado 

com praticantes de Karatê, foi evidenciado que após automatizarem determinadas técnicas, 

os praticantes desenvolveram novas ações motoras. 

O Taekwondo foi a modalidade adotada no estudo de Kim (2015) que investigou a 

eficácia da prática de exercícios específicos desta modalidade na memória e no Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF). Ele utilizou o Teste de Stroop, em 14 

universitários do sexo masculino, separados em dois grupos: controle e exercício. Ao final de 

8 semanas de treinamento composto por 20 minutos de exercícios aeróbicos mais 65 minutos 

de exercícios dinâmicos de Taekwondo, 5 vezes por semana, ficou estatisticamente 

comprovada a evolução das funções cognitivas, com destaque para a memória. 

No estudo longitudinal com crianças de três aos sete anos, Silveira et al. (2005) 

identificaram, após 13 meses de intervenção, um aumento linear, porém, não homogêneo, no 

desenvolvimento motor das crianças, para todas as habilidades motoras. Os autores 

ponderaram que fatores de crescimento, maturação e em especial, as experiências motoras, 

podem acarretar mudanças expressivas no comportamento motor, induzidas pelo 

encorajamento e motivação, porém, eles valorizam a exponencial interferência da exploração 

de movimentos, do reconhecimento do ambiente e do grau de exigências das tarefas propostas, 

como contributo para tal melhoria nas capacidades físicas. 

Os estudos científicos retratados nesta discussão referem-se, na sua maioria, a crianças 

e adolescentes e apresentam um perfil quantitativo sobre a temática abordada, em detrimento 

à proposta de uma análise subjetiva de cunho qualitativo, característica desta investigação. 

Ressalta-se ainda, a necessidade de estudos mais consistentes sobre as AM&DC no âmbito 

escolar tendo em vista seu potencial de desenvolvimento pleno do aluno, a partir dos 

benefícios adquiridos através da práxis motriz nas capacidades físicas. 
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CONCLUSÕES 

 

Após a reestruturação da Educação brasileira com a implantação da BNCC buscou-se 

viabilizar uma educação igualitária a todos os brasileiros, a atender as necessidades regionais 

e locais.  A unidade temática Artes Marciais & Desportos de Combate, objeto de estudo desta 

investigação, é abarcada na BNCC (MEC, 2015c); entretanto, inúmeras barreiras são 

apontadas para justificar a não implementação das Lutas no cenário escolar (Oliveira, 2016). 

 Observou-se a necessidade de abordar este conteúdo nas aulas de EF e verificar o 

efeito das aulas de AM&DC através da percepção dos alunos a considerar as dimensões 

educacionais, culturais, sociais e motoras. Assim, foram ministradas aulas teóricas e práticas 

aos alunos do 3º secundário sobre diversas modalidades de AM&DC e comparadas as 

respostas nos momentos pré e pós- intervenção.  

Como primeira hipótese, presumiu-se que ao contextualizar a formação de valores 

pessoais como elemento fundamental das AM&DC nas aulas de EF, os alunos ao absorverem 

os conteúdos expostos e vivenciá-los na prática, com atitudes de respeito, cuidado e 

solidariedade com seu ‘oponente’, passariam a compreender que, por detrás do combate e do 

contato corporal, há princípios de uma conduta benevolente e socialmente ética entre os 

envolvidos. Esta suposição contemplou a Dimensão Educacional do estudo e elencou 

questões sobre o conhecimento dos alunos quanto as AM&DC serem conteúdo da EF; a 

principal finalidade ao abordar a temática Lutas na escola, e o contributo desta temática na 

formação educacional dos alunos. 

Podemos concluir que o efeito das aulas de AM&DC foi positivo no âmbito da formação  

educacional, pois os alunos declararam que o ensino desta temática na escola tem como 

propósito a contribuição na formação de valores pessoais e na aprendizagem de novas culturas. 

Quanto ao contributo das aulas na formação educacional, expressaram que a abordagem das 

Lutas na EF propicia a melhora do caráter, ensina a respeitar e a agir com lealdade. 

Na segunda hipótese, supôs-se que a contextualização das AM&DC no que tange à 

sua história, desde a sua origem e evolução até os dias atuais, personagens, aspectos culturais 

que envolvem ritos de passagem e religiosidade, questões políticas que influenciaram seu 

percurso, iria colaborar na aquisição de conhecimentos e na capacidade de discernimento e 

análise crítica das informações, o que refletiria efetivamente na quebra de preconceitos e 

obscuridades acerca da temática no campo escolar e social. 

Com base nas questões relacionadas à Dimensão Cultural levantou-se questões  que 
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tratavam do interesse pelo conteúdo ‘Lutas’, da associação do termo ‘lutas’ com violência, 

altercações, combate, educação, cultura e do aprendizado mais significativo obtido a partir 

das aulas propostas.  

Com base nas respostas obtidas, podemos concluir que a apreensão dos conteúdos 

expostos nas aulas teóricas levou os alunos a uma nova percepção e inéditos olhares sobre 

o tema AM&DC, ratificando que a aquisição de tais conhecimentos repercutiu no 

discernimento, elucidação e autonomia intelectual. Ocorreu o aumento no nível de interesse 

pela temático por todos os alunos e houve a confirmação no final da intervenção, de que as 

AM&DC estavam relacionadas à educação e à cultura, e não mais à violência e a altercações, 

como alegado na fase inicial da intervenção, ratificando assim, a eficácia das intervenções 

pedagógicas. Como última conclusão, dentro da dimensão cultural, os alunos estão convictos 

de que a aprendizagem mais significativa consistiu em conhecer novas culturas e filosofias, 

além de compreender e discernir o significado de ‘lutas’ e ‘altercações’. 

Na última hipótese, partiu-se do pressuposto de que a participação efetiva nas aulas 

práticas, levaria os alunos a perceber o seu corpo e o corpo do oponente em constantes e 

simultâneas ações de ataque-defesa e, como consequência dessa práxis e dos combates 

corporais, os alunos perceberiam, a partir, da Dimensão Social, as diferenças, semelhanças e 

potencialidades de cada um, tanto nas questões voltadas ao relacionamento interpessoal, como 

ao preconceito de género e à inclusão e exclusão social, assim como, na Dimensão Motora, 

com as exigências e respostas físicas diante das situação-problema apresentadas no embate. 

Podemos concluir, sobre a Dimensão Social, que os alunos reconheceram a igualdade 

de oportunidades para ambos os géneros, perceberam que as meninas são capazes e 

habilidosas diante das tarefas e duelos propostos, e manifestaram a sua satisfação com a 

inclusão das meninas nas aulas de AM&DC e por interagiram entre si, como parte de todo o 

processo de socialização.  Quanto à Dimensão Motora, apesar dos resultados não terem sido 

muito consistentes; verificou-se um efeito positivo na perceção dos alunos, particularmente, 

na coordenção motora, na velocidade de reação e na aprendizagem de novos movimentos.  

Para finalizar, concluímos que as respostas evidenciadas nas percepções dos alunos 

mostraram que as intervenções pedagógicas de AM&DC nas aulas de EF no ensino 

secundário causaram efeito positivo nas dimensões educacional, cultural, social e motora 

abordados nesta investigação.  

Todavia, apontamos como limitações do estudo, o espaço de aula de dimensão 

reduzida, o número reduzido de sessões e o tempo dedicado à prática. Ainda, apontamos como 
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limitação a não utilização de um grupo controle para comparar eventuais diferenças.  

É relevante a iniciativa de novas linhas investigações que incorporem as AM&DC no 

contexto do ensino na EF escolar a partir de outros parâmetros, a citar, ano escolar, 

rendimento escolar, bullying e diferentes métodos de ensino. 
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Apêndice I – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  

         Universidade Federal do Maranhão – Plataforma Brasil 
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Apêndice II - Declaração de Autorização de Pesquisa no Centro Educacional Dom 

Ungarelli, Pinheiro (MA) 
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Apêndice III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a), você está sendo convidado (a) autorizar a participação voluntaria de seu filho (a) 

no estudo ‘Artes Marciais e Desportos de Combate na Educação Física Escolar: o efeito da 

práxis pedagógica na concepção de estudantes’. Por favor, leia com atenção as informações 

abaixo antes de dar seu consentimento de participação ou não. Qualquer dúvida sobre o 

estudo ou sobre este documento pergunte diretamente ao pesquisador Eder Rodrigo Mariano. 

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória, com abordagem quanti- 

qualitativa, cujo objetivo é apontar e analisar as percepções dos estudantes do ensino médio 

no Centro Educacional Dom Ungarelli, em Pinheiro-MA, a respeito do conteúdo Lutas nas 

aulas de Educação Física. Será adotada como procedimento de coleta de dados, a aplicação 

de um questionário com perguntas fechadas e abertas. Os benefícios, mesmo que não 

imediatos, poderão surgir através de programas educativos favoreçam a promoção de saúde 

do aluno. Os procedimentos não implicarão em risco ou desconforto mínimo para os 

participantes, serão apenas respostas de um questionário, em que o sujeito ficará à vontade 

para responder ou não. A identificação não será revelada, pois não constarão no questionário 

itens nos quais isso possa ocorrer. Você e seu filho podem fazer todas perguntas que julgarem 

necessárias durante e após o estudo. Considerando, que fui esclarecido sobre os objetivos, 

procedimentos e benefícios do presente estudo, eu     __

 , autorizo aparticipação livre e espontânea de meu filho (a)  _______

    para o estudo em questão. 

 

 
 

Assinatura do Responsável 

 
 

Pinheiro,  de de 20  _ . 
 

 

 

Eder Rodrigo Mariano  

Pesquisador 
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Apêndice IV - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Prezado (a), você está sendo a participar, voluntariamente, deste estudo intitulado: ‘Artes 

Marciais e Desportos de Combate na Educação Física Escolar: o efeito da práxis pedagógica 

na concepção de estudantes’. Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar 

seu consentimento de participação ou não. Qualquer dúvida sobre o estudo ou sobre este 

documento pergunte diretamente ao pesquisador Eder Rodrigo Mariano. Trata-se de uma 

pesquisa de campo, descritiva e exploratória, com abordagem quanti-qualitativa, cujo 

objetivo é apontar e analisar as percepções dos estudantes do ensino médio no Centro 

Educacional Dom Ungarelli, em Pinheiro-MA, a respeito do conteúdo Lutas nas aulas de 

Educação Física. Será adotada como procedimento de coleta de dados, a aplicação de um 

questionário com perguntas fechadas e abertas. Os benefícios, mesmo que não imediatos, 

poderão surgir através de programas educativos que favoreçam a promoção de sua saúde. Os 

procedimentos não implicarão em risco ou desconforto mínimo para os participantes, serão 

apenas respostas de um questionário, em que o sujeito ficará à vontade para responder ou 

não. A identificação não será revelada, pois não constarão no questionário itens nos quais 

isso possa ocorrer. Você poderáfazertodas perguntas que julgarem necessárias durante e após 

o estudo. Considerando, que fui esclarecido sobre os objetivos, procedimentos e 

benefícios do presente estudo, eu_____________________________________________. 

Concordo em a participar, por livre e espontânea do estudo em questão. 

 

 
 

Assinatura do Aluno 

 

 

 
Pinheiro, de de 20_   . 

 

 

 

Eder Rodrigo Mariano  

Pesquisador 
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Apêndice V – Inquérito por Questionário destinado aos alunos do 3º ano do ensino 

médio, em Pinheiro / MA 

Centro Educacional Dom Ungarelli 

Inquérito por questionário aos alunos do 3º ano desta instituição escolar 

’Artes Marciais e Desportos de Combate na Educação Física Escolar: o efeito da 

práxis pedagógica na concepção de estudantes 

 

 
QUESTIONÁRIO 

Nome:     

Sexo: ( ) M   ( ) F Idade:  anos Escolaridade:    

 

Perguntas 

1) Você sabia que as ‘Lutas’ é um dos conteúdos da Educação Física escolar? (D1, P1) 

 (a)Sim        (b)Não 

 

2) Qual seu interesse em participar de aulas de Lutas na Educação Física escolar? (D4, 

P1)  

       (a)Nenhum interesse    (b)Pouco  interesse   (c)Muito interesse 

 

3) Qual a principal finalidade das Lutas nas aulas de Educação Física? (D1, P2) 

   

4) Na sua opinião, a palavra ‘Lutas’ está relacionada à que? (D2, P1) 

   (a)Violência         (b)Briga        (c)Combate      (d)Educação      (e)Cultura 

 

Estimado(a) aluno, 

Com este questionário pretende-se investigar as Lutas nas aulas de Educação Física, e 

apontar os contributos que elas podem promover aos estudantes do 3º ano do ensino médio. 

A sua colaboração é essencial, suas respostas serão mantidas em sigilo absoluto e 

serão utilizadas para fins científicos. Solicitamos, então, que preencha este questionário com o 

máximo cuidado e sinceridade. O questionário, depois de devidamente preenchido, pode ser 

entregue pessoalmente aos inquiridores. 

Agradecemos desde já a sua colaboração. 
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5) Você acredita que as aulas sobre Lutas, na Educação Física escolar, podem contribuir na 

sua formação educacional? (D1, P3) 

           (a) Sim     (b) Não          Porquê?  

 

6) Com a participação nas aulas de Lutas, na Educação Física, o relacionamento pessoal entre 

pode tornar-se: (D3, P1) 

 (a)Muito Ruim     (b)Ruim     (c)Bom     (d)Muito Bom     (e)Ótimo         Porquê? 

 

7) A participação das meninas nas aulas teóricas e práticas de Lutas na Educação Física 

escolar, é um fator: (D3, P2) 

 (a)Positivo      (b)Negativo        Justifique.  

 

8) Você acredita que as aulas sobre Lutas podem promover a exclusão entre os estudantes, 

durante a Educação Física? (D3, P3) 

 (a)Sim    (b)Não         Porquê?   

 

9) Participou de alguma aula prática de Lutas na escola? Qual? (D4, P1) 

 

10) Qual o principal efeito das aulas de Lutas nas capacidades físicas? (D4, P2) 

 

11) Qual o aprendizado mais relevante adquirido com a participação nas aulas de Lutas 

na  Educação Física escolar? (D2, P2) 
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Apêndice VI – Planos dasaulas ministradas aos alunos 

 
 

Os planos de aula foram estruturados com base na dimensão conceitual, atitudinal e 

procedimental dos conteúdos da Educação Física (Coll, 1994), que buscam levar os alunos 

aconhecer e assimilar as informações; aagregar valores na sua formação social e a vivenciar 

e  aprender novos movimentos, a partir das atividades práticas propostas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física 

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Judô 

 

 
Objetivos 

- Compreender a origem do Judô, seu criador e sua evolução histórica. 

- Reconhecer o Judô como uma prática corporal que valoriza princípios, tais 

como a cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito autocontrole 

e amizade. 

- Vivenciar ações característicos do Judô através de tarefas fechadas e jogos 

de combate. 

Recursos Sala de aula, tatame, escada de agilidade e Datashow. 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

 

 

- Exposição em Power Point, sobre Jigoro Kano, a evolução de sua vida 

acadêmica, a essência e a finalidade da criação do Judô. A expansão da 

modalidade pelo mundo. Noções básicas e nomenclatura de golpes. A 

pontuação durante a disputa. A inclusão nos Jogos Olímpicos. 

- Objetivos e princípios filosóficos do Judô. Relatos de fair play. A valorização 

da formação pessoal por meio da prática do Judô. 

- Aquecimento: Escada de agilidade; Corrida em zig-zag frente e costa. 

Trem de carga, onde os alunos formarão duas filas indianas e sentados 

segurarão na cintura do que estiver a frente, o objetivo é que sentados rastejam-

se até o ponto de chegada indicado pelo professor sem andar e sem soltar-se do 

companheiro a frente. A equipe que chegar primeiro vencerá. 

Joga-joga: De joelhos, o objetivo é desequilibrar o oponente segurando-o nos 

ombros para que ele caia de costas no chão para pontuar. 

Prende-prende: em dupla, sentados, um atrás  do outro. O aluno segura o 

oponente pelas costas enquanto este tenta se livrar. 

Arrasta: Os alunos formarão duplas e ficarão frente a frente, de joelhos/de pé. 

O objetivo é levar o oponente para fora do círculo 

Avaliação 

extrínseca 

Apontar o aprendizado e a participação dos alunos por meio de 

questionamentos. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se os objetivos propostos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação 

Física Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Luta Greco Romana 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer a origem da Luta Greco-Romana, como foi desenvolvida e 

sua história ao longo do tempo, os fundamentos, suas categorias e suas 

regras. 

- Aprender os valores de respeito, tratando seu oponente, não como 

inimigo e sim apenas como seu adversário. 

- Experimentar os movimentos específicos e a Luta de forma adaptada. 

Recursos Data show, slide, vídeos, tatame, cones, garrafas, fitas, folhas de papel 
A4, bola. 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

dos 

exercícios 

- Apresentação de vídeos relatando a origem, o crescimento da modalidade 

e a chegada às Olimpíadas, os principais personagens no Brasil e no mundo, 

e os golpes básicos. 

- Realização de aquecimento com deslocamento, projeção, rolamento, ao 

comando do professor. 

Jogos de Oposição 

1° Briga de galo: dois alunos frente a frente, agachados. O objetivo é 

fazer com que o oponente toque uma das mãos no solo. 

2° Cabo de guerra humano: fazer uma corrente humana segurando o 

colega na cintura e puxar a equipe adversária para seu território. 

3° A bola é minha: em dupla, aluno A tenta manter a posse da bola 

enquanto o oponente tenta retirá-la. Invertem-se as funções a cada tempo. 

4° A garrafa é minha: alunos de frente um para o outro. O objetivo do 

jogo é pegar a garrafa do adversário que está no solo atrás dele. 

5° Mini combate: o objetivo é levar o oponente para fora da área de 

disputa para pontuar. Pode-se estipular um tempo e trocar as duplas. 

- Debater sobre o contato intenso, os sentimentos e valores envolvidos 

durante o combate. Como controlar emoções e ações durante o combate. 

Avaliação 

extrínseca 

Verificar qual o principal aprendizado da turma nas três dimensões 
dos conteúdos; ouvir as críticas e sugestões. 

Avalição 

Intrínseca 

Avaliar a participação da turma 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física 

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Jiu-Jitsu 

 

 

 
Objetivos 

- Compreender Jiu-Jitsu na sua origem. A história do Jiu-Jitsu brasileiro e a 

família Gracie. 

- Conhecer a essência do 

- Experienciaros movimentos de agarrar, defender, empurrar, equilibrar, 

projetar e desequilibrar. 

Recursos Data show e materiais para atividades: lenços e giz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Descrição 

dos 

exercícios 

- Explicar a evolução do Jiu-jitsu no Japão e no Brasil, com sistema de alavanca 

utilizado por Hélio Gracie. Esclarecer o papel da família Gracie no mundo das 

Lutas e das Artes Marciais, principalmente nas competições em eventos de Lutas. 

A adesão das crianças no Jiu-jítsu. 

- Expor os valores de respeito, inteligência, coragem e superação defendidos 

pelos praticantes de Jiu-jitsu na teoria e na prática. 

- O círculo da invasão: são formados dois círculos. O círculo central começará a 

defender enquanto os integrantes do círculo externo irão tentar entrar no círculo 

central. Invertem-se as funções. 

Cara a Cara: Em dupla, os alunos estão frente a frente, com os braços estendidos 

e segurando a mão direita do oponente. O objetivo é desequilibrá- lo para que 

os pés percam contato com o solo. Inverter a lateralidade. Trocar duplas. 

Vem prá cá: frente a frente, com uma corda separando ambos. Os adversários 

engatam as falanges e ao sinal, ambos puxam o adversário tentando fazê-lo 

passar para seu lado. 

Pegue o Lenço: Em duplas, com os lenços na cintura e no joelho de cada aluno, 

ambos terão que conseguir pegar o lenço do oponente. Primeiro, com a 

utilização de ambas as mãos e depois com apenas uma das mãos aumentando o 

grau de dificuldade, atividade essa realizada em equipes, a critério e 

disponibilidade. Invertem-se a lateralidade e trocam-se os participantes. 

Imobiliza: o aluno A se posiciona sobre o aluno B que se encontra em decúbito 

dorsal. A disputa consiste no aluno B sair dessa posição enquanto o A tenta 

imobilizá-lo. Pode pontuar por tempo ou por tentativa. Realizar com 

duplas mistas conforme o porte físico. 

Avaliação 

extrínseca 

Questionar os alunos sobre os conteúdos abordados e o que foi apreendido. 

Relatar a opinião dos alunos sobre a parte teórica e prática. 

Avalição 

intrínseca 

Apontar o grau de interesse da turma pelo conteúdo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação 

Física Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Sumô 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer o Sumô sobre os aspectos, cultural, religioso, 

- Vivenciar situações de jogos e brincadeiras de lutas que proporcionem 

o agarrar, o empurrar, as quedas e outros movimentos. 

- Elencar os valores e atitudes que permeiam o Sumô. 

Recursos Data show, slide, vídeos, tatame, bambolê, fitas adesivas fita de 
seda, 

barbantes, cordas. 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Trabalhar as seguintes questões: o que é o Sumô? Quem pode lutar? Por 

que usam tal vestimenta? 

- Qual significado do ritual antes do embate? Quais regalias recebem os 

lutadores? Por que as mulheres não praticam? Preconceito de Género ou 

cultura? 

- Aquecimento:Nómaluco –os alunos estão dispostos em um círculo, todos 

sentados. Ao primeiro comando irão cumprir a tarefa indicada. (toque no 

seu colega a sua direita com a perna direita, agora com o braço segure na 

camisa do colega à esquerda, etc..) e no final da atividade será dado o 

comando para que todos fiquem de pé sem soltarem uns dos outros. 

1º Empurra-empurra sentado: um de costas para o outro, sentados e com as 

costas apoiadas um no outo. Ao sinal, ambos se empurram com a intenção 

de levar seu oponente até a linha demarcada no campo do adversário. 

2º Empurra-empurraem pé: ambos em pé, com os ombros em contato. Ao 

sinal, um tenta empurrar o oponente para fora do círculo brincadeira. Trocar 

de duplas após três disputas. 

3º Desatar o laço: divididos em duplas, cada um deverá amarrar a corda na 

cintura. O aluno A deverá puxar o aluno B para seu espaço segurando na 

corda. Inverte-se a função. Depois ambos se defendem e atacam 

simultaneamente. 

4º Mini-Sumô - A dupla tem na cintura uma tolha amarrada em cada um. 

Ambos os jogadores tentam, segurando na toalha, levar o oponente a tocar 

os pés fora da área de combate. 

Avaliação 

extrínseca 

Apontar a visão dos alunos sobre a aula no aspecto teórico, 
prático e motivacional. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se os objetivos propostos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação 

Física Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Huka-Huka 

 
Objetivos 

- Conhecer a origem, evolução histórica e significados do Huka-Huka. 

- Expor os valores expressados durante o Huka-Huka, 

- Praticar o Huka-Huka através da ludicidade. 

Recursos Computador; Data Show. Vídeo; Imagens; grampos; Bolas. 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Descrever o local, a tribo, a vestimenta, o ritual, os objetivos e o combate. 

Demonstração de vídeo sobre Anderson Silva, atleta de Artes Marciais 

Mistas, praticando o Huka-Huka. 

- Valorizar a essência desta manifestação cultural e a relevância de 

propagar esta manifestação cultural indígenabrasileira. 

- Pega-pega: serão distribuídosgrampos que deverão ser colocadas em 

várias partes da roupa. O objetivo pegar o maior número de grampos do 

oponente, e evitar que ele pegue o seu, durante o tempo determinado 

mesclar as duplas por género. 

- Em dupla, o aluno terá que empurrar seu adversário para fora do círculo 

usando os ombros, as costas, o peito. Ambos estão com as mãos para trás e 

um dos pés dentro do círculo no chão (usar arco ou giz). Separar a turma 

em duas equipes e promover uma minicompetição. 

- Em duplas, frente a frente, apoiados no solo com as mãos e a ponta dos 

pés. O objetivo é fazer o oponente tocar o tronco no solo, e evitar que ele o 

faça. Pode desequilibrar empurrando ou puxando o oponente. 

- Os alunos em duplas e de joelhos tentará derrubar o outro usando as mãos 

trocar de duplas umas duas ou mais vezes. Ganha quem derrubar o 

oponente. 

- O Duelo: praticar oHuka-Hukacom objetivo de levar o oponente a tocar 

as costas no solo. 

Avaliação 

extrínseca 

Apontar o aprendizado obtido na aula. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se os objetivos foram alcançados, e observar a interação entre 
os alunos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação 

Física Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Boxe 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer a origem do Boxe, sua história e desenvolvimento no mundo e 

no Brasil. Apontar os fundamentos, as categorias e regras; e suas 

possibilidades na escola. 

– Compreender os valores pessoais através da Boxe 

- Executar os golpes do Boxe numa perspectiva lúdica. 

Recursos Data show, slide, vídeos, tatame, bambolê, fitas adesivas e de seda, 
bola, espumas, barbantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Contextualização histórica do Boxe. Principais pugilistas nacionais e 

internacionais da história. Demonstração dos golpes. A participação 

feminina no Boxe. 

- Exibição de Vídeos sobre o filme ‘Menina de Ouro’, e posterior debate 

sobre motivação, perseverança, resiliência, e demais tópicos que surgirem. 

- Aquecimento com saltitos alternados, polichinelos, rotação de braço. 

- Realizar, ao comando do professor, os movimentos do Boxe - Jab, 

Cruzado, Upper, Gancho e Esquivas, em várias posições. 

- Toque e esquiva: os participantes tentam tocar a bola no oponente 

enquanto o ele se esquiva. 

- Soco na bola: aluno A com uma bexiga em cada mão. Aluno B, usando 

luvas (espuma) soca as bexigas, com golpes isolados, combinação de 

golpes, e ao comando do colega. Inverter as funções e trocar de dupla ao 

comando do professor. 

- Roda da esquiva: forma-se um quadrado com quatro alunos. Um outro 

aluno no centro desvia da bola lançada pelos colegas. Iniciar com uma bola, 

depois usar duas bolas, uma por dupla. 

- Tocatoca: com uma espuma nas mãos tentar pontuar, tocando no 

oponente. Um dos alunos ataca e o outro só esquiva. Inverter as funções. 

Ambos atacam e esquivam. 

Avaliação 

extrínseca 

Questionar os alunos sobre quais valores foram trabalhados durante a 
prática. 

Avalição 

intrínseca 

Observar o envolvimento dos alunos entre eles e com as atividades. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física  

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Capoeira 

 

 

 
Objetivos 

- Compreender a origem e expansão da Capoeira pelo mundo, seus estilos, 

características e e a musicalidade. 

- Executar os movimentos da Capoeira 

-Valorizar o fator cultural, a essência da Capoeira enquanto Luta, Arte, Dança, 

Jogo, Diversidade. Ressaltar seu valor na formação social do ser humano. 

Recursos Equipamento áudio visual e materiais para atividades: como o berimbau, 

aparelho de som, pendrive. 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Realizar perguntas aos alunos sobre a Capoeira. O que é a Capoeira? Qual sua 

origem? Quem a criou? Qual sua finalidade? Por que a Capoeira foi proibida no 

Brasil? Quais os estilos de Capoeira? Quais os movimentos da Capoeira? Quais 

os instrumentos tocados na Capoeira? Diálogo e apresentação de Power Point, 

abordando todas as questões, e a Capoeira pelo mundo. seus os princípios. A 

Ginga. Os movimentos de defesa (Cocorinha e Esquiva básica), os de ataque (Aú, 

Martelo, Meia lua de compasso). Competições de Capoeira. 

- Explanação e depoimentos sobre Capoeira como manifestação cultural, arte, 

libertação, luta, jogo, brincadeira. 

- Aquecimento com execução da Ginga, Cocorinha, Martelo e Benção. 

- Corrida dos Quilombos: adaptação da Toca do Coelho. Os alunos formam 

grupos com três alunos, sendo que dois ficam de mãos dadas e para o alto 

representando o quilombo. Um ou dois alunos estão fora e tentam entrar no 

quilombo. Ao sinal do professor deve haver a troca, porém, os alunos devem se 

deslocar fazendo Aú ou carangueijo (quatro apoios). 

- Apanhe o caxixi: Divide-se os alunos em duas colunas separadas uma em frente 

a outra. Com um bambolê e o caxixi no centro, utilizaremos comando com os 

números. Enquanto os alunos fazem os movimentos de capoeira a dupla de mesmo 

número se direcionará ao bambolê, sendo que uns dos alunos terão que pegar o 

Caxixi sem que o oponente o toque e vice e versa. Variação: retirar o caxixi com 

os pés. 

- Jogo de Ataque contra Defesa: aluno A versus B. Um só ataca enquanto o outro 

só defende executando, aleatoriamente os golpes, ao comando do professor. 

Inverter as funções. Mesclar as duplas por género. 

- Produzindo sons: os alunos sentados em círculo irão manipular o pandeiro, 

caxixi, reco-reco, enquanto batem palma e cantam. 

Avaliação 

extrínseca 

Avaliar a participação dos alunos no debate, na prática e no manuseio dos 

instrumentos. 

Avalição 

intrínseca 

Averiguar se os objetivos propostos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física  

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo karatê 

 

 

 
Objetivos 

- Levar o aluno a compreender a evolução histórica do Karatê, seus principais 

personagens e sua expansão pelos continentes. 

- Estimular a prática de movimentos diversificados do Karatê com ações de 

ataque e defesa, e aplicação de jogos de combate. 

- Conscientizar os alunos sobre os princípios filosóficos do Karatê e os valores 

desenvolvidos nos praticantes. 

Recursos Equipamento áudio visual, a quadra polidesportiva, grampo de roupa e bexigas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrição 

dos 

exercícios 

- Apresentação de Power Point relatando a trajetória de Funakoshi, a criação e 

disseminação de diferentes estilos do Karatê, os Katas e Kumitês, as competições 

de Karatê. Exposição de vídeos sobre os benefícios para a saúde mental e física 

do praticante, sobre o Karatê como meio de inclusão para cadeirantes. 

- Explanação sobre a conduta ética na prática do Karatê, a formação de valores 

como o respeito e autoconfiança. obre o contato com o oponente, o cuidado, a 

relação de proteção e contato simultâneos. Destacados benefícios promovidos no 

desenvolvimento cognitivo (atenção, percepção e tempo de reação) e motor 

(consciência corporal, noção espacial, força física). 

- Caçadores de Grampos: sentados em círculo e com dois alunos centrais. 

Todososalunos irão prender um grampo na calça e outro na blusa. Ao sinal, os 

alunos centrais deverão retirar o maior número de grampos e pontuará para equipe 

aquele que retirar mais grampos. Novos alunos vão ao centro. Variação: Equipe 

A ao centro e B com os grampos. Ao sinal, inicia-se a atividade, e após retirada 

dos grampos registra-se o tempo. Vence a equipe que retirar todos no menor 

tempo. 

-Golpe sorteado: formam-se em 2 colunas. À frente delas terá uma caixa com a 

figura dos golpes a serem realizados. O primeiro visualiza e retorna executando 

o golpe sorteado, e repete-se o processo. Variação: realizar estafeta. 

- Golpe e controle: enquanto controlam o balão no ar, ambos, da dupla, executam 

golpes variados de membros superiores e inferiores, alternadamente. Um repete o 

golpe do outro. Inverter funções. O professor informa os golpes. Variação: realizar 

os golpes usando o balão como alvo. 

- Bum: cada aluno com três bexigas (tronco, perna e braço). Em duplas, ao sinal, 

o aluno tentará estourar as bexigas de seu adversário e proteger as suas. 

- Toque-esponja: Aluno A tenta estourar a bexiga colada no corpo do aluno B, 

com esponja na mão. Inverter as funções. Ambos disputam simultaneamente. 

Avaliação 

extrínseca 

Diálogo sobre o aprendizado adquirido mais relevante. Apontar as sugestões 

dos alunos. 

Avaliação 

intrínseca 

Avaliar se os objetivos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física  

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Taekwondo 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer os elementos culturais, técnicos, regulamentares, físicos e 

educativos que constituem o Taekwondo. 

- Compreender o papel do Taekwondo na formação integral a valores do 

praticante. 

- Propiciar a prática de tarefas motoras e jogos de oposição adaptados à 

modalidade. 

Recursos Computador, Data show, bolas. 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Abordagem da cultura coreana e a representação do Taekwondo para a 

população. O Taekwondo nos Jogos Olímpicos, no Brasil e nas escolas. 

Exposição sobre a graduação na modalidade e todos os componentes necessários 

para troca de faixa. Demonstração das figuras com 

- Apresentação de vídeos a contribuição do Taekwondo na formação de valores 

como respeito, cooperação, perseverança, resolução de problemas e socialização. 

Debate sobre a reportagem de Diego San (repórter e atleta de Taekwondo. 

- Pega pega: O pegador tentará pegar o outro colega. Quando a pessoa é tocada 

deverá permanecer, conforme indicação do professor (posição de chute, base, soco) 

e só saíra desta posição quando alguém se posicionar da mesma forma. 

- Os alunos de frente para o professor deverão realizar os movimentos 

demonstrados pelo professor: AptchaOligui (chute para cima); TuitTchgui (chute 

para trás); BandalTchagui (chute com peito de pé). 

- Em trios, um segura o aparador(almofada), o outro realiza chute, e o terceiro indica 

o tipo de chute e a perna utilizada. Sendo que todos precisam praticar os chutes. 

- Durante o tempo determinado pelo professor cada aluno realizará os chutes 

conforme indica cada estação do circuito. Cada chute no alvo será pontuado. Vence 

aquele que pontuar mais. Variação: realizar a tarefa no tempo proposto. 

- Toca toca: Em duplas, frente a frente, os alunos somente com um pé no chão 

tentam desequilibrar o colega para que ele toque o pé no chão. Alternar o pé 

de apoio. Trocar as duplas. Mesclar por género. 

Avaliação 

extrínseca 

Interrogar os alunos sobre o papel do Taekwondo na civilização coreana, e 

sobre a influência do Taekwondo na formação pessoal. Quais golpes  

aprenderam. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se as metas foram atingidas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – Licenciatura em Educação Física  

Centro Educacional Dom Ungarelli – Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Muay-Thai 

 

 

 
Objetivos 

- Esclarecer aos alunos o contexto cultural, osprincípios éticos e morais 

relacionados ao Muay-Thai, os fundamentos técnicos e sua evolução. 

- Abordar sobre os valores pessoais atrelados a prática do Muay-thai. 

- Possibilitar a prática de ações específicas da modalidade de forma lúdica. 

Recursos Data show, slide, vídeos, tatame, bambolê, balão, fitas adesivas e de seda, 

bola, espumas e barbantes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Descrição 

dos 

exercícios 

- Aula expositiva abrangendo história milenar da arte marcial coreana 

originada na China. Sua aplica para fins bélicos e sua expansão pelo mundo. Os 

principais personagens e fundamentos técnicos (Jab, Direto, Cruzado, Upper, 

Chute Frontal, Chute Circular. 

- Postura básica (bloqueio): um pé à frente do outro, joelhos semiflexionados, 

braços à altura dos ombros com cotovelos fletidos. Alternam-se os braços e 

respectivas pernas. 

-Jab: os alunos sob a ponta dos pés, um a frente do outro, o aluno A executa o 

com mão que está à frente para acertar a espuma na mão do colega, na altura do 

queixo do colega. Inverter a lateralidade e as funções. 

- Direto: assumir a postura e execução anterior, porém, desferir o golpe com a 

mão detrás. Alternar a lateralidade e as funções. Utilizar bexiga como alvo. 

- Executar a combinação de Jab e Direto, enquanto o parceiro faz o bloqueio, 

-Cruzado: na postura básica, com movimento do antebraço na horizontal. 

Direito e esquerdo. Alternar a base e executar com a direita e a esquerda, 

individual e sequencialmente. Utilizar bexiga como alvo. 

-Upper: os alunos irão com a mão que está atrás dar um soco de baixo para cima 

até a altura do queixo, acertar o a espuma na mão do parceiro. Alternar a base, 

inverter a lateralidade e a sequência dos golpes. Utilizar bexiga como alvo. 

-Chute frontal: na posição básica, executa com a perna de trás o chute, na altura 

abdômen e retorna. os alunos irão realizar um chute da altura da cintura e na 

sequencia um soco direto. Utilizar bexiga como alvo. Combinar golpes com 

membros superiores e o chute. 

-Chute circular: realizar movimento de chute na diagonal, com leve rotação do 

seu corpo elevando a perna de chute. Alternar a base e executar com a direita e 

a esquerda, individual e sequencialmente. Utilizar bexiga como alvo. Combinar 

golpes com membros superiores e o chute. 

- Diálogo sobre a importância do respeito às regras, ao companheiro e ao 

oponente. A contribuição da prática na formação do caráter e formação cidadã. 

Avaliação 

extrínseca 

Apontar a visão dos alunos sobre a aula no aspecto teórico e prático, pontos 
e mehorar 

Avalição 

intrínseca 

Observar a participação dos alunos. 
Verificar se os objetivos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação 

Física Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Esgrima - Sabre 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer a evolução temporal da Esgrima no contexto cultural, 

social e político. As regras na disputa com o Sabre. 

- Ampliar o acervo motor dos alunos através da vivência motora 

de fundamentos da Esgrima 

- Conscientizar o aluno sobre a formação de valores na prática da 

Esgrima. 

Recursos Computador, Data Show, Vídeo, Imagens, Papel Cartolina, Fita 
adesiva, Tinta 

guache (usada na ponta do implemento para identificar a pontuação), 

Sacos de lixo (utilizados como colete). 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Explicação da história da Esgrima na antiguidade. Seu uso bélico. 

Criação das regras. Sua esportivização e chegada nas Olimpíadas. 

Principais atletas e competições. Clubes brasileiros que fomentam a 

prática da Esgrima. Apontar as qualidades físicas exigidas na prática 

da Esgrima, condicionamento cardiorrespiratório, flexibilidade, 

potência muscular, visão periférica e tempo de reação aguçados. 

Exposição de vídeos com depoimentos de praticantes e atletas. 

- Construção do implemento. 

- Aquecimento com execução isolada da marcha, o afundo, a guarda, 

ataque por estocada, fundamentos abordados na teoria, e agora 

demonstrados na prática. 

- Dois grupos de alunos frente a frente, todos realizam os golpes 

indicados pelo professor, avançando até o lado oposto. Inicialmente 

sem o implemento e depois empunhando-o. O outro grupo avança. ( 

- Será realizado o combate entre os alunos vestindo o saco plástico 

(colete), segurando o implemento com a ponta revestida de tinta. Ao 

sinal do professor os alunos iniciam o combate e, ao final do tempo 

estipulado, verifica-se as marcas no colete e registra-se a pontuação. 

Mesclar as duplas por género. 

Realizar disputa por equipe. 

Avaliação 

extrínseca 

Observar a participação dos alunos na confecção do implemento, 
execução dos fundamentos, e o envolvimento com o combate. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se os objetivos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física 

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Esgrima - Espada 

 

 

 
Objetivos 

- Conhecer a evolução da Esgrima (Espada) da origem até a chegada 

na Olimpíadas. Saber os fundamentos da Esgrima, as categorias e suas regras 

básicas. 

– Aprender os valores de respeito, e compreender a Esgrima como ferramenta 

de transformação e inclusão social, 

– Experenciar o uso da espada, com ações de ataque e defesa 

Recursos Computador, Data Show, Vídeo, Imagens, Papel cartolina, Fita adesiva, 
Tinta 

guache, Sacos de lixo (utilizados como colete). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrição 

dos 

exercícios 

- Exposição de fotos e impressõescom explanação com sobre origem da 

Esgrima na Europa, França e Itália, no século XVII, onde foi estruturada; 

porém sua prática era comum na antiguidade para caça, combate bélico e 

entretenimento. No Brasil, foi trazida para os militares, em 1858, por um 

francês. Criou-se a Federação Internacional de Esgrima (1913). Participação 

Olímpica da Esgrima brasileira (1936). Suas regras e pontuações. A evolução 

tecnológica na modalidade. 

- Vídeos com depoimentos de atletas sobre as contribuições da Esgrima no 

campo emocional, físico e social. 

- Construção do implemento. 

- Aquecimento: saltos alternados com afastamento lateral e frontal das 

pernas, rotação dos braços. Deslocamentos variados seguindo o comando do 

professor. 

- Formam-se dois círculos, os alunos ao centro realizam o toque da espada no 

tronco dos alunos que estão no círculo externo. Realizar rodízio à direito ao 

comento do professor. Inverter as funções e a lateralidade. 

- Manter a formação e tocar nos membros superiores, tocar nos membros 

inferiores. Alternar o local do toque a cada tentativa. 

- Duelo com sorteio das duplas. Divide-se a turma em dois grupos, enumerar 

cada aluno. O professor convoca aleatoriamente os alunos. Duela com 

duração de 2 minutos. Após todos participarem, vence a equipe que mais 

pontuou. 

- Duelo Desafio: cada aluno escolhe o seu oponente para três 

disputas 

consecutivas. 

Avaliação 

extrínseca 

Verificar a percepção dos alunos sobre a parte teórica, a construção 
do implemento, das tarefas e do combate. Espaço para sugestões. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar se os objetivos foram alcançados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Licenciatura em Educação Física 

Centro Educacional Dom Ungarelli - Professor: Eder Rodrigo Mariano 

Plano de Aula - Tema: Lutas 

Conteúdo Esgrima - Florete 

 
Objetivos 

- Compreender as características do Florete e as regras básicas na disputa. 

- Contextualizar a formação de valores aplicados aos praticantes da 

modalidade. 

Desenvolver o equilíbrio, a flexibilidade e agilidade, o tempo de reação e a 

coordenação motora. 

Recursos Computador, Data Show, Vídeo, Imagens, Papel, Fita adesiva, Tinta 

guache (usada na ponta do implemento para identificar a pontuação), Sacos 

de lixo 

(utilizados como colete). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

dos 

exercícios 

- Expor o trabalho da Federação Brasileira de Esgrima. Cronograma de 

Competições Nacionais nas diferentes categorias (cadete, juvenil e sênior). A 

Esgrima para atletas cadeirantes, Cursos de arbitragem. Detalhamento da 

pontuação que é válida somente quando a ponta do implemento toca somente 

no tronco do oponente. Presença da Esgrima desde os Jogos Olímpicos de 

1896. Participação femininasomente em 1924. 

-Transmitir os valores pessoais agregados à modalidade desportivapor meio de 

depoimentos de atletas e paratletas, como agir com resiliência, traçar metas, 

ser cortês e solidário; ser respeitoso e cooperador. 

- Cada aluno confeccionará seu florete. 

- Serão apresentadas, pelo professor, as posições de ataque e defesa, com 

respectivo deslocamento anteroposterior, sempre mantendo as pernas 

distantes, sem cruzá-las. Em seguida, os alunos realizarão as tarefas propostas 

ao comando do professor, individual e livremente pelo espaço; em duplas; em 

grupos com 4 ou 5 pessoas alternando o aluno ao chegar na outra extremidade. 

- Serão formados grupo com 5 pessoas de ambos os sexos. Haverá dois 

árbitros, um anotador e dois combatentes. Todos irão desempenhar todas as 

funções. No combate, usarão coletes de plásticos e tinta na ponta do 

implemento. Cada combate terá a duração de 2 minutos. Ao final, verifica-se 

o aluno que mais vitórias obteve durante todos os combates. 

- Em círculo, o professor deve conversar com os estudantes sobre as 

dificuldades encontradas e enfatizando se as regras estabelecidas foram 

respondidas. 

Avaliação 

extrínseca 

Colher opiniões e sugestões dos alunos sobre a aula. 

Avalição 

intrínseca 

Verificar os êxitos e falhas na execução do plano de aula. 


