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RESUMO 

 

Pensar nas lutas pelo aspecto lúdico, educacional e ritualístico são possibilidades 

bastante concretas. Sua esportivização veio ocorrer como resultado do processo 

civilizatório. Assim, dentro das escolas não se deve pensar nas lutas apenas como 

esporte, aliás, deve-se pensá-la como uma prática corporal em suas diversas formas. Nas 

bases da legislação da Educação Física escolar, Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) e nos Conteúdos Básicos Comuns da Educação Física (CBC), existem 

orientações de conteúdos que devem ser trabalhados em todos os níveis de ensino da 

rede escolar e, entre esses conteúdos, as Lutas fazem parte de diversas maneiras. Este 

trabalho tem como objetivo geral analisar se o conteúdo de Lutas é trabalhado ou não na 

Educação Física Escolar em Diamantina, mais especificamente para os alunos do 

Ensino Fundamental 2. Para tal pesquisa, foi aplicado uma entrevista semi-estruturada a 

10 (dez) professores de Educação Física que atuam na rede estadual de ensino no nível 

fundamental 2 (6º ao 9º ano). Entre os principais objetivos da entrevista estão às 

possibilidades de se conhecer a formação acadêmica do professor com ênfase no 

conteúdo de Lutas e se os mesmos aplicavam ou não esse conteúdo em suas aulas. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri de acordo com o protocolo Nº 123/11 e discutiu-se o 

tema relacionando-o com as Teorias Curriculares. Conclui-se que os professores 

entrevistados, em sua grande maioria, obtiveram conhecimentos sobre o conteúdo 

investigado, na maioria das vezes, existiam uma disciplina que englobava vários ou 

alguns estilos de lutas para a transmissão de conhecimentos aos então acadêmicos e 

futuros professores de Educação Física. Com isso, a aplicação em suas aulas depende, 

em muitos casos, da vontade de se desenvolver este conteúdo pelo professor e também 

pelas pessoas que estão envolvidas com a aula.  

Palavras Chaves: Educação Física Escolar, Formação Acadêmica, Lutas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No segundo período de minha formação acadêmica, como aluno do curso de 

Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), tive a oportunidade de cursar a disciplina de Lutas. Considerava algo 

totalmente fora do cotidiano da Educação Física escolar, pois além de nunca ter 

participado de uma aula também nunca tinha percebido as possibilidades de estudo 

sobre essa temática. Na época tinha pouco conhecimento específico sobre essa área. 

Contudo, interessei-me de uma forma tão grande que decidi aprofundar conhecimentos 

sobre o assunto e procurar saber se esse conhecimento é ou não trabalhado nas aulas de 

Educação Física escolar. 

 Considero as lutas como uma experiência importante para os professores de 

Educação Física, elas são grandes auxiliadores para o conhecimento corporal. Sendo um 

dos conteúdos ligados à cultura corporal de movimento.  

 Segundo Ferreira (2009, p.1) citando Daolio (2004, p. 2): 

 

O profissional de educação física não atua sobre o corpo ou com o 

movimento em si, não trabalha com o esporte em si, não lida com a ginástica 

em si. Ele trata do ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas 

ao corpo e ao movimento humano, historicamente definido como jogo, 

esporte, dança, luta e ginástica. 

 

 Além disso, nas bases da legislação da Educação Física escolar, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) e nos Conteúdos Básicos Comuns da Educação Física 

(CBC), existem orientações de conteúdos que devem ser trabalhados em todos os níveis 

de ensino da rede escolar e, entre esses conteúdos, as Lutas fazem parte de diversas 

maneiras. 

 Ao se propor investigar se um determinado conteúdo faz parte ou não dos 

estudos escolares, está se propondo diretamente uma pesquisa que tenha como 

perspectiva de análise as teorias curriculares. Para Silva (1999) as teorias curriculares se 

apresentam em três perspectivas: tradicionais, críticas e pós-críticas. As explicações 

mais detalhadas sobre essas teorias ocorrerão no capítulo de referencial teórico. 
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 Com isso, este trabalho investigou se os conteúdos relacionados às Lutas, na 

Educação Física Escolar, são ou não trabalhados com os alunos do Ensino Fundamental 

2, mais especificamente do 6º ao 9º ano na cidade de Diamantina MG.  

 Entre as várias questões de análise, algumas se fizeram mais específicas ao 

problema de pesquisa proposto.  Assim, o presente trabalho procurou responder às 

seguintes indagações: 

_ O conteúdo de Lutas é trabalhado na Educação Física Escolar? 

_ Em caso positivo, como esse conteúdo é trabalhado? 

_ Em caso negativo, quais os motivos que fazem com que essa temática não seja 

abordada? 

_ As lutas seriam um estímulo à violência? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 É comum durante a formação acadêmica dos professores de Educação Física 

estudar os conhecimentos relacionados com as Lutas, tanto de uma maneira geral 

quanto específica. Dessa forma, espera-se que esse profissional tenha uma base 

teórico/prática para contribuir na difusão desses saberes. Além disso, esse conhecimento 

está legislado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e nos Conteúdos Básicos 

Comuns (CBC) da Educação Física, no qual o conteúdo de Lutas deve ser trabalhado na 

Educação Física Escolar e consequentemente no nível do ensino fundamental 2, com 

alunos do 6º ao 9º ano, na faixa etária entre 11 e 15 anos. Com isso, justifica-se a 

importância de se analisar se o conteúdo de Lutas é ministrado no ensino fundamental 2 

nas escolas da rede estadual da cidade de Diamantina-MG. 

 Entre os vários conteúdos ligados à Educação Física, as lutas podem ser 

desenvolvidas de diversas perspectivas, ou seja, pode-se trabalhar o corpo com 

movimentos suaves e/ou vigorosos, lentos e/ou rápidos, há um grande número de 

possibilidades. Porém, destaca-se que trabalhar com a temática das Lutas nas aulas de 

Educação Física escolar é também desenvolver uma perspectiva de atuação profissional 

na qual se estimula o respeito ao próximo e ao parceiro. Pois, sem esse parceiro, a 

vivência das Lutas se torna uma experiência menos rica e gratificante. 

 Caso o professor não se utilize das Lutas como estratégia de ensino, os alunos 

perderão uma oportunidade de conhecer uma prática pertinente à história humana.  

 

As lutas fazem parte da cultura corporal do movimento humano. Sempre 

fizeram parte do homem. Dentro de toda ação de defesa, contra uma fera ou 

um inimigo, ou de ataque, como a caça ou o combate na guerra, usando o 

corpo ou armas, está presente a luta, de forma organizada como as 

modalidades conhecidas, ou instintiva, emanada da necessidade do ser 

humano em proteger o seu próprio corpo. (LANÇANOVA, 2007, livro 

virtual). 

  

 Além disso, ao se excluir um determinado saber no processo formativo das 

pessoas, no caso da presente pesquisa, crianças de 11 a 15 anos, perder-se-ia uma 

oportunidade de se discutir aspectos que fazem parte do dia-a-dia delas. Pois, os 

desenhos animados, videogames, filmes e outras questões presentes no cotidiano das 

crianças, estão repletos de modalidades de Lutas, e entender o que se assiste é uma 
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excelente maneira de contribuir para a educação das pessoas. Modalidades de Lutas 

como “Kung Fu” e “Muai Thay” estão presentes em filmes cinematográficos, desenhos 

animados e na mídia em geral. Demonstrar e transmitir que esse tipo de modalidade 

prega o respeito e a disciplina pode ser um quesito a favor para o professor justificar a 

relevância desse saber perante o aluno e, consequentemente, espera-se que o aluno 

aproveite esses valores para serem experimentados dentro e fora do ambiente escolar. 
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3. OBJETIVOS 

Geral  

 Analisar se o conteúdo de Lutas é trabalhado ou não na Educação Física Escolar 

em Diamantina, mais especificamente para os alunos do Ensino Fundamental 2. 

 

Específicos 

 Compreender os motivos que levam a inserção ou a exclusão do conteúdo lutas 

nas escolas de Diamantina; 

 Discutir as estratégias metodológicas utilizadas pelos professores para se 

trabalhar esse conteúdo.  

 Investigar sobre a associação da violência com a prática e ensino das Lutas. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Antes de se discutir a aplicação ou não das Lutas na Educação Física Escolar, 

deve-se entender as teorias que darão sustentação as análises que se desenvolveram no 

presente trabalho.  Ao se estudar os motivos que levam a inclusão ou a exclusão de 

determinado saber, está se referindo a um tema de pesquisa relacionado ao que 

denominamos de Teorias Curriculares. 

 Os estudos sobre os saberes escolares, sobre a formação dos professores e sobre 

as questões pedagógicas em geral, conduzem aos conhecimentos sobre um assunto que 

hoje podemos chamar de currículo. Porém, o currículo como campo de estudo depende 

de um grande número de intervenções em toda sociedade, principalmente na área 

acadêmica. 

 Os meios de se entender o currículo ainda são variáveis. As teorias estão, 

algumas vezes, em contraposição umas com as outras, e isso mostra que para se falar 

em currículo ainda se é dependente de vários fatores, como: as compreensões diversas 

sobre essa teoria e até mesmo como os autores apresentam as argumentações. 

 Com relação aos estudos curriculares, pode-se utilizar uma classificação que 

especifica essas teorias em três vertentes: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias 

pós-críticas (SILVA, 1999). 

 

Teorias Tradicionais 

 Segundo Silva (1999, p. 22):  

 

[...] foi a partir de Bobbitt em 1918 que se começou a pensar e trabalhar o 

currículo como um campo de estudos e tal como uma indústria, Bobbitt 

queria que o sistema educacional fosse capaz de especificar precisamente que 

resultados pretendiam obter [...]. 

 

  A idéia de Bobbitt era fazer com que a sociedade educacional interviesse de uma 

maneira que as habilidades necessárias para um adulto trabalhador, produtor e 

consumidor, fossem ensinadas e adquiridas antes deste se tornar adulto, por isso o 

sistema educacional deveria ser eficiente economicamente. 
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 As idéias relacionadas com as teorias tradicionais consideram que há uma 

neutralidade na formação das pessoas.  Tem como um dos principais argumentos a vida 

produtiva das pessoas, sendo assim, preocupa-se em transmitir ensinamentos que 

deverão ser utilizados na vida adulta e produtiva do indivíduo, em sua área de trabalho. 

Teorias tradicionais se preocupam com a questão de organização e voltadas aos 

interesses do mercado de trabalho. 

 Contudo, explicita-se que ao se pregar uma pretensa neutralidade, as teorias 

tradicionais objetivavam conformar o indivíduo a sociedade capitalista. Além disso, 

excluíam de suas discussões quaisquer análises que procurassem discutir as relações de 

poder presentes na sociedade. 

 Assim, pode-se perceber que se objetivava formar um sujeito que não 

questionasse a sociedade, apenas a aceitasse como ela é, afinal, o papel da escola seria o 

de apenas integrar as pessoas ao sistema, sem questioná-lo. 

 

Teorias Críticas   

 As teorias críticas argumentam que nenhuma teoria pode se considerar neutra e 

todas devem levar a questionamentos sempre maiores. As teorias críticas discutem e 

implicam relações entre o poder e o saber. 

 As teorias críticas incentivam os questionamentos e pretendem uma 

transformação na sociedade, uma busca maior pelas compreensões das relações entre os 

saberes e os poderes estabelecidos. Para as teorias críticas o importante não é 

desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos 

permitam compreender o que o currículo faz (SILVA, 1999, p. 30). 

 Ao se levar essas discussões para o ambiente acadêmico, Macedo (1994) apud 

Serejo (2002) explicitam que é papel das universidades contribuírem para superar as 

mazelas da exclusão social, de proporcionarem o bem-estar comum e a formação de 

pessoas mais críticas. 

 Com isso, os profissionais formados em Educação Física devem refletir que: 

 

Ao vivenciar as práticas corporais como fenômeno cultural, é possível 

contribuir para formar homens capazes de serem sujeitos na construção de 

uma sociedade, uma vez que a prática dos esportes, das lutas e das danças é, 

também, uma forma de se apropriar do mundo e não apenas fugir dele. 

(LANÇANOVA, 2007, livro virtual). 
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 Percebe-se com isso que os profissionais de Educação Física possuem um ponto 

favorável para que seus alunos se tornem mais críticos sobre as possibilidades do seu 

próprio corpo. O fato dos professores terem vivenciado, mesmo que de modo 

superficial, varias práticas corporais conhecidas, ajuda na transmissão de conhecimentos 

e sentimentos aflorados no momento da prática. 

 

Teorias Pós-críticas 

 As teorias pós-críticas mantêm relações com as teorias críticas, pois ambas 

argumentam que não há neutralidade no processo formativo das pessoas, ou seja, há 

implicações diretas entre o saber e o poder que está estabelecido. Porém, algumas 

marcas as distinguem, pois o currículo visto até então (teorias críticas) não era pensado 

na variedade multicultural existente, mas sim em uma perspectiva de se compreender os 

interesses das classes dominantes, da cultura branca, masculina, européia e 

heterossexual. 

 As teorias pós-críticas demonstram a conceitualização do multiculturalismo e 

suas diferentes faces abordadas na sociedade. Relacionando então, as diferenças 

existentes na sociedade ao campo do currículo, assim, o currículo deixa de ser objeto de 

estudos das classes dominantes e passa a se pensar também nas classes dominadas. 

 Mas, o que se pode compreender como currículo?  

 Forquin (1993) apud Serejo (2002) argumenta que a escola ensina apenas uma 

parte, restrita de tudo que constitui a experiência coletiva de determinada época e 

sociedade. A essa seleção escolar realizada na cultura podemos dar o nome de currículo. 

 Percebe-se então, que a escola ensina aquilo que a sociedade considera 

socialmente válido que os alunos saibam quando concluírem seus estudos. Muitas vezes 

a aprendizagem é tratada como um processo industrial onde a curiosidade, e o senso 

critico não é desenvolvido nos alunos. Aí se deve começar a pensar em implantar um 

currículo relacionado às teorias críticas ou pós-críticas, pois fariam com que os 

indivíduos desenvolvessem uma perspectiva mais questionadora e menos conformista. 

Consequentemente, os adultos teriam mais elementos para argumentar aquilo que lhes é 

proposto. 

 O caso da aplicação do conteúdo de Lutas nas escolas é um bom caso a ser 

discutido. Com a aplicação, alunos poderiam conhecer movimentos pouco utilizados no 

ambiente escolar, além de conhecer a filosofia que doutrina as artes marciais. A não 
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aplicação faz com que o aluno perca a oportunidade de desenvolver movimentos e 

possuir conhecimentos que podem ser muito importante para o dia a dia futuramente.  

Lutas na Educação Física Escolar 

 Uma das possibilidades de se implantar o conhecimento das lutas na educação 

física escolar pode ser através da ludicidade que ela proporciona. Desde a infância 

sempre se brinca de lutas, e isso pode e deve ser levado para a escola, não só nos níveis 

infantis de ensino, mas também nos ensinos fundamentais (1 e 2) e no ensino médio. 

Essas possíveis brincadeiras acabam por tornar a experiência em algo mais agradável e 

divertido.  

 Lembramos que as lutas não são somente as técnicas sistematizadas como 

Karatê e judô. 

 

 O braço de ferro, o cabo de guerra, técnicas recreativas de empurrar, puxar, 

deslocar o parceiro do local, lutas representativas como a luta do sapo (alunos 

agachados, um tentando derrubar o outro), a luta do saci (alunos de mãos 

dadas, somente com um pé no chão, vão tentar provocar o desequilíbrio do 

parceiro, forçando o colega a tocar com o pé que estava elevado no chão), são 

apenas alguns exemplos de como se trabalhar as lutas de forma estimulante e 

desafiadora na aula de educação física. (FERREIRA, H, S. 2009, p.1) 

 

Educadores Físicos possuem em sua formação acadêmica a disciplina de lutas e 

ela pode ser ministrada de forma teórica e/ou prática, de uma forma ou de outra, esses 

profissionais após sua formação terão uma base de conhecimentos para possíveis 

aplicações em sala de aula. De forma geral, os Educadores Físicos deveriam conhecer 

esse conteúdo e transmiti-lo, pois faz parte do acervo cultural da humanidade e é um 

saber diretamente relacionado com as práticas corporais que podem ser utilizadas no 

ambiente escolar. Transmitir o conteúdo de lutas está como referência nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) da Educação Física:  

 

As lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, com 

técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de 

um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. 

Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes 

de violência e deslealdade. Podem ser citados exemplos de luta as 

brincadeiras de cabo de guerra e braço de ferro até as práticas mais 

complexas da capoeira, do Judô e do Karatê... (PCN’s apud FERREIRA, 

2009, p. 1/1).  
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 O conteúdo de Lutas também está presente nos Conteúdos Básicos Comuns da 

Educação Física (CBC), porém não é configurado de uma maneira específica. Nos 

Conteúdos Básicos Comuns toda a totalidade de conteúdos referentes à Educação Física 

são divididos em quatro eixos temáticos: Esporte; Jogos e brincadeiras; Ginástica; e 

Dança e movimentos expressivos. Com isso, não se considera as Lutas como o centro 

de um eixo temático, mas apresenta as Lutas como parte integrante dos eixos Jogos e 

brincadeiras e Dança e movimentos expressivos. 

 No eixo temático Jogos e brincadeiras quando se refere às Lutas, dá-se a 

Capoeira como componente essencial.       

 

Eixo temático II: Jogos e brincadeiras  

 São ações culturais cuja intencionalidade e curiosidade resultam em um 

processo lúdico, autônomo, criativo, possibilitando a (re)construção de 

regras. 

  _Capoeira luta: instrumento de defesa pessoal genuinamente brasileiro.  

  _Capoeira dança e arte: na arte se faz presente e através da música, ritmo, 

canto; e na dança dirigidas no sentido de desenvolver 

flexibilidade,agilidade,destreza,dentre outras;  

  _Capoeira esporte: enfoque especial para competição,estabelecendo 

treinamentos físicos, técnicos e táticos;  

  _Capoeira educação: importantíssimo para a formação integral do aluno, 

desenvolvendo o físico, caráter, personalidade e auto conhecimento. 

(SOUZA, 2005, p.42) 

 

 O senso comum acaba por associar as lutas com a violência. Isso geralmente se 

deve ao fato de uma desinformação ou mesmo por idéias transmitidas de maneira 

preconceituosa. Tanto os pais, quanto os professores e direção das escolas devem ser 

bem informados sobre o conteúdo. Dessa forma, não haveria preocupações advindas ao 

se trabalhar essa temática.  

 As lutas são práticas corporais muito utilizadas no mundo, e, em suas 

ramificações, é um esporte de alto nível com vários campeonatos, como exemplo, estão 

incluída nas Olimpíadas com o Judô, o Tae Kwon Do, a luta greco-romana entre outras. 

 Como conteúdo educacional pode-se ensinar técnicas de ataque e defesa com pés 

e mãos, através de chutes e socos. Como artes marciais, este conteúdo tem como 
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objetivo, transmitir o respeito mútuo entre as pessoas, o conhecimento do próprio corpo 

e o aumento da força muscular, além de propiciar reflexões sobre a violência.  

 Dessa forma, compreende-se que as lutas são um conteúdo relevante para ser 

estudado e trabalhado no processo formativo dos alunos. Inclusive, seria uma maneira 

de se diminuir os preconceitos e estereótipos presentes ao se pensar sobre essa temática. 
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5. METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi realizado através de uma pesquisa direta, um trabalho de campo, 

de forma exploratória com uma abordagem qualitativa sobre os dados coletados.  

 

A pesquisa exploratória consiste em buscar elementos que visam a uma 

compreensão geral das características apresentadas pelo objeto de pesquisa. 

Esse procedimento é escolhido quando o pesquisador não é muito 

familiarizado com o objeto estudado, sendo um trabalho de investigação que 

propicia descobertas. (GOMES, 2005, p. 66) 

 

 Para tal pesquisa, foi aplicado uma entrevista semi-estruturada aos professores 

de Educação Física que atuam na rede estadual de ensino no nível fundamental 2 (6º ao 

9º ano). Entre os principais objetivos da entrevista estiveram as possibilidade de se 

conhecer a formação acadêmica do professor com ênfase no conteúdo de Lutas e se os 

mesmos aplicavam ou não esse conteúdo em suas aulas.  

 Optou-se pela entrevista semi-estruturada, por se adequar melhor aos objetivos e 

métodos deste trabalho. Segundo Manzini (1990/1991), a entrevista semi-estruturada 

possibilita um planejamento de coletas de informações por meio da elaboração de um 

roteiro que atinja os objetivos pretendidos. Assim, faz com que as informações surjam 

de maneira mais livre e as respostas não sejam condicionadas a um padrão de 

alternativas pré-determinadas. 

 

Participantes 

 A pesquisa foi realizada com os professores de Educação Física que atuam nas 

escolas da rede estadual de ensino da cidade de Diamantina, MG, no nível fundamental 

2 (6° ao 9° ano), antigas 5ª a 8ª séries. 

 Esses professores foram contatados via e-mail e/ou contato telefônico. Esse 

contato ocorreu fora do local e do horário de trabalho dos mesmos, pois, destaca-se que 

não houve instituição co-participante nesta pesquisa. Seriam entrevistados 12 (doze) 

professores de Educação Física que são regentes nas escolas da rede estadual que atuam 

no ensino fundamental 2 (6° ao 9° ano), porém apenas 10 (dez) professores foram 

entrevistados.  
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 Esse número de entrevistados foi suficiente para atingir o objetivo proposto. 

Pois, em uma análise inicial, identificou-se ser este o total de professores de Educação 

Física que atuam no nível de ensino a ser pesquisada, a falta de dois entrevistados não 

ocasionou em falha ao objetivo proposto. 

 Dessa forma, foram convidados todos os professores que lecionam a disciplina 

Educação Física para o ensino proposto.  

 Para que possa ser preservado as identidades dos entrenvistados, os mesmos 

serão citados neste trabalhos atravez de números.  

 As entrevistas somente ocorreram após a leitura, a concordância dos termos que 

constam no TCLE (Termo de Concentimento Livre e Esclerecido) e a assinatura do 

entrevistado nesse documento.  

 

Considerações Éticas 

 

 Esse estudo respeitou todas as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Saúde (resolução de 1996/96) envolvendo pesquisas com seres humanos e passou pela 

avaliação, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri de acordo com o protocolo Nº 123/11.  

  

 

Análise dos resultados 

 Os dados coletados através das entrevistas foram analisados tendo como base os 

autores que discutem a relevância de determinados conteúdos estarem ou não presentes 

na formação de professores. Mais especificamente, aqueles que analisam e discutem as 

Teorias Curriculares Críticas.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise do presente estudo foi obtida através das respostas das entrevistas 

aplicadas aos professores de educação física de praticamente todas as escolas da rede 

pública que trabalham com o ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano) da cidade de 

Diamantina-MG. 

A princípio seriam entrevistados doze professores, sendo esse o total de docentes 

que trabalham com esse nível de ensino em escolas públicas na cidade em questão. 

Porém, desses doze, dois não realizaram a entrevista, um por conta de não ter tido 

interesse em participar da mesma e o outro por não se enquadrar nos pré-requisitos para 

a participação nesta pesquisa, ou seja, ele não é formado em Educação Física, o mesmo 

possui, apenas, um curso técnico realizado na década de 80 do séc. XX em Belo 

Horizonte. Dessa forma, realizaram-se 10 entrevistas. 

Dos 10 entrevistados, apenas um informou que não teve nenhum contato com a 

disciplina de Lutas em sua graduação inicial. Os outros nove entrevistados responderam 

que tiveram em sua formação acadêmica uma disciplina de Lutas. Sendo que, desses, 

sete afirmaram que a disciplina constava na matriz curricular obrigatória e dois 

responderam que na sua formação acadêmica existiam disciplinas de Lutas de cunho 

optativo, ou seja, apenas cursavam essa disciplina aqueles alunos que optassem por elas. 

Desses nove entrevistados que confirmaram ter cursado uma disciplina de Lutas, dois 

informaram que tiveram, de forma geral, pelo menos uma disciplina que tentava 

englobar todas as práticas relacionadas à temática, e ainda abordando pontos principais 

de cada Luta mais conhecida. Outros dois responderam que cursaram uma disciplina 

que contava apenas com informações do Judô, dois cursaram uma disciplina só com 

informações do Karatê, um cursou apenas uma disciplina com informações da Capoeira 

e dois cursaram uma disciplina que continha informações do Judô e da Capoeira. 

Pode-se perceber que a temática das Lutas é abordada de maneira muito 

superficial no meio acadêmico, não se pode afirmar se o conteúdo ministrado no ensino 

superior é suficiente para que um futuro professor de Educação Física tenha uma base 

para aplicação de uma aula satisfatória com essa temática. O que se nota, é que 

professores que realmente utilizam esse conteúdo em suas aulas desenvolvem esse 

trabalho por já terem um conhecimento vindo de sua vida fora da estrutura curricular do 

seu curso superior, além da vontade pessoal de aplicar um conteúdo pouco utilizado no 

ambiente escolar. 
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Como afirma Silva (1999): O conhecimento corporificado no currículo é um 

conhecimento particular. A seleção que constitui o currículo é o resultado de um 

processo que reflete os interesses particulares das classes e grupos dominantes. Nota-se 

que existe uma seleção de conteúdos que devem ou não ser aplicados no ambiente 

escolar, fazendo com que o currículo existente nas escolas seja deficitário em relação às 

possibilidades que procedem todo o ensino.  

Em relação a se utilizar ou não as Lutas na Educação Física escolar, seis 

entrevistados responderam que utilizam este conteúdo em suas aulas, e destes, quatro 

afirmaram que trabalham apenas a parte teórica de caracterização de algumas Lutas 

institucionalizadas. Os outros dois responderam que além de trabalharem de forma 

teórica, tentam utilizar da parte prática desse conteúdo, às vezes buscando apresentar 

principalmente a Capoeira por meio dos próprios alunos ou por professores vindos de 

fora da escola. Outra possibilidade afirmada foi a de apresentações de um “mestre
1
” em 

algum tipo de Luta. Ocorreria então quando o convidado aceitasse visitar a escola, e der 

pequenas palestras e demonstrações. 

Outros três entrevistados responderam que não utilizam as Lutas de nenhuma 

maneira em suas aulas de Educação Física. Desses, um entrevistado considera que não 

possui um domínio necessário para a prática deste conteúdo. O entrevistado 2  

respondeu da seguinte maneira: “Eu não tenho o domínio do conteúdo do Karatê, que 

foi a única que eu fiz, pra poder aplicar para os alunos. Eu acho que eu posso até 

correr riscos, como uma lesão ou alguma coisa com os alunos por que eu não domino o 

conteúdo.” O entrevistado 6 respondeu que não aborda o conteúdo de Lutas, mas 

quando acontece de algum aluno realizar um movimento que esteja no contexto dessa 

temática, o professor aproveita a oportunidade para conversar sobre essa questão. Já 

outro entrevistado, identificado pelo número 10, respondeu que considera o tema muito 

interessante e possível de ser abordado em suas aulas, contudo, ele afirmou que nunca 

trabalhou e nem tentou realizar ações com essa temática, como pode ser observado em 

sua fala: “não utilizo nada não. No caso dos meus alunos maiores eu acho até 

interessante, mas não utilizo não.”   

Percebe-se que existe uma relação de saber e poder dentro dos conteúdos 

disciplinares aplicados dentro da escola, e essa relação é que determina o que deve e o 

que não deve ser oferecido para os alunos (SILVA, 1999). Os professores possuem o 

                                                           
1
 A denominação ‘mestre’ indica: 1. Homem que ensina; professor. 2. O que é perito ou versado numa 

ciência ou arte. 3. Homem de muito saber. 4. O que se avantaja em qualquer coisa. 5. Artífice em 
relação aos seus subordinados. 6. Aquele que tem mestrado. 7. Que serve de base ou de guia. 
(FERREIRA, 2004, p. 492) 
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saber determinante para aplicação e desenvolvimento de tal conteúdo, porém, este 

conteúdo só é realmente utilizado se for à vontade do professor. 

Sobre considerar as Lutas apenas nas perspectivas das formas mais conhecidas, 

como o Boxe e o Karatê ou, até mesmo, englobar ainda jogos e brincadeiras como cabo-

de-guerra e braço-de-ferro, um entrevistado respondeu que considera como Lutas 

apenas aquelas formas institucionalizadas, com regras e federações, como pode ser 

observado na sua fala: “Não, eu penso que é só da forma mesmo do Karatê e Boxe, não 

considero que cabo de guerra e braço de ferro possa ser considerado lutas ou arte 

marciais não.” 

Outro entrevistado não soube responder sobre essa questão.  

Ao todo, oito entrevistados explicitaram que consideram que Lutas não são 

apenas aquelas formas pré-existentes e institucionalizadas mais conhecidas como o 

Karatê e o Boxe, mas consideram, também, que disputas e brincadeiras adaptadas dos 

esportes já conhecidos podem ser consideradas como formas de Lutas. Desses oito que 

responderam dessa forma, dois ainda comentaram que qualquer competição que haja 

disputa de força ou tentativa de desequilíbrio pode ser considerada como Luta. 

 

Dos jogos de lutas realizados em aula, destacamos o cabo de guerra, briga de 

galo, exclusão de espaço com ombro, mãos, conquista da quadra do oponente 

e conquista de objetos com oposição. Alguns elementos do esporte são 

incorporados nos jogos de lutas com a criação de regras e novos jogos 

propostos pelos alunos. (ALMEIDA e NASCIMENTO. 2007, p. 97).  

 

Existem varias definições e conceitos quando se fala de lutas. Hoje em dia 

destaca-se uma diferenciação entre os termos ‘luta’ e ‘artes marciais’. 

 

Entende-se que “luta” é um termo que pode ser empregado de forma geral a 

todo combate entre dois ou mais indivíduos, dotados estes de treinamento 

especial para luta ou não. Arte marcial é um termo mais abrangente, utilizado 

para definir um conjunto de conhecimentos com finalidade de combate entre 

guerreiros ou militares. É uma forma de lutar que foi aprimorada visando 

melhor desempenho contra um adversário. As artes marciais não 

compreendem somente um apanhado de técnicas (golpes com as mãos, pés, 

etc), mas também um conjunto de filosofias e tradições de combate. 

(LANÇANOVA, 2007, livro virtual). 
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Outra questão que foi levantada indagava os entrevistados se a temática das lutas 

deveria ser ou não trabalhada na escola. Todos os entrevistados concordaram que elas 

devem ser um tema de estudos e vivências que ocorreriam nas aulas de educação física. 

Cinco entrevistados responderam que, caso o professor considere que possua um 

conhecimento suficiente, ele terá então uma melhor capacidade para dar uma aula com 

essa temática.  

Destes entrevistados, alguns criticaram as Universidades e o Ensino Superior de 

Licenciatura em Educação Física por não conseguir transmitir o conteúdo e os métodos 

adequados para os futuros professores na questão da prática de Lutas no ambiente 

escolar, já que este tema está contido nos PCN’s e CBC’s que normatizam o cargo de 

professor de Educação Física. Nos PCN’s da Educação Física, as Lutas estão sendo 

abordadas de uma forma geral, entrando em conjunto com as esferas que regem a 

Educação Física: esportes, ginásticas, jogos e brincadeiras, dança e LUTAS. Já nos 

CBC’s da Educação Física o conteúdo de lutas é abordado em dois eixos temáticos, no 

de Jogos e brincadeira, e no de Dança e movimentos expressivos. Em ambos o enfoque 

é maior relacionando-os com a prática da Capoeira, que pode ser considerada dança, 

luta, arte cultural corporal e regional. Outros três entrevistados consideraram que a 

melhor maneira para se abordar o conteúdo de Lutas é convidando ou contratando 

pessoas que possuem uma preparação e uma vivência mais adequada e específica em 

Lutas, buscando professores ou monitores que possam transmitir e demonstrar os 

conhecimentos relacionados às Lutas.  

Segundo Silva (1999, p. 135): “A partir dos Estudos Culturais, podemos ver o 

conhecimento e o currículo como campos culturais, como campos sujeitos à disputa e à 

interpretação, nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia.” Assim, 

podemos perceber que cada grupo entende e se apropria diferentemente cada campo 

cultural, colocando então um nível de poder maior ou menor em determinadas 

temáticas. Pensando na questão das Lutas, geralmente as escolas e o professor de 

Educação Física não trabalham as lutas por essas terem um nível pouco conhecido, 

pensando em seu desenvolvimento dentro das escolas. 

Houve, ainda, dois entrevistados que responderam ser necessário primeiramente 

que as escolas adquiram materiais apropriados para esta prática como tatames, 

colchonetes e protetores antes de se trabalhar este conteúdo.  

Percebe-se que é possível se trabalhar essa temática sem os materiais específicos 

para o determinado tema. Reconhece-se que esses equipamentos são elementos 

importantes para o desenvolvimento das aulas, mas não se pode afirmar que sejam 

imprescindíveis. Pois, em alguns casos, isso depende dos desejos e interesses que o 
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professor tem em abordar ou não tal questão. Com relação às lutas, existem diferentes 

jogos adaptados relacionados a isso e que não precisam de nenhum material. Por 

exemplo, os jogos que se adaptam ao Sumô, um tipo de luta em que o importante é a 

exclusão do oponente de um espaço pré-determinado, podem ser trabalhados facilmente 

em qualquer espaço de uma escola, pois não exige material específico.  

Não existe um método pré-determinado ensinando como se deve trabalhar as 

lutas na educação física escolar, porém, como o professor geralmente possui 

conhecimentos relacionados a essa temática vindos da sua formação acadêmica, cabe a 

este profissional estabelecer a sua maneira de aplicação. Em geral, o que se tem visto, 

são professores passando filmes e vídeos relacionados a este conteúdo e levar a turma a 

um debate sobre questões pertinentes a este tema, em uma aula teórica. A aula prática 

muito se dá por apresentação e demonstração de pessoas que estão mais envolvidas com 

as lutas, sendo praticantes ou professores fora da escola. 

A alta demanda de conteúdos que podem ser aplicados em uma aula de 

Educação Física demonstra a complexidade que esta pode ter em relação à escolha de 

quais temas devem ser trabalhados na escola e quais não. Hoje em dia, a Educação 

Física está muito enfocada no esporte. Mas por que trabalhar apenas uma pequena 

parcela de atividades em relação a tantas opções de esportes existentes? Isso muito se dá 

ao fato de uns ou outros possuírem um maior poder de atração perante a sociedade. A 

definição do que se deve aplicar ainda deve ser discutida, para que possa acontecer um 

melhoramento na educação corporal dos alunos. 

 

Com relação ao currículo de Educação Física, Neira e Nunes (2006) afirmam, 

sob a influência das teorias críticas da educação, a necessidade de discutir, 

questionar e ressignificar as atividades corporais presentes na cultura paralela 

à escola e disponível para os alunos, como alternativa às iniciativas 

homogeneizantes e funcionalistas que, predominando nas propostas da área, 

definem hierarquicamente as práticas corporais que devem ser ensinadas a 

todos os alunos da mesma forma, deixando, obviamente de considerar o 

repertório já disponível e que, numa visão crítica, necessitaria ser analisado e 

compreendido. (LIMA e NEIRA. 2010. p.3) 
 

 

  Com relação ao ensino superior e a formação do futuro professor, Serejo (2002, 

p.14) afirma que devemos: 
  
 

Propor um novo paradigma de ensino e aprendizagem, uma nova proposta, 

não basta se ater a uma nova didática, mas sim, a uma nova postura, uma 

nova percepção de mundo, de sociedade, de conhecimento e de currículo. 

Nessa perspectiva, o aluno terá um papel extremamente relevante, pois é ele 

que precisa produzir os maiores questionamentos e é por ele que precisam 

ocorrer as mudanças de paradigma para rompermos com a visão pragmática e 
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utilitarista de conhecimento que impera em muitas de nossas instituições de 

educação superior. 

 

 A última questão da entrevista abordava a visão dos entrevistados em relação se 

a prática de Lutas poderia gerar algum tipo de violência. Sete entrevistados 

responderam que depende do professor e o modo que este apresenta a prática de Lutas 

poderem gerar ou não algum tipo de violência. Estes acreditam que caso o professor 

aborde as Lutas de acordo com os seus princípios éticos, não tem como gerar violência, 

pois as Lutas possuem, em geral, como eixos norteadores a disciplina dos praticantes e 

o respeito ao próximo e a si mesmo. Outros dois entrevistados consideraram que isso 

depende do aluno, seus conhecimentos, sua maturidade e até mesmo as questões sociais 

podem influenciar tal indagação. E, ainda, um entrevistado respondeu que depende tanto 

do aluno quanto do professor para que esta prática possa ou não gerar algum tipo de 

violência.   

 Essa questão mostra um pouco da incerteza que ronda a aplicação deste 

conteúdo. Alguns professores, às vezes, tentam tirar a responsabilidade de seu cargo e a 

colocam nos alunos ou na sociedade. Porém, como educador que é o professor deve 

trabalhar com múltiplas possibilidades existentes em seu currículo, fazendo com que 

seus alunos alcancem um maior nível de conhecimento perante os conteúdos e 

aumentando seu senso crítico de maneira geral. A meu ver é de responsabilidade do 

professor por ter este conhecimento, e então repassá-los aos seus alunos, e cargo dos 

alunos e da sociedade em não ter preconceitos e aceitar conhecer algo novo e diferente 

do cotidiano.  

 

 [...] as atividades de luta na escola, sistematizadas e metodologicamente 

pensadas e conduzidas, servem como importantes elementos de estruturação 

motora, psico-afetiva e social, que ajudam “[...] a criança a gerir e a controlar 

a complexidade das relações violentas no interior do grupo social”. [...] 

Assim, o autor reconhece a escola como possível detentora de um papel de 

“contra poder”, uma vez que pode privilegiar cada vez mais a “comunicação, 

as trocas no contexto de suas próprias regras sociais”. (ALMEIDA e 

NASCIMENTO. 2007, p. 101). 

 

Considera-se que o professor tem, entre outros aspectos, o papel de auxiliar o 

aluno no seu crescimento como um todo. No caso do professor de Educação Física, que 

pode e deve trabalhar a temática das Lutas, ele deve refletir sobre a questão da 

violência. As Lutas em si não geram violência, mas se o professor aplica e demonstra de 

uma maneira que não equivale aos princípios das mesmas, aí essa temática tem a 

possibilidade de gerar e aumentar os níveis de agressividade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

 Através das análises das respostas obtidas nas entrevistas aos professores de 

Educação Física que lecionam na rede pública de ensino ao nível fundamental II (6º ao 

9º ano), na cidade de Diamantina – MG, em relação ao conteúdo de Lutas ser ou não 

trabalhado em suas aulas, além de conhecer sobre formação acadêmica dos mesmos em 

relação a essa temática, pode-se concluir alguns pontos. Inicialmente, explicita-se que 

os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois se pode ter a noção da realidade da 

aplicação ou não do conteúdo de Lutas na Educação Física escolar na cidade 

pesquisada.  Além disso, pudemos compreender alguns dos motivos que levam a 

inserção ou a exclusão deste conteúdo. Todos os entrevistados concordaram que as 

Lutas devem ser trabalhadas no ambiente escolar, mas houve diferença em relação aos 

métodos que devem ser utilizados. Os que não utilizam desta temática informaram não 

terem um conhecimento muito adequado para aplicação e desenvolvimento deste 

conteúdo em suas aulas.  

  As estratégias de aplicação foram bem simples e de comum acordo com os 

entrevistados que aplicam esta temática. Estes afirmaram ser por meio de aulas teóricas 

ou práticas com auxílio de profissionais de fora da escola o desenvolvimento desta aula. 

Quando as aulas são práticas, a Capoeira é o principal conteúdo abordado com auxílio 

de praticantes da cidade. Outra maneira de desenvolver a prática é através de 

demonstrações vindas de profissionais que já trabalham com determinada luta em 

academias da cidade. Além disso, a utilização de vídeos e filmes relacionados é bem 

usada pelos professores entrevistados. 

 Concluí-se que os professores entrevistados, em sua grande maioria, obtiveram 

conhecimentos sobre a temática das Lutas mesmo que de maneira mais básica, 

superficiais, sobre o conteúdo.  Na maioria dos casos apresentados, existia na estrutura 

curricular do curso de formação do professor uma disciplina que englobava alguns 

estilos de lutas para a transmissão de conhecimentos aos futuros professores de 

Educação Física. Com isso, a aplicação em suas aulas depende mais da vontade de 

desenvolver este conteúdo do que propriamente o domínio sobre tal tema. Boa parte dos 

entrevistados responderam que algumas brincadeiras onde existe a competição de 

desequilíbrio e contraposição de força, podem ser consideradas como lutas mais lúdicas 

ou lutas adaptadas, e este é o caminho mais fácil para que alunos e professores possam 

começar a desenvolver bem essa temática.  
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Sem que isto seja exclusividade, em geral a origem das lutas surge 

como uma forma de autodefesa visando a resolução de situações 

conflituosas. Pensar nas lutas pelo aspecto lúdico como educacional 

e ritualístico são possibilidades bastante concretas. (ALVES 

JUNIOR, 2006, p. 1.) 

 

 Existe a hipótese de que as práticas da Lutas podem auxiliar no aumento da 

agressividade e consequentemente no aumento da violência. Isso se dá muito pelo jeito 

que se está praticando e principalmente de como o mentor da prática esta conduzindo 

suas aulas. Alves Junior (2006, p.1) diz: 

 

[...] vimos também crescer um discurso, que defende a utilização das 

lutas como prática de atividade física, capaz de canalizar a 

agressividade, incutir valores de respeito ao outro e as regras, que 

em última análise recurso pedagógico para diminuir e controlar a 

violência urbana. Aqui apresentamos como hipótese que o mau uso 

das técnicas ocorre muitas vezes pela má formação daqueles que se 

apresentam como multiplicadores de lutas e não do que estamos 

chamando da sua vertente esportiva. 
 

 

 Isso tudo exemplifica a importância de uma formação adequada para os 

professores de Educação Física, esses podem ser os primeiros mentores a transmitir 

conhecimentos sobre as artes marciais e sobre as Lutas de uma maneira mais global e 

adequada.  

 

 As teorias curriculares contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. Foi 

através do entendimento sobre elas que se pode discutir e analisar os currículos 

escolares e sobre as estruturas curriculares dos cursos de formação de Licenciatura em 

Educação Física. 

 Este trabalho pode ser considerado o primeiro estudo sobre as Lutas na 

Educação Física escolar em Diamantina, tomando como base a formação curricular. 

Uma temática que deve ser conhecida por professores e futuros professores de Educação 

Física, pela importância que carrega aos licenciados o conhecimento das possibilidades 

que podem e devem ser trabalhadas no ambiente escolar. 

 Como um trabalho inicial, este pode e deve ser continuado sempre em busca de 

mais informações sobre essa temática. Esse trabalho não irá parar, e buscará um 

melhoramento cada vez maior, afinal de contas, nenhuma pesquisa é completa em si 

mesma.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

 

1. Você teve em sua formação acadêmica a disciplina de Lutas? 

 Se a resposta for positiva, explicar como foi esse processo: 

 

2. Você utiliza as lutas em suas aulas de educação física?  

Se a resposta for positiva, explicar como isso ocorre. 
 

Se for negativa, perguntar os motivos: 

 

3. Você considera que as lutas são apenas as formas pré-existentes, como Karatê, Boxe, 

Capoeira ou acha que essa prática pode ocorrer em outras atividades, como: cabo-de-guerra e 

braço-de-ferro? 
 

4. Você acha que as lutas devem trabalhadas na escola? Em caso positivo, perguntar como. 
 

5. Você considera que a prática da luta gera violência? 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “O 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM O 

CONTEÚDO DE LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR”, em virtude de se 

enquadrar no perfil desejado para o desenvolvimento do presente trabalho, ou seja, ser 

Professor de Educação Física na cidade de Diamantina, MG, regente em escolas 

estaduais de ensino e que lecione no ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano). Esta pesquisa 

é coordenada pelo Professor Hilton Fabiano Boaventura Serejo e contará ainda com o 

aluno do Curso de Educação Física da UFVJM Warley Matias Siqueira. 

 

 A sua participação não é obrigatória, sendo que a qualquer momento da pesquisa 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

para sua relação com o pesquisador ou com a UFVJM.  

 

 O objetivo desta pesquisa será o analisar as entrevistas para compreender se o 

conteúdo de Lutas é trabalhado ou não na Educação Física Escolar em Diamantina, mais 

especificamente para os alunos do Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° ano).  

 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte 

procedimento: responder a uma entrevista semi-estruturada, que visa conhecer a 

formação acadêmica do Professor de Educação Física com ênfase em seus 

conhecimentos sobre o conteúdo de Lutas, e verificar a relação existente ou não do 

professor com a aplicabilidade deste conteúdo em suas aulas. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente 01 hora. Reforça-se que você escolherá o lugar 

e o horário para o desenvolvimento da entrevista, desde que seja fora de seu local e 

horário de trabalho. 

 

 Os riscos relacionados com sua participação estão relacionados ao possível 

constrangimento em relação às perguntas feitas pelos entrevistadores. Esses aspectos 

serão minimizados pelos seguintes procedimentos: serão utilizados nomes fictícios dos 

entrevistados nos relatórios da pesquisa com o intuito de preservar a identidade e não 

haverá a obrigatoriedade de se responder as questões que por ventura causem esse 

constrangimento. Além disso, é explicitado que não se pretende fazer julgamento de 

valor em relação às respostas dadas, mas sim, compreender a aplicabilidade do conteúdo 

de Lutas nas aulas de Educação Física. 

 

 Os benefícios relacionados com a sua participação serão o de contribuir para 

uma melhor formação dos acadêmicos e professores de Educação Física em relação do 

conteúdo de Lutas na escola. Além disso, ao participar desta pesquisa, você terá a 
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oportunidade de refletir sobre sua formação e atuação profissional, o que poderá 

repercutir em seu trabalho diário. 

 

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua 

participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo 

remuneração para tal, pois não haverá gastos para os participantes desta pesquisa. Não 

está previsto indenização por sua participação, mas, em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

 

Reforça-se que os dados desta pesquisa serão utilizados unicamente para a 

realização da mesma e também para os relatórios e artigos que dela possam se originar. 

Esses dados não serão utilizados para outra pesquisa. 

 

 Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação, agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenador do Projeto: Hilton Fabiano Boaventura Serejo  

Endereço: Rua da Glória, 187, Centro, Diamantina, MG. 

Telefone: (38) 8831-0103 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da 

pesquisa a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1200 Ramal 1240 - Coordenadora Profª. Agnes Maria Gomes Murta; 

Secretaria (Dione de Paula) - Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou 

cep@ufvjm.edu.br. 
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 Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, 
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