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continuar a lutar pelas pessoas. [...] Uma vida de batalhas é uma vida saudável.” 

Daisaku Ikeda 

 

 

 

Imagem 01: Presidente da Soka Gakkay Internacional (Daisaku Ikeda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bodhisattvas: Um ser humano de refinado bom-senso. Uma pessoa jovial, calorosa, 

cordial. Alguém que jamais deixa de acreditar no diálogo. Fiel aos amigos, fiel à vida.  
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Resumo 

 

 Este estudo tem como tema as artes marciais na Educação Física Escolar. E o 

nosso principal objetivo foi realizar uma análise sobre as possibilidades lúdicas quando 

se trabalha com as artes marciais dentro do espaço educacional. Foi utilizada como 

pesquisa uma revisão bibliográfica com busca nos acervos bibliográficos, artigos 

acadêmicos, sites de pesquisas e documentos pertinentes. E constatamos que o interesse 

crescente pelas lutas e artes marciais por nossa sociedade atual é inversamente 

proporcional à utilização deste conhecimento dentro das aulas de Educação Física 

Escolar.  

 

Palavras chaves: Educação Física Escolar, artes marciais, ludicidade.  
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Introdução 

 

 

Na antiguidade, o médico Galeno, que também tratava dos gladiadores e 

soldados romanos feridos, utilizou desta experiência e formulou um modelo ginástico 

que tinha a pretensão de aprimorar as capacidades motoras. Considerado médico pelos 

seus trabalhos de cura e pesquisas em anatomia, ele percebeu que os lutadores 

(gladiadores e soldados bem treinados), possuíam maior vigor físico que as pessoas 

normais.       

Na idade média existem grandes relatos de jogos e lutas, dentro do que podemos 

considerar os modelos ginásticos da época, como por exemplo, treinamento de 

cavaleiros, justas e treinamento de soldados guerreiros. 

No período do Renascimento, há um resgate da cultura corporal como qualidade 

de vida, pois antes do renascimento os exercícios ginásticos eram considerados pagãos, 

ou seja, não eram de “Deus”.  E nesta nova perspectiva destacamos o modelo ginástico 

de Vitorino da Feltre, onde os conhecimentos explorados eram a esgrima, a equitação, a 

natação, a luta, o arco e flecha, a corrida, exercícios de resistência ao frio e ao calor 

estimando e estimulando pela união em grupo. Ou seja, metade desses conhecimentos 

tinham ligação com a defesa pessoal e eram caracterizados por lutas da época. 

Do período Renascimento para o período da Modernidade, além de falar 

modelos ginásticos, passamos também a falar Educação Física. Surgem então vários 

modelos ginásticos, como o alemão, o sueco e o francês. Dentre eles destacamos o 

modelo francês do coronel Francisco Amoros, no qual retirou ingredientes militaristas, 

como parte dos conteúdos aplicados.  

Como podemos observar, de certa forma, sempre existiu um flerte entre a 

Educação e as lutas. Provavelmente seria, a vontade de preparar os nossos filhos para se 

defenderem.  
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Imagem 02: La Gymnastique Scolaire en France (Traité D Éducation Physique, 

1930 p.35). 

 

 

O nome Educação Física com os objetivos educacionais que são necessários para 

integrar o currículo escolar, surgiu na Europa entre o final do século XVIII e o início do 

século XIX. E desde então vem sofrendo várias transformações ao longo da história. E 

essas transformações, vêm sofrendo influências de acordo com o momento histórico da 

sociedade em cada momento. Portanto, a Educação Física Escolar, surge numa época 
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em que a industrialização, mais especificamente o capitalismo, iria se tornar o novo 

modelo econômico a dominar o mundo. O desenvolvimento da ciência e da técnica está 

atrelado ao aparecimento da Educação Física moderna. 

 É preciso ser bem criterioso quando nos referimos a um professor de Educação 

Física Escolar atualmente.  Pois, há muitas maneiras e profissionais diferentes que 

lidam com as questões e pedagogias do corpo. O professor de educação física é apenas 

um desses profissionais.  

 É importante ressaltar que a Ed. Física Escolar desde o início de sua trajetória a 

nível educacional (era moderna), já começa a possuir um caráter científico, porque o 

momento educacional deveria acompanhar os interesses desta sociedade capitalista. No 

início os movimentos ginásticos europeus formavam o embasamento para os 

conhecimentos aplicados e os valores humanos eram ligados ao militarismo.  

Começávamos a produzir em série e os trabalhadores realizavam longas jornadas 

de trabalho. Mas a burguesia que era a classe dominante daquela época, foi descobrindo 

aos poucos que o proletariado, que era a classe de trabalhadores que vendiam seu tempo 

no serviço, precisavam estar mais saudáveis, para que a mais valia (lucro) fosse maior. 

Portanto, a EFE, assim como as diretrizes educacionais de uma forma geral, sofre 

influências, gerada pelo contexto histórico-cultural do momento.  

Além do lucro, outro fator relevante nas influências que sofreram o modelo 

educacional vigente, foi o iluminismo, que foram as manifestações populares e de 

intelectuais, contra os abusos da Igreja e do Estado. Neste momento a ciência começa a 

tomar força dentro da sociedade e permite-se perceber que os exercícios físicos 

promovem um ser humano mais saudável. 

A Ginástica científica moderna abandona o circo e o divertimento, onde 

incluímos o funambulismo e os espetáculos de rua.  E a maioria das escolas então, 

começam a utilizarem de monitores, para as aulas de EFE, formados nas academias 

militares. 

 

Outra forte razão era o seu caráter científico [...]. Numa sociedade onde a 

ciência transforma-se em uma nova “religião”, o caráter científico conferido 

à Educação Física constituía-se em fator determinante para a sua 

consideração e respeito no interior do sistema educacional. (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009, p. 52) 
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               No momento atual a EFE, tem assumido o compromisso de promover o ensino 

dos conjuntos de práticas e temas da cultura corporal de movimento como a ginástica, 

as lutas, os jogos, as brincadeiras, as atividades rítmicas, os esportes entre outras. E indo 

um pouco mais além, afirma-se que este ser humano precisa ter maiores vantagens 

dentro de nossa sociedade (ser mais). Sendo capaz de perceber a realidade que o cerca e 

poder promover uma transformação em sua vida e neste ambiente. 

 Porém, o ser humano precisa ser trabalhado e estimulado como um todo dentro 

da realidade em que vive. Ou seja, cabe a escola promover a apreensão social no qual 

este aluno está inserido.  

Atualmente vivemos numa época no qual se proclamam que a Educação tem o 

poder de preparar o ser humano para ter maiores vantagens na sociedade. Ou seja, 

estamos falando novamente da preocupação com o desenvolvimento humano de nossos 

descendentes filhos, sobrinhos, netos e etc. Prega-se na Educação que é preciso prepará-

lo para o mercado de trabalho e a ser um cidadão digno de seus direitos. 

Dentro das habilidades, competências, e atributos que se almeja no 

desenvolvimento humano, destacamos aqui o papel da Educação Física Escolar e do 

educador. Pois, dentro desta referida disciplina, que vem assumindo cada vez mais um 

papel de extrema relevância dentro do espaço escolar, por possuir muitos recursos 

pedagógicos, para se poder trabalhar dentro das perspectivas educacionais vigentes. É 

imprescindível que este educador se atente para este fato, e se evidencie cada vez mais 

dentro deste espaço relevante dentro do meio educacional, como um legítimo educador 

e não como um intruso.  

 Dentre os objetivos da EFE, destacamos o vivenciar, conhecer, estudar, 

compreender, confrontar, interpretar e problematizar as inúmeras linguagens do corpo. 

Ou seja, o corpo como um todo, possui aspectos físico, cognitivo, afetivo, social, motor 

quer interrelacionam a todo momento, dentro do contexto pertinente. E como tudo isto 

poderá exercer influência numa possível busca da transformação interior e da realidade 

que o cerca. É preciso ressaltar também, a importância de se buscar significados e novas 

possibilidades de expressão corporal. 

 Além dos vários objetivos educacionais queremos ressaltar um recurso 

pedagógico de extrema relevância dentro do meio educacional que são as brincadeiras e 

os jogos. Existem várias contribuições que o aspecto lúdico promove ao ser humano que 

se desenvolve, e a Educação Física Escolar apropriou-se dos vários jogos e brincadeiras 

dentro da grande gama cultural construída ao longo de nossa história, como ferramenta 
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didática. Consequentemente, quando tratarmos do aspecto lúdico neste texto 

procuraremos respaldo nos estudos e trabalhos pertinentes, assim como buscaremos 

novas possibilidades. 

 A Educação Física Escolar ao longo de sua trajetória dentro de nossa sociedade 

atual possui interessantes conquistas, e estas se aprimoraram quando foram aliadas à 

outras áreas afins, como por exemplo, a psicologia. A Educação formal tem adotado 

posturas relevantes, quando adota estratégias e recursos metodológicos baseados em 

aspectos lúdicos, como aliados no processo ensino-aprendizagem. 

 Observamos o salto motor, cognitivo, social, afetivo e outros, que se dá no 

desenvolvimento de uma criança (dos 2 aos 7 anos de idade), quando estas possuem 

como atividade principal, as brincadeiras. E como as estratégias pedagógicas, dentro 

deste aspecto lúdico são potencializadas, quando se trabalha dentro de uma zona 

proximal ou zona de desenvolvimento imediato. De acordo com Vygotsky (2001), 

Vygotsky (1998, p.112) apud Shöffel (2005): 

 

 

[...] afirma que o brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento 

proximal, que é por ele definida como [...] a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

               

Consequentemente, pensar na Educação Física Escolar requer cuidarmos dos 

saberes e nas estratégias de ensinos que promovam a saúde, o desenvolvimento de 

habilidades, capacidades físicas, cognitivas, a socialização, enfim, promovam 

possibilidades para que os envolvidos na construção destes conhecimentos consigam 

identificar a sua realidade e tenham ferramentas para poder compreender e transformá-

la (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.103). 

 

 
O homem se apropria da cultura corporal dispondo sua intencionalidade para 

o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético ou outros, que são 

representações, idéias conceitos produzidos pela consciência social e que 

chamaremos de “significações objetivas”. Em face delas, ele desenvolve um 

“sentido pessoal” que exprime sua subjetividade e relaciona as significações 

objetivas com a realidade da sua própria vida, do seu mundo e das suas 

motivações. (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.62). 
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  Como não poderia deixar de ser, necessitou-se aplicar conhecimentos básicos 

dentro da disciplina de Educação Física Escolar, para que esta tivesse critérios mais 

definidos, dentro da grande gama de expressões que o ser humano vem se apropriando, 

produzindo e transformando ao longo dos anos. 

Entre estes conhecimentos eleitos, queremos destacar aqui o tema, lutas, onde 

através de nossos estudos percebemos que se cometem equívocos ou injustiça, ao pouco 

prescreverem este conhecimento em cartilhas educacionais. E em menor quantidade 

ainda, o subtema artes marciais.   

Como percebemos através de nossos estudos, o conhecimento lutas, aparece de 

forma discreta nos conteúdos básicos comuns (CBC), que se aplicam nas escolas.  Ou 

seja, apesar deste conhecimento ter embasado os vários estágios por quais passaram a 

área da Educação Física Escolar e os vários movimentos ginásticos, desde a antiguidade 

até o momento atual, ele não existe no CBC como eixo temático. 

Existe um paradoxo dentro de nossa sociedade atual em que as lutas, são muito 

exploradas comercialmente, através de esporte de combate, filosofia de vida, 

espetáculos midiáticos e outros. Sendo uma riquíssima fonte na geração de capital pelo 

setor privado, tem crescente interesse, possui muitos seguidores pelo mundo, 

principalmente o público jovem. Porém este conhecimento cultural (Lutas), não recebe 

uma atenção a contento, dentro do meio educacional, principalmente no ensino público. 

Apesar desta disparidade que se evidencia dentro de nossa sociedade atual, 

vemos que o interesse pelas lutas tem tomado proporções gigantescas. E o modelo 

educacional vigente não tem se atentado para este fenômeno como aliado educacional.  

O fato é que da mesma forma como as lutas e as artes marciais sobreviveram ao 

longo dos anos através de vários artifícios sendo que, algumas por serem sido 

transmitidas de geração para geração, outras em caráter sigiloso, através de 

competições, espetáculos de exibição e etc.  Mas mesmo assim, sem esta devida atenção 

que os meios educacionais vigentes não dão, continuam cada vez mais, sendo 

procuradas, independente de qualquer que seja a tendência mundial. Qual seria este o 

fator preponderante para a perpetuação e crescente interesse, na procura deste universo 

(lutas ou artes marciais)? Haveria um desejo íntimo humano por se aproximar da 

guerra? 
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Imagem 3- Pollice Verso 

  

 

Será que não seria também o fator lúdico, que equilibra a lógica e a emoção, o 

misticismo e a razão, o mestre e o discípulo, o caos e a harmonia, como o principal 

fenômeno a promover a perpetuação das lutas ao longo dos anos? 
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Imagem 4: Jogos de criança. 

 

 

Como tornar o aprendizado de uma arte marcial de forma lúdica e quais seriam 

as conseqüências disto? 

  Este estudo entre outros, tem o objetivo de apoiar e incentivar, os profissionais 

que atuam como professores de Educação Física, como também, instrutores de 

academias e profissionais liberais que trabalham com lutas e artes marciais, a darem 

mais atenção às possibilidades lúdicas (principalmente com crianças). 

Outro fator determinante para que optássemos por esta linha de estudo, quanto as 

possibilidades de divertimento dos praticantes de artes marciais, e quais as influências 

que este fenômeno promove no meio educacional, foi a escassez de estudos sobre este 

assunto. Consequentemente, temos a intenção de aprofundar um pouco mais neste tema 

e quem sabe, ser inspiração em futuros trabalhos acadêmicos que optem por este 

caminho. 

            Até o momento presente de nossos estudos sentimos que precisamos cada vez 

mais, dentro de nós mesmos, criar o crescente interesse em valorizar e incentivar para 

que os educandos e pessoas em geral despertem para estas culturas tão marcantes dentro 



 11 

de nossa sociedade. É preciso despertar nas pessoas o desejo de apreensão destas várias 

culturas corporais e movimento que temos produzido ao longo dos tempos. É necessário 

ser criterioso quando adotamos temas para trabalhar dentro da disciplina de Educação 

Física Escolar, pois estes precisam ser relevantes e proporcionais aos interesses que 

estão em voga.  

Este estudo é uma pesquisa indireta, qualitativa de cunho literário e 

bibliográfico, no qual utilizamos acervos, bancos eletrônicos de dados, obras literárias, 

dicionários escolares e artigos acadêmicos.  

O nosso foco de pesquisa são as artes marciais dentro da Educação Física 

Escolar, e quais seriam as possibilidades que o fator lúdico poderia ocasionar neste ser 

humano que se desenvolve, entre outros assuntos pertinentes. Portanto, este é um estudo 

exploratório. 

 

 

Artes Marciais 

 

 

Da necessidade de sobrevivência humana, a humanidade teve que aprender a 

atacar e se defender! Assim, possivelmente as artes marciais estão entre as técnicas 

corporais mais antigas que o ser humano já produziu, ou se apropriou como forma de 

humanização. E entrar neste universo da cultura corporal é entrar num mundo de 

misticismo, poesia, artes e também ciência. 

Tentar solucionar alguns mistérios, apropriar de determinadas manifestações de 

nossa cultura, transformar ou adaptar algumas destas manifestações para o contexto 

apropriado, fazem parte dos desafios que o profissional de Educação Física Escolar, 

possui em seu cotidiano. 

Apesar da etimologia da palavra, “Artes Marciais”, ter uma origem ocidental 

fazendo uma referência ao deus da Mitologia romana, Marte, e na mitologia grega, 

Ares, há muitos indícios do surgimento desta nobre arte ter ocorrido na Ásia. Pelo 

simples fato da técnica apresentada ter forte ligação com uma filosofia de vida, valores 

éticos, morais e até religiosos (Ex: budismo e taoísmo). Segundo (CROUCHER, 2003, 

p.3): 
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[...] um monge indiano chamado Bodhidharma chegou certo dia ao templo e 

mosteiro de Songshan Shaolin, na China, onde passou a ensinar um tipo 

novo e mais direto de Budismo, que envolvia longos períodos de estática 

[...] para ajudá-los a aguentar as longas horas de meditação, ensinou-lhes 

técnicas de respiração e exercícios para desenvolver a força e a capacidade 

de defender-se na remota e montanhosa região onde residiam. 
 

 

       Assim, Bodhidharma teria ensinado algumas técnicas no mosteiro Shaolin, 

dentre as quais o Yijinjing.  

 

         

 

Imagem-5 Yijinjing 

 

 

Dos deuses gregos, Ares (Marte para os romanos), era o mais detestável, porque 

era uma divindade mitológica ligada à guerra, a violência, a carnificina e ao 

derramamento de sangue. Quando a mitologia romana “herdou” este “deus”, ele recebeu 

o nome de Marte, porém ele foi identificado como um “deus” ligado à guerra justa e 

estratégica.  

Se fôssemos buscar um nome mitológico, que se identificasse melhor com a 

filosofia e a cultura milenar de algumas artes marciais, Minerva (Atena) provavelmente 

se encaixaria melhor.  Pois, era considerada pelos gregos como a “deusa” da guerra 

estratégica e da sabedoria, além também de admirar a arte. 
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De acordo com Bulfinch (2001, p.130): 

 

“Minerva, a deusa da sabedoria, era filha de Júpiter [...], era também uma 

divindade; só protegia, porém, a guerra defensiva e não simpatizava com o 

selvagem amor de Marte pela violência e pelo derramamento de sangue." 

 

 

 

Imagem 06- O combate de Marte e Minerva, 1771. 

 

Como podemos perceber, o mundo ocidental apresentou uma alcunha para as 

artes de lutar, especialmente as artes orientais, como se fosse somente uma arte da 

guerra. Porém, muitas destas artes marciais (Outros nomes: Wushu, Budô, artes 

orientais), possuem uma filosofia de respeito à vida e em algumas delas, as pessoas 

tentam derrotar um inimigo maior que está dentro da sua própria mente, que são as 

maldades intrínsecas em todo ser vivo. Portanto, é preciso tomar cuidado quando 

generalizamos todos os tipos de lutas, classificando-as erroneamente apenas como artes 

de combate.  
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Como citamos anteriormente, na maioria destas, artes marciais ou artes orientais, 

o ato de lutar está intimamente ligado à defesa, ao respeito à vida, aos valores éticos, 

morais e à disciplina. 

 Outro fato no mínimo curioso é que, apesar de muitas destas artes  existirem a 

milênios de anos, não há um conceito, em dicionários, que faça jus à sua história. Veja o 

exemplo, no dicionário “Miniaurélio Século XXI Escolar (2001)”, não existe qualquer 

alusão à estas artes (marciais, orientais, wushu, ou qualquer outro nome). Já no 

dicionário “Aurélio eletrônico século XXI - v.3.0” conceitua artes marciais, como: “Um 

repertório mais ou menos sistematizado de técnicas, movimentos e exercícios corporais 

para defesa e ataque, com emprego de armas ou sem ele. [A maioria das técnicas assim 

denominadas é de origem oriental.].”  

            Faz-se necessário salientar também, a distinção que existe entre os termos, Lutas 

e Artes Marciais, pois, algumas lutas não possuem um caminho filosófico como 

embasamento. De acordo com Drigo (2005, p.1/1): 

 

 

As artes marciais são atividades corporais de ataque e defesa, podendo 

também ser caracterizadas como lutas. A principal diferença entre as duas é 

que para os praticantes de artes marciais, principalmente as de origem 

oriental, consideram que os conteúdos da cultura de origem da atividade 

teriam uma “filosofia” (de vida) que determinaria a sua diferença com as 

lutas, por exemplo: o boxe.  

 

                  

Algumas modalidades de lutas estão inseridas em nosso meio cultural 

(Ocidente), como artes marciais, que são também conhecidas como artes orientais. O 

Wushu (武術), que significa arte marcial, é um termo Chinês que generaliza todas as artes 

marciais chinesas. No Japão a arte marcial é designada pelo termo bujtsu (武術). Bu, 

significa militar e jutsu significa técnica, arte ou método. Porém o termo utilizado 

atualmente é o Budo (武道), sendo que do (道) significa caminho. 

Talvez pelo fato dos chineses terem se destacado primeiro que os outros países 

asiáticos na escrita, é que se dediquem a origem das artes marciais à China. 

Consequentemente, existem alguns termos japoneses que derivam da língua chinesa. 

Dentro das artes orientais mais antigas que se tem conhecimento, está o Kung fu 

ou gongfu (功夫), significa literalmente, energia e tempo. A nobre arte do Kung fu, 

requer estudo, treinamento, energia, esforço e tempo para ser aprendido ou realizado, 
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assim como, as outras artes de lutar. Entretanto, devido à influência dos filmes de artes 

marciais chinesas, o Kung fu virou sinônimo de arte marcial. Então, o termo Kung fu 

tornou-se uma categoria conceitual do cinema e, por conseguinte, de arte marcial no 

ocidente.   

Apesar de serem muito procuradas nas academias por diversos motivos, as artes 

marciais, não deveriam ser mais utilizadas dentro das aulas de Educação Física na 

escola?  

Existem alguns desafios que o professor de Educação Física Escolar precisará 

estar atento quando for aplicar estes conhecimentos em suas aulas. Aqui destacamos 

alguns deles: 

 

 Formação:  

Como bem sabemos um dos grandes desafios da Educação 

atualmente é a formação dos professores que atuam nesta área. Porém, a 

Educação não é estática, ou seja, ela é dinâmica. Até onde existem 

incentivos para esta formação e será que esta formação habilitaria o 

professor a trabalhar alguma destas modalidades de artes marciais? 

Como seria a formação que possibilitaria ao professor de educação física 

ensinar lutas na escola? 

Existem várias possibilidades, enumeramos aqui algumas 

sugestões: 1) O professor e a instituição envolvida poderiam buscar 

parceria com academias; 2) Buscar maiores aprimoramentos em outras 

modalidades de artes marciais, além das que ele já conhece;  

                  

 Materiais e equipamentos:  

A rede nacional de educação está sucateada,na sua grande 

maioria, e como não poderia deixar de ser, os equipamentos utilizados 

em aulas de Educação Física, não chegam de forma condizente com a 

necessidade dos professores. Na maioria das vezes quando estes 

materiais chegam, o professor se quer foi consultado antes. Geralmente o 

gestor educacional ou entidades governamentais, abre-se uma licitação 

para compra de materiais, e estes materiais chegam de forma 

padronizada,  sem critério algum quanto a quantidade e qualidade, para 
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estas escolas. Geralmente sempre o que se pede é bola! O Brasil é o país 

da bola! 

 Porém, o professor de Educação Física Escolar precisa estar 

ciente de estratégias, projetos, leis orçamentárias, Fundo de 

investimentos educacionais, para lutar junto com os gestores 

educacionais no intuito de conseguir materiais adequados para o 

desenvolvimento de suas aulas. É preciso levar em consideração também 

que há uma infinidade de possibilidades de se trabalhar com materiais 

alternativos. Exemplo: promover junto com os alunos, a utilização de 

materiais alternativos para construção de materiais utilizados nas aulas de 

lutas (Ex: utilização de garrafas pets/aparador de chute, caixas de 

embalagens longa vida/tatame, plásticos e fita crepe/luvas, sacos de 

linhagem/saco de pancada, fitas, isopor e retalhos de tecidos/enchimento 

do saco de pancada e etc.).  

  

 Vestimenta:  

Algumas modalidades de artes marciais requerem uma vestimenta 

adequada para a sua boa aplicabilidade. Por exemplo, para se treinar o 

agarre, uma roupa com manga resistente seria mais adequado! Sugerimos 

aqui que o professor poderia alavancar iniciativas, como parcerias com 

setores privados (Ex: formalização de documentos em sincronia com a 

direção da escola e pedir doação de tecido em lojas do ramo). 

 

 Violência:  

Existe uma idéia pré-concebida que as lutas ou artes marciais 

poderiam estimular à violência. Na realidade estes conhecimentos, se 

bem aplicados, poderiam ser um ótimo aliado no combate à violência. 

Estão imbricados no meio das artes marciais: a disciplina, o respeito e 

outros valores humanos, que possibilitariam um trabalho contra a 

violência muito eficaz.  

Além do mais, existem muitos esportes que exigem um grau de 

agressividade altíssimo, às vezes mais que muitas lutas (Veja alguns 

exemplos de esportes coletivos onde acontece muito contato físico: 

Futebol, handebol, futsal, basquetebol, Rúgbi, Futebol americano, Pólo 
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aquático e etc.). E nem por isso observamos um decrescente interesse por 

estas modalidades. 

 Portanto, não é justificável que se coloque conotações pejorativas 

em modalidade de lutas, principalmente no tocante à violência. É preciso 

observar como se trabalha os vários conteúdos e quais objetivos estariam 

em evidência. São as estratégias de ensino, previamente elaboradas 

(como, quando, porquê e para quem) se vai trabalhar determinado 

conhecimento, é que promove os rumos de uma aula. 

 

 Essência da técnica marcial:  

Existe o grande desafio para o professor de Educação Físca, no 

quesito formação qualificada, ou seja, para aplicar qualquer uma destas 

modalidades de artes marciais é preciso muito cuidado. A guerra não 

pode ser explorada na sua plenitude, dentro de uma aula, não se pode 

experimentar a guerra. O professor precisaria imitar a guerra, dentro dos 

objetivos educacionais, e isto requer uma arte ainda maior, que a sua 

simples vivência em qualquer modalidade de arte marcial. Ou seja, além 

de ser um bom incentivador de qualquer arte marcial, este precisaria estar 

afinado com os objetivos para tal conhecimento no contexto escolar (Leis 

de diretrizes e bases, projeto pedagógico, planejamento anual, e outros). 

Como ensinar uma arte que aponta para a guerra, sem promover os 

malefícios da guerra? 

 

Como citamos anteriormente, a Educação Física Escolar, possui como objeto de 

pesquisa a cultura corporal de movimento, e as artes marciais ou artes orientais, podem 

ser consideradas como uma destas manifestações culturais, mais expressivas de toda a 

nossa história. 

Assim como existe um processo pedagógico para se aplicar um determinado 

conteúdo, à uma disciplina qualquer (ex: na matemática um aluno aprende a somar, 

multiplicar, subtrair e dividir antes de aprender potenciação, raiz quadrada e equações 

do primeiro grau.), existe o mesmo processo nas aulas de educação física. Isto é, as 

diferentes habilidades e capacidades precisam ser estimuladas em determinado 

momento (estágio), numa quantidade ideal de vezes, com uma determinada intensidade, 
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mesclando com as infinitas variáveis que devem ser estrategicamente planejadas e 

estudadas para que se tenham grandes chances de chegar aos objetivos propostos.  

Precisamos adicionar a estas estratégias pedagógicas da Educação Física, outros 

pequenos detalhes como, documentar todo este processo, ou seja, precisa ser exposto 

através de planejamento anual, plano de aula e outros recursos pertinentes. E depois 

aplicado nas aulas e documentar novamente, o que foi realizado. Consequentemente, 

precisaremos fazer o lançamento dos conteúdos aplicados em diário, relatórios 

pedagógicos ou outro recurso qualquer que a direção da escola ache conveniente. 

Enfim, para que haja um processo criterioso (planejamento, aplicação e avaliação) no 

sentido de que se valorizem os princípios norteadores da Educação Física Escolar.  

Alguns exemplos bons para todo este processo foi o surgimento de algumas 

cartilhas de sugestões como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os 

Conteúdos Básicos Comuns (CBC), que entre outros objetivos, legitimam e padronizam 

as habilidades a serem trabalhadas. Por exemplo, nos CBCs, dentro dos eixos temáticos, 

as habilidades são codificadas através de números arábicos ou algarismos romanos. E 

toda esta estratégia, entre outros, nos possibilita uma maior facilidade para se poder 

trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, um mesmo assunto, sendo trabalhado 

simultaneamente por várias disciplinas em consonância com o corpo pedagógico da 

escola. 

Sem querer tirar o mérito de alguns bons profissionais, sem título acadêmico, o 

que temos observado em muitas academias, templos e dojôs, são ex-atletas (lutadores), 

“sensei”, e pessoas em geral que se aprofundaram de forma tradicional, numa 

determinada modalidade de luta ou arte marcial, e estes passam seus conhecimentos, na 

maioria das vezes, embasados em sua prévia experiência.  

Em alguns casos, seus métodos são tecnicistas (reprodução dos gestos sem 

consciência e consequentemente o não aprimoramento dos mesmos), esportivistas 

(competição, alto rendimento). Nesta abordagem tecnicista usual em vários espaços 

destinados às lutas, estes movimentos são voltados para o aperfeiçoamento dos gestos 

(movimentos mecânicos, com pouca reflexão sobre estes gestos, pouca variação dos 

estímulos, sem levar em consideração os princípios fundamentais do treinamento 

esportivo e outros), o que pode gerar uma especialização precoce (treinamento 

incompatível com a formação do sistema neurológico e fisiológico), exclusão (os 

melhores e mais hábeis são evidenciados, pois trazem prestígio para seus mestres e os 
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outros acabam desistindo), perda da motivação, e uma série de outros inconvenientes 

pernósticos à este ser humano que se desenvolve.  

 Outro fator relevante que identificamos em nossas buscas (artigos científicos e 

outros), foi a carência do ingrediente lúdico (o jogar e o brincar), na maioria das 

academias que trabalham com artes marciais. Existem relatos de mestres que não abrem 

sequer a oportunidade de diálogo, com os discípulos, com receio de acontecer 

indisciplina. Colocando talvez, a brincadeira ou o momento lúdico como algo ruim ao 

aprendizado destas artes. 

A Educação Física, pode-se tornar muito prazerosa, sendo o momento mágico da 

escola. Pois esta disciplina nos permite jogar, sorrir, lamentar, mostrar a personalidade 

desprovida de máscaras, massagear as emoções e consequentemente, é o momento em 

que se flui naturalmente as trocas de conhecimentos (ensino- aprendizagem). 

Por estes e outros motivos, é que destacamos aqui o papel fundamental do 

conhecimento lutas, dentro destas aulas, que pode ser divertido, como também pode ser 

uma grande aliada no cumprimento dos objetivos propostos para esta disciplina. 

 Na educação básica este conteúdo é “revestido” também, de muita ludicidade. 

De acordo com Ferreira (2006, p.36) 

 

 
 Na educação infantil, as lutas de animais (luta do sapo, luta do jacaré ou a 

luta do saci) têm ajudado muito na liberação de agressividade das crianças, 

além de serem trabalhados, nestas atividades, todos os fatores psicomotores. 

No ensino fundamental, lutas que requerem um maior esforço trazem 

excelentes respostas, como a luta do “empurra e puxa” ou o “uga-uga” (tirar 

o colega de dentro do círculo central). 

                 

 

Diferentemente da capoeira, algumas artes marciais orientais, são muito antigas 

(milenares). Algumas são tão antigas, se misturaram ao misticismo e a magia de 

determinadas religiões, numa época que nem se utilizava a escrita para transmissão de 

conhecimentos. 

Independentes de antigas ou não, místicas ou seculares, suaves ou duras, lúdicas 

ou esportivas, o que queremos destacar, é o fato de serem cada vez mais procuradas 

dentro de nossa sociedade atual. E a Educação Física Escolar, precisa estar atenta e 

“conectada” a este fenômeno, para não cair na cilada do ostracismo e alienação que vem 

tomando conta do espaço educacional. É no espaço educacional que encontramos 
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maiores evidências (artigos científicos e outros) quanto ao uso dos jogos e brincadeiras, 

para se trabalhar com a área do conhecimento, lutas. 

Não seria o ambiente escolar o principal estimulador do fator lúdico, para o 

conteúdo lutas na atualidade?  

 

 

 

Imagem-07: O ensino da capoeira como instrumento de 

conscientização da cultura afro-brasileira. 

 

 

Segundo Ferreira (2006, p.37), “Ao se lecionar a disciplina de educação física, 

da educação infantil até o ensino médio, comprova-se que as lutas fazem sucesso [...].” 
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Lutas 

 

As lutas possuem uma expressão corporal, podendo ter um ou vários estilos, 

com regras definidas, com equilíbrio entre os opostos, exigem uma técnica específica 

para cada modalidade. Há um diálogo entre as forças de oposição, podendo ser física ou 

não, com fins de transpor obstáculos ou desafios pelo estilo ou técnica que a modalidade 

proporciona. Portanto, deve haver equilíbrio e harmonia entre as forças. Em caso 

contrário, ou seja, sem regras, sem identidade, disparidade entre os lutadores e outros, 

não pode ser considerado luta. 

No termo luta sugere haver um clima de agressividade, porém, no termo briga 

está implícita a violência, ou seja, há intencionalidade de agredir, fisicamente ou não, a 

integridade do outro. Não existe regra ou equilíbrio entre as forças. 

Os animais quando atacam outros animais estão defendendo sua vida, 

protegendo seus filhotes, buscando alimentação, marcando território ou outros. Eles 

agem com agressividade e não com violência. 

 

 

Na medida em que a atividade prática humana se exerce sobre um objeto 

físico, real, e exige a alteração ou destruição física de sua legalidade ou de 

algumas de suas propriedades, pode-se dizer que a violência acompanha a 

práxis. A violência se manifesta onde o natural ou o humano – como matéria 

ou como objeto de sua ação – resiste ao homem. Verifica-se justamente 

numa atividade humana que detém, desvia e finalmente altera a legalidade 

natural ou social. Nesse sentido, a violência é exclusiva do homem, na 

medida em que ele e o único ser que para manter-se em sua legalidade 

propriamente humana necessita violar ou violentar constantemente uma 

legalidade “exterior” (VÁSQUEZ, 1978. p. 374).  

 

 

No dicionário “Miniaurélio Século XXI Escolar (2001, p 434)”, que é 

distribuído em escolas públicas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Escolar 

(PNDE), aparece como conceito de lutas: 

 

 

Luta: 1. Combate corpo a corpo, sem armas, entre dois atletas. 

2. Qualquer combate corpo a corpo. 

3. Peleja; guerra. 

4. Antagonismo entre forças contrárias; conflito. 

5. Esforço. (grifos nosso) 

 



 22 

   

O Ministério da Educação e do Desporto, em parceria com o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) produziram uma cartilha com o nome de Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Nesta cartilha há várias sugestões para as disciplinas, 

entre elas Educação Física Escolar. Na cartilha específica para esta disciplina, há 

também um parágrafo que conceitua o conteúdo lutas da seguinte forma:  

 

 
As lutas são 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. (BRASIL, 1997, p.49). 

 

 

Consequentemente, o termo lutas deveria ser eximido de conotações que o 

levem ao sentido da violência. O ser humano luta pelo sustento da família, luta para 

concretizar objetivos, luta pela paz, luta contra a injustiça social e pode praticar uma 

modalidade de luta como busca de um equilíbrio emocional e espiritual. 

É extremamente distante a linha que distingue o conceito para estas duas 

palavras (lutas e brigas) por isso, nossa sociedade contemporânea, tem confundido em 

algumas situações como, por exemplo, espetáculos midiáticos de lutas, onde se violenta 

verbalmente, fisicamente e psicologicamente o público, competidores e outros, como se 

realmente fosse uma apresentação de artes marciais.  

            Existem exímios lutadores de artes marciais que acabam sendo aliciados, para 

eventos de lutas por vários motivos como apelo financeiro, exibicionismo, divulgação 

de sua modalidade e etc. E estes, às vezes, se sucumbem a algumas situações como uso 

de substâncias proibidas, violência verbal contra o adversário, ultraje à pessoas de outra 

nacionalidade, preconceito religioso e etc. Situações como estas podem confundir a 

cabeça de algumas pessoas menos aprofundadas neste assunto, e consequentemente 

levando-as a generalizar as artes marciais como violentas ou com outras conotações 

depreciativas.   

Segundo o site de notícias esportivas ESP BRASIL (2013), houve uma 

declaração feita à imprensa internacional, realizada por Michael Bisping (Inglaterra), 

contra o lutador brasileiro Vítor Belfort à véspera da luta (UFC- São Paulo): 
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“Esse cara é um hipócrita. Ele fica aí falando de crescimento do esporte, de 

Jesus, Bíblia. Para falar a verdade, me fez dormir. Ele não responde 

perguntas sobre testosterona. Falhou em exames antidoping no passado. Ele 

age como o hooligan. Ele que se f…”, disparou Bisping. 

 

Ainda sim, estes combates tão propalados e ovacionados promovem a admiração 

de um determinado tipo de lutador. Uma espécie de ícone a ser admirado. Talvez o 

estereótipo de guerreiro da atualidade.                 

Indubitavelmente as lutas de MMA (Artes marciais mistas/Mixed Martial Arts), 

promovidas por uma das organizações que mais cresce no mundo UFC (Ultimate 

Fighting Championship), estão entre as atrações mais vistas pela mídia televisiva do 

planeta. E os praticantes desta modalidade de combate, se declaram lutadores que 

possuem habilidades em vários estilos de lutas (Caratê, Jiu-Jítsu, Boxe, Kickboxing, 

Wrestling, sumô e outros esportes de combate). E o Brasil, serviu de inspiração para 

toda esta epopéia em que se encontra o universo da luta atualmente, quando à 80 anos 

atrás promovia lutas do antigo “Vale tudo”. 

De acordo com as regras atuais vigentes nestes torneios, para um lutador vencer 

uma luta (MMA), ele terá três alternativas: Nocaute, finalização ou decisão. Um lutador 

pode nocautear seu adversário, ou forçá-lo a desistir através de uma finalização, ou lutar 

até o final onde os juízes decidirão quem ganhou a luta. 

De acordo com um Blog do UFC (Discover UFC 2013): ”Não é suficiente ser 

capaz de dar um bom soco. Um lutador do UFC precisa estar pronto para qualquer 

estratégia que seu oponente possa trazer dentro da grade e ser treinado em uma 

variedade de habilidades técnicas.” 

É necessário ficar atento ao equívoco de achar que todo lutador é proveniente 

das artes marciais. Um verdadeiro praticante de artes marciais ou seria proibido pelo seu 

mestre, ou os valores que foram construídos durante seus treinamentos marciais, 

decidiriam pela não participação em espetáculos exibicionistas e de baixo nível, em que 

o objetivo seria apenas ferir o adversário. 

 

 

Abaixo do nível de vitória obtido numa competição amistosa está vitória 

obtida quando se fere o oponente. A terceira forma de vitória, e a mais baixa 

de todas, é a que se obtém matando-se o oponente. Choisa Sensei ensinava 

que a forma ideal de vitória era a que podia ser obtida sem luta e sem 

violência. (REID e CROUCHER 2004, p.150).  
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               É importante ficar atento a estas e outras várias situações que permeiam nossa 

sociedade atual, porque estes fazem inferência dentro deste universo das lutas e as  artes 

marciais. Este alerta serve para que não se cometa injustiças quanto à pouca utilização 

deste conhecimento (lutas), dentro das aulas educação física.  

O professor precisa também alertar aos seus alunos quanto aos apelos 

sensacionalistas e mercantilistas que se instalou nas lutas de combate e no esporte de 

alto rendimento. Ou seja, o professor de Educação Física Escolar precisa estar atento 

quanto ao grande interesse que estes espetáculos têm proporcionado dentro de nossa 

sociedade e aos termos empregados, para que alunos, educadores, pais, mães e enfim, 

todos os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, não tratem as lutas dentro 

do espaço escolar de forma pejorativa e preconceituosa. 

Aprender o contexto histórico, as regras, os vários ingredientes que envolvam 

uma determinada modalidade de luta e como isto pode realizar inferências na sua vida, é 

um dos motivos deste conhecimento estar inserido nos componentes das aulas de 

Educação Física.      

Enquanto nas academias, Dojôs, clubes, praças e outros ambientes, há um 

crescente interesse pela prática de várias modalidades de lutas (ex: Capoeira, Judô, 

Karatê, Jiu Jitsu Brasileiro, Kung-Fu e etc.). Algumas escolas e especificamente alguns 

professores, fazem o caminho inverso, isto é, não promovem a vivência de seus alunos 

em algumas modalidades de lutas.  O interessante é que apesar das lutas serem pouco 

utilizadas nas aulas de Educação Física Escolar, alguns praticantes de artes marciais em 

espaços destinados para tal, citam incentivos que tiveram na infância, inclusive no 

ambiente escolar.  

Existem vários mecanismos em nossa sociedade atual que incentivam a busca 

pela prática de uma determinada modalidade de artes marciais, como desenhos 

animados, vídeo game, filmes e outros, porém, de acordo com pesquisas científicas, o 

cinema é o principal responsável pela grande procura dos alunos de artes marciais nas 

academias, especialmente através de filmes de Kung fu. 

Outro grande fator relevante, para a longevidade da prática destes alunos, é a 

filosofia de vida que as genuínas artes marciais apresentam aos praticantes. É como se 

estes, tivessem achado um “oásis” no meio do “deserto” que se encontra nossa 

sociedade atual: 
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Tendo o resultado da pesquisa através do questionário, puderam-se 

comprovar as duas hipóteses do pesquisador. Ficou clara a forte influência da 

mídia como motivo de ingresso dos alunos no Kung-Fu e com o passar do 

tempo, os ensinamentos filosóficos, outrora não tão relevantes, passaram a 

ser um dos principais motivos de permanência, lembrando que as filosofias 

embasam todas as técnicas ministradas (marciais ou não); logo, permeadas 

por todo o Kung-Fu. (MOCARZEL, 2011, p.82) 

 

  Em contra partida, os jogos e as brincadeiras utilizadas como processo 

pedagógico no aprendizado de determinada luta acontece com maior freqüência no 

espaço escolar. Possivelmente este seria um fator considerável que favoreceria o 

aprendizado e a motivação do aluno a procurar as lutas novamente nas academias, 

clubes, templos e outros, fora da escola. 

 

 

Jogo e ludicidade 

 

 

O simples ato de brincar, talvez possa explicar ou solucionar mistérios que a 

ciência ou o senso comum jamais poderiam imaginar. O lúdico e o brincar que são 

palavras sinônimas, segundo as normas cultas do nosso português, em outros idiomas o 

significado é o mesmo, remontam de um passado inimaginável de nossa história de vida 

neste planeta. Talvez seja por acontecer dentro de uma amplitude muito vasta, que vai 

desde uma simples brincadeira que exige o exíguo instinto animal, aos mais complexos 

e elaborados tipos de jogos, que exigem uma gama incalculável de possibilidades, o 

motivo principal para não se dar o devido valor a este tema. 

 O jogo, o lúdico e o brincar, transcendem os “grandes olhos” de nossa 

sociedade atual (Religião, Filosofia e a Ciência), e nos remete a simplicidade de buscar 

respostas para questões controversas de maneira simples, inocente e agradável. 

 Brincar é representar, fazer de conta, simular uma luta, fazer surgir uma regra ou 

condição para que aconteça um jogo qualquer, podendo participar passivamente ou 

ativamente, não é necessário haver ganhador ou perdedor, pode-se começar e parar de 

forma voluntária. 

 Segundo (MACEDO, 2007, p.14) “O brincar é sério, uma vez que supõe atenção 

e concentração. Atenção no sentido de que envolve muitos aspectos inter-relacionados, 
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e concentração no sentido de que requer um foco, mesmo que fugidio, para motivar as 

brincadeiras.” 

 No jogo simula-se a realidade, cria-se outra realidade. É por isso que para a 

criança o jogo é tão importante, porque no jogo ela encontra uma realidade que faz 

sentido para ela. Para nós adultos, é preciso coragem para entrar no jogo, pois, no jogo 

derrubamos nossas máscaras! 

O lúdico, o divertimento e o brincar que são sinônimos da palavra jogo, 

remontam desde uma época que não havia cultura, ou seja, desde que o homem ainda 

não tinha se “humanizado”. De acordo com Huizinga (2001, p.3): 

 

 

O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições 

menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; Mas, os animais 

não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. [...] Os 

animais brincam tal como os homens. 

 

 

Imagem (08): Macaco brinca com cães em Kitale (Quênia). Foto: Vicki e Adam Scott 

Kennedy). 

  

Tanto o simples ato de brincar ou jogar, como também, algumas das várias 

manifestações culturais, vêm se perpetuando ao longo dos tempos. Consequentemente, 
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existem manifestações culturais tão remotas, que não se possui evidências de suas 

origens, como alguns jogos de tabuleiro, algumas lutas, danças e outros. Existem 

situações também onde se escondeu provas e documentos bem elaborados do seu 

surgimento e da sua propagação por motivos escusos, como no caso de algumas artes 

marciais.  

Existem muitas outras manifestações culturais que nem sequer chegamos a 

conhecer, e um dos principais motivos foram as guerras. Os principais danos à produção 

cultural foram o desaparecimento de civilizações antigas (objetos derretidos, artefatos 

destruído) e tentativa de impor uma ideologia considerada superior.  

  

 

Jogos marciais 

 

O jogo possibilitaria a imitação da guerra, pois, a guerra verdadeira não é 

pedagógica! 

 

 

 

Imagem (09) - Uma mamãe urso defendendo seus filhotes. 
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Quando saímos do ambiente escolar (rua, praça, estacionamento e etc.) e 

presenciamos ou participamos de uma roda de capoeira, observamos também, este fator 

lúdico no ambiente. Muitos praticantes de capoeira falam “jogar capoeira”, por isso, ela 

é atraente e envolvente. Na grande maioria das rodas de capoeira não se exige uma 

técnica apurada para se jogar com o mestre, ou com o mais habilidoso da roda. 

A capoeira seria então, uma espécie de modelo pedagógico para o ensino de 

jogos marciais, ou seja, a imprevisibilidade e a simulação da guerra em forma de jogo.  

  Existem muitos relatos de rodas de capoeira que conquistaram muitos adeptos, 

por estimularem o fator lúdico, ou seja, as pessoas brincavam de jogar capoeira. 

Segundo Silva e Damiani (2005, p.18) “A capoeira constitui-se numa atividade em que 

o jogo, a luta e a dança se interpenetram, numa intrincada relação recíproca. Ela é ao 

mesmo tempo, luta, dança e jogo, embora seu praticante seja definido como um jogador 

e não como um lutador ou dançarino.” 

Além de a capoeira ter uma técnica híbrida, ou seja, ter vários “ingredientes” 

como a dança, o jogo, a luta, a arte marcial, é uma perfeita aliada da arte de brincar. E se 

um professor perguntar a um aluno de escola pública ou de periferia, se alguém sabe 

jogar capoeira, irá se surpreender com a quantidade de alunos que sabem no mínimo um 

ataque ou uma esquiva. Além é claro de relacionar muitos tipos de giros (saltos mortais, 

saltos acrobáticos e etc.), como se fosse uma habilidade específica da capoeira. 

Diferentemente das artes marciais orientais, a capoeira possui músicas bem 

marcantes que a tornam uma das artes mais bonitas produzidas pelo ser humano. A 

musicalidade e o ritmo, presentes numa roda de capoeira denotam a ginga e o molejo 

que são características marcantes do povo brasileiro.  

 A música promove o deleite do espírito, mas também, pode estimular a guerra. 

A música na Roda de capoeira pode conduzir para a dança ou para a guerra! Observa-se 

muito esta sincronia em algumas rodas de capoeira, onde o ritmo ou a letra das músicas 

revelam o que está acontecendo ou o que poderá acontecer.    

A ginga, as esquivas e os golpes são realizadas de forma harmônica e ritmadas, 

ou seja, com gestos expressivos e plasticamente agradáveis aos olhos de um bom 

observador.  

Consequentemente este riquíssimo produto da cultura corporal  do povo 

brasileiro, além de ser um excelente aliado pedagógico do professor de Educação Física, 

é amparado por lei (Lei Federal da constituição brasileira, nº 12288, de 20 de julho de 
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2010). Lei que vem de encontro à promoção de igualdade racial, fato que precisa ser 

melhorado urgentemente.  

Existem uma série de outras normas, itens e cláusulas que tentam amparar a 

população negra, que por sinal é a maioria da população brasileira, quanto à igualdade 

de oportunidades, porém, nossas escolas em muitas situações não se atentaram para este 

fato até o momento. Veja um exemplo no artigo 20, sancionado pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, no dia 20 de julho do ano de 2010:  

 

Art. 20.  O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, 

em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de 

formação da identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 da 

Constituição Federal. 

Parágrafo único.  O poder público buscará garantir, por meio dos atos 

normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais 

da capoeira nas suas relações internacionais. 

 

Portanto, faz-se necessário valorizarmos uma modalidade genuinamente 

brasileira, como também as várias modalidades de artes marciais, presentes na cultura 

brasileira, trazidas em sua maioria por imigrantes, que poderiam perfeitamente encaixar 

na valorização do pluralismo cultural, presentes nas Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nos Conteúdos 

Básicos Comuns, e enfim, para que se ofereça o mínimo necessário de oportunidade de 

conhecimento das práticas destas modalidades presentes em nossa cultura. 

O grande desafio da EFE ao trabalhar com este tema será aliar a guerra e a 

ludicidade. Ou seja, o grande desafio para as artes marciais é o prazer e o sorrir, dentro 

de um universo que supostamente fala de uma guerra. Mas a vida é uma sucessão de 

batalhas (batalha pela paz, pela segurança, por qualidade de vida, por uma Educação 

melhor, por dignidade e etc.).  

Olhando por este prisma a nossa sociedade ainda se preocupa em formar um 

guerreiro. Não nos mesmos moldes de outrora, mas, dentro de uma realidade atual. 

Portanto, o meio educacional poderia perfeitamente fazer parte desta preparação para 

esta “guerra”, dentro da perspectiva educacional vigente (abordagens educacionais 

recentes).    

                

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art216
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art216
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art216
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Apontamentos finais 

 

Ao adentrarmos no profundo e vasto mundo da Educação Física e das Artes 

Marciais, tivemos que ser sucintos e superficiais em vários assuntos. Isto não quer dizer 

que menosprezamos ou não sentimos interesses por outros vários assuntos pertinentes. 

Uma das explicações para este fato foi que a nossa intenção nesse estudo é tentar focar o 

máximo possível em nosso objeto de estudo que são  as “Artes marciais na Educação 

Física Escolar”.  

Detectamos em nossos estudos também, que o grande interesse pelas lutas por 

nossa sociedade atual não é compatível com o tratamento recebido nos meios 

educacionais.  

E que a deficiência em algumas disciplinas escolares, especificamente a 

Educação Física Escolar, ocorre quando se apresenta um desempenho abaixo do 

esperado, se inicia desde o processo alienante e opressor que esmaga este profissional 

(Exemplo: O professor desta disciplina, ter apenas duas aulas semanais, dentro da grade 

curricular), permeia o momento em que o professor não se faz valorizar (Exemplo: Ao 

invés de reivindicar os seus direitos trabalhistas, se afundam no ostracismo e falta de 

motivação entre outros), e nos remete a trabalhar com a pouca habilidade dos gestores 

educacionais (Exemplo: pouco conhecimento em trabalhar correlacionando as várias 

disciplinas da grade curricular). 

Nos acervos, artigos acadêmicos e fontes científicas confiáveis, identificamos a 

legitimação do aspecto lúdico como grande aliado no processo educacional, 

principalmente, quando se trata de apresentar o conhecimento lutas dentro da Educação 

Física Escolar. E que o grande responsável pelo crescente interesse das lutas 

(principalmente artes marciais) dentro de nossa sociedade atual, se encontra no cinema 

(Com destaque para os filmes de Kung fu).  

Identificamos também que o meio acadêmico pouco se atentou para o fenômeno 

que ocorre no universo das lutas (crescente interesse mundial) e apesar dele ser 

explícito, são escassos os artigos acadêmicos que tratam deste assunto. 

Consequentemente o meio educacional necessita que mais trabalhos sejam realizados 

nesta direção.  

Por último, cabe apontar que as artes marciais são compostas de técnicas 

corporais que visam a preparação para a guerra. Isso é uma verdade pura e simples. A 
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pergunta é: a guerra é necessária? O combate traz benefícios? Por outro lado, o jogo 

promove o deleite e o prazer, mesmo que não seja a preparação mais adequada para uma 

guerra.  
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