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Resu
umo
A Edducação Físsica Escolarr é um compponente currricular obrrigatório da Educação Básica
B
e
tem aas lutas com
mo conteúdoo pedagógicco. Diante ddisso, o estuudo tem o obbjetivo de analisar
a
a
perceepção de professores
p
e gestores das escolaas do muniicípio de Sobral-CE
S
s
sobre
as
práticcas de lutaas no ambiiente escolar. Para taanto, utilizoou-se de peesquisa quaalitativa,
explooratória e trransversal. Os
O resultados mostraraam que a maioria
m
dos professores
p
(90,9%)
e gestores (80%
%) afirma que
q as lutas podem trrazer benefí
fícios ao deesenvolvimeento dos
p
e gestores versa
v
sobre a contribuiição das lutaas para a
estuddantes. A oppinião dos professores
disciplina dos alunos
a
e paara o desenv
volvimento humano dos
d alunos trazendo
t
beenefícios
m
se, dessa forma
fo
a favvor de sua prática na escola. Coom isso,
para a saúde, mostrando-s
o professorres e gestorres das escoolas do munnicípio de Sobral-CE
S
m
mostramconclui-se que os
se faavoráveis a prática daas lutas noo ambiente escolar e acreditam que poderrá trazer
benefícios para os estudantes.
e
Palaavras-chavee: Artes Maciais. Educaação física. Contexto educacional
Absttract
The school physical educattion is an obligatory
o
c
curriculum
component
c
in Basic Edducation
t study aims to analyyze the teachhers and
and hhas the fighhts as pedaggogical conttent. Thus, the
manaagers percep
ption on prractical fighhts in schoools in Sobraal-CE city. For
F this, we used a
qualiitative, explloratory andd cross-sectional surveyy. The resuults showed that the maajority of
teachhers (90.9%
%) and manaagers (80%)) say the figghts can be beneficial to the deveelopment
of sttudents. Thhe opinion of teacherrs and mannagers verssa on the contribution
c
n of the
strugggles for thee discipline of studentss and humann developm
ment of studeents bringinng health
benefits, being thus
t
in favoor of their practice
p
in school.
s
Thuus, it is conccluded that teachers
managers of Sobral-CE
E schools arre in favor tthe practice of fights att school andd believe
and m
it couuld bring beenefits for students.
Keyw
words: Marttial Arts. Phhysical Education. Eduucational Coontext
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INTR
RODUÇÃO
O
EFE) enquuanto comp
ponente currricular obrrigatório
A Educaçção Física Escolar (E
B
(BR
RASIL, 199
96), estruturrada em
integgrado ao prrojeto pedagógico da Educação Básica
blocoos de conteúdos proppostos pelos Parâmetrros Curricuulares Nacioonais da Educação
E
Básicca – PCN’’s (BRASIL
L, 1998), possui
p
as lutas
l
comoo um tema estruturantte dessa
modaalidade de ensino.
e
As lutas são definidaas pelos PCN
N’s como atividades
a
em
m que os opponentes deevem ser
d
o, imobilizzação, conttusão, excluusão de
subjuugados mediante técnnicas de desequilíbrio
espaçços predeteerminados e se utilizaando de moovimentos de
d defesa e ataque (B
BRASIL,
19988). Podem, de outro modo,
m
ser considerada
c
as como atiividades quue visam o lazer, o
exerccício com objetivo dee desenvolvver a aptiddão física, como defeesa pessoal,, prática
esporrtiva, sendoo orientada por
p valores culturais (G
GOLÇALVE
ES; SILVA
A, 2013).
O trabalho
o com esse conteúdo no
n âmbito eescolar podde trazer coontribuiçõess para os
udo de Tw
wemlow et al. (2008) indicam diminuição
d
de frequêência de
alunoos. O estu
ocorrrências de casos
c
de buullying em escolares
e
coom a práticaa de artes maciais.
m
Tam
mbém há
estuddo que idenntifica melhhorias em aspectos
a
em
mocionais de
d alunos com
c
dificulldade de
aprenndizagem (M
MILLIGAN
N; BADALII; SPIROIU
U, 2013).
Apesar dessas
d
conttribuições, as lutas parecem ser insuficcientementee pouco
S et al., 20115; FONTE
ES et al.,
trabaalhadas no âmbito da EFE. Outraas pesquisass (MATOS
20122) mostram que as lutaas estão pouuco presentee nas aulas. Isso pode ocorre por falta de
form
mação, comoo mostra a pesquisa
p
de Fonseca, Frranchini e Del
D Vecchioo (2013) ideentificou
que oos professorres da discipplina sentem
m-se despreeparados parra dinamizaar esse conteeúdo.
Mesmo coom esses esstudos, Verttonghen e Theeboom
T
(2010)
(
conssidera uma temática
mbito internnacional. No
N Brasil, Gasparotto
G
e Santos
poucco explorada nas pesquuisas no âm
(2013) ao analissarem as prooduções enttre 2004 e 2013
2
identifficaram pouucos trabalhhos nessa
M
et al. (2013), ao mapearem os artigos publicados
p
de 1981 a 2010
2
nas
área. Também Matos
princcipais revisstas da áreaa de Educaação Físicaa no país, identificaraam apenas 2% dos
trabaalhos com essa temáticaa.
q
Coomo o ensin
no de lutas tem
t sido traabalhado
Com isso, surgem as seguintes questões:
na escola? Quaais os beneefícios que os alunos adquirem na prática das lutas? Qual a
opiniião, aceitaçãão destas prráticas?
Com isso
o, este estuudo pode contribuir no
n entendim
mento de como professores e
gestoores pensam
m sobre o ensino
e
de luutas na esccola. Assim
m, o estudo tem como objetivo

Educaçção & Linguagem ∙ ISSN: 2359‐277X ∙ ano
a 2 ∙ nº 2 ∙ Dez. p.
p 70‐78. 2015

72| LEEONHARD EULERR MATOS TEIXEIRRA, LEANDRO ARRAUJO DE SOUSAA,LUIZ VIEIRA DAA SILVA NETO E JOSE AIRTON DEE F. PONTES
JÚNIOR
R

analiisar a opiniãão dos profe
fessores e geestores das escolas do município de
d Sobral-C
CE sobre
as prráticas de lu
utas dentro do
d ambientee escolar.

TERIAIS E MÉTODO
OS
MAT
O estudo é abordagem
m quali-quaantitativa, de
d natureza exploratóriia e transveersal que
visa perceber ass diferentes opiniões soobre o ensinno de lutas no
n ambientee escolar, attravés de
or levantam
mento.
uma pesquisa po
Participaraam do estuudo 11 proofessores de
d Educaçãoo Física, sendo 9 de escolas
públiicas e 2 dee escola paarticular, coom 28,1 dee média de idade, senndo 54,5% do sexo
mascculino e 455,5% do seexo femininno, 81,8% dde escolas públicas e 18,2% de escolas
particculares e 10
0 gestores ccom 45,3 de
d média dee idade, em
m que 50% do
d sexo fem
minino e
50% do sexo maasculino, seendo 90% dee escolas púúblicas e 10 % de escollas particulaares.
Foi utilizaado 1 questiionário paraa o público de professoores de Edu
ucação Físicca e para
g
peedagógicos. O questioonário conntinha pergguntas de respostas ffechadas
os gestores
(múlltipla escolh
ha em escalaa) e abertas (dissertativvas).
Para as reespostas daas perguntaas abertas realizamos
r
meio da
a categorizzação por m
O, 2000) em
m que iremoos analisar os resultadoos tendo
técniica de analiise temáticaa (MINAYO
comoo referenciial o acum
mulo teóricoo sobre o assunto. Com
C
as caategorias foormadas,
realizzamos frequuência simpples e relativ
va com o prrograma SPSS 22.0.
Todos os procedimen
p
ntos da pesqquisa foram submetidoss ao parecerr do comitê de ética
via P
Plataforma Brasil, em
m que foi emitido o parecer
p
consubstanciaddo no protoocolo de
númeero 88355. Todos os participantess da pesquissa foram vooluntários e assinaram o Termo
no qual
de coonsentimen
nto livre e esclarecido
e
(TCLE) e Consentimento Pós Esclarecido,
E
constta que não pagaram e nem receeberam nem
m um valorr financeiroo por particcipar do
estuddo. Também
m foi garaantido o siigilo da iddentificação dos particcipantes, pois será
utilizzado apenass para a pesqquisa.

RES
SULTADOS
S
A maioriaa dos professores (90,99%) concorrdam que as
a praticas de
d lutas deentro das
t
mais benefícios do que probblemas paraa os alunos dentro do aambiente
escollas podem trazer
escollar. A maior parte, 81,8%, dos proofessores sãão a favor das
d praticas de lutas deentro das
aulass de Educaçção Física de
d sua escolaa. A maioriaa dos professores (81,88%) concorddam que
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as prraticas de luutas/Artes marciais,
m
forra do horáriio de aula, traria
t
benefí
fícios para os
o alunos
no âm
mbito escolar.
Tabela1 – Respostas doos Professoress.
Pergu
untas

O quee você acha daas praticas de Artes
Marciiais/Lutas por crianças?

O quee você acha daa pratica de luutas dentro dass aulas
de Edducação Físicaa?

O quee você acha daa introdução de
d aulas de lutas/artes
marciiais na escola fora do horáriio de aula?

Resspostas

%

Podde trazer maiss benefícios quue
prooblemas

90,9

Só trará problem
mas e trabalho a mais pra
esccola

9,1

Conntra

9,1

Nãoo tenho opiniãão formada

9,1

A favor
f

81,8

Traaria benefícioss para os alunoos no
âmbbito escolar.

81,8

Nãoo tenho opiniãão formada

18,2

Fontee: Pesquisa.

Em relaçção às resspostas das questõess dissertatiivas dos professores
p
, foram
identtificadas as seguintes categorias
c
q
quando
soliccitado a jusstificar a im
mportância das
d lutas
no ccontexto esscolar: a) Contribuiçã
C
ão para o comportam
mento/discip
plina do alluno; b)
Beneefícios paraa a saúde e relacional;; c) Desenvvolvimento humano; d)
d Não espeecificou.
Para a perguntaa “Que tipoo de benefíccios você acha
a
que o ensino de lutas/artes marciais
m
a
a)) Benefícioss psicossociiais; b) Biollógico-funcionais. E paara “Que
podee trazer aos alunos?”:
tipo dde problem
mas você achha que o ensino de lutaas/artes marrciais pode trazer
t
aos alunos?”,
a
os sseguintes padrões
p
dee resposta: a) Desennvolvimentoo da agresssividade; b) Não
especcificou/nenhhum problema.
Em relaçãão aos gestoores, 80% concordam
c
que as pratticas de Arrtes Marciaiis/ Lutas
por ccrianças podem trazer mais beneffícios que problemas
p
para
p
os alun
nos. A maiioria dos
gestoores (60%) são a favoor das praticcas de lutass dentro daas aulas de educação física.
f
A
maiooria dos gesstores (90%
%) concordam
m que a inttrodução dee lutas/artes marciais na
n escola
fora do horário de
d aula poddem trazer benefícios
b
aoos alunos no
o âmbito escolar.
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Tabela2 – Respostas dos
d Gestores.
Pergu
untas

O quee você acha daas praticas de Artes
Marciiais/Lutas por crianças?

O quee você acha daa pratica de luutas dentro dass aulas
de Edducação Físicaa?

O quee você acha daa introdução de
d aulas de lutas/artes
marciiais na escola fora do horáriio de aula?

Resspostas

%

Podde trazer maiss benefícios quue
prooblemas

80,0

Só trará problem
mas e trabalho a mais pra
esccola

20,0

Conntra

30,0

Nãoo tenho opiniãão formada

10,0

A favor
f

60,0

Traaria benefícioss para os alunoos no
âmbbito escolar.

90,0

Nãoo tenho opiniãão formada

10,0

Fontee: Pesquisa.

Para a peergunta “Quue tipo de benefícios você achaa que o ennsino de luutas/artes
marcciais pode trazer
t
aos aalunos?” suurgiram as categorias a seguir: a)
a Disciplinna e alto
contrrole; b) Deffesa pessoaal. Quando indagados sobre “Quee tipo de prroblemas voocê acha
que o ensino de
d lutas/artees marciais pode trazeer aos alun
nos?”: a) Desenvolvim
D
mento da
agresssividade; b)
b Não especcificou/Nennhum probleema.

DISC
CUSSÃO
Os professores e gesstores entrevvistados ressponderam positivameente em relaação aos
benefícios das lutas para os alunos, concordanndo com suua oferta nas
n aulas coomo em
m sido aponttados por ouutras pesquisas. Em
horárrios alternattivos. Resulltados semeelhantes têm
Matoos et al. (2015), estuddo realizado
o em 11 ciidade do esstafo da Baahia, a maioria dos
profeessores tam
mbém concoordam com a inserçãoo das lutas nas aulas de
d Educaçãão Física
Escoola, além de ressaltareem os beneefícios à foormação cid
dadã propoorcionadas por
p essa
práticca. Os Estuudos de Fonnseca, Francchini e Del Vecchio
V
(20013), realizaado em Pelootas-RS,
tambbém mostrarram que a maioria
m
dos professoress considera esse conteúúdo adequanndo para
as aaulas. Em contrapartidda, as pesquisas tam
mbém identtificam quee os docenntes não
trabaalham com
m as lutas nas escolaas por alguuns motivo
os como: falta
f
de foormação,
conseequentemen
nte insegurrança em dinamizar
d
o conteúdo;; falta de estrutura
e
daa escola
(MA
ATOS et al.,, 2015; FON
NSECA; FR
RANCHINII; DEL VE
ECCHIO, 20
013). O trabbalho de
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Fortees et. al (2
2012), tambbém realizado em Peelotas-RS, não identiffica as lutaas como
conteeúdos das au
ulas de Eduucação Físicca dessa ciddade.
Na cidadee de Fortalleza-Ce Ferrreira (20066) identificcou que 688% dos proofessores
entreevistados nuunca dinam
mizaram esse conteúdoo nas aulas de Educação Física. Entre
E
os
motivvos colocaddos pelos pesquisados
p
estão à fallta de instruução para ministrar
m
attividades
com esse conteú
údo, falta dee estrutura nas
n escolas, não considderar o conteeúdo adequaado para
o am
mbiente escoolar e a não disponibilid
dade de especialistas paara ajudar no
n tema.
No entantoo, sabe-se, que
q as prátiicas de Artees Macias podem trazer benefícioss para os
alunoos, o que foi
f reconheecido por parte dos prrofessores e gestores entrevistadoos nessa
pesquuisa. Segun
ndo Harrell (2012), apesar
a
de falta
f
de co
onsistência científica, as artes
maciiais podem
m trazer divversos bennefícios ao desenvolvvimento pesssoal das pessoas,
diminnuindo o estresse e a violênciia, como proporciona
p
a um desen
nvolvimentto físico
favorrável à saúd
de. O estudoo de revisãoo de Vertongghen e Theeeboom (20110) também
m ressalta
a innconsistência das pesqquisas na comprovaçção dos beenefícios dessas
d
prátiicas por
m que há muitas
m
contrrovérsias noos resultado
os dos estud
dos. Entretaanto, nos
adoleescentes, em
estuddos de Lakees e Hoyt (2004)
(
obseervou-se meelhorias autto-regulaçãoo cognitivaa, afetiva
auto regulação, comportam
mento pró-soocial, compoortamento em
e sala de aula,
a
e deseempenho
u teste de matemática
m
a mental doss alunos, segundo os peesquisadorees isso indicca que as
em um
artes maciais podem
p
ser um importtante elemeento de forrmação de crianças em
m idade
escollar.
Encontram
m-se algum
mas proposstas pedagóógicas poddem auxiliaar o profeessor na
d suas
organnização doo conteúdoo, a fim de possibbilitar melhhor aproveeitamento de
potenncialidades.. Nascimennto (2008) propõe
p
umaa organizaçção desse conteúdo noo Ensino
Funddamental innicial e final, consideraando as carracterísticas de cada grrupo de aluunos. No
prim
meiro as aullas devem ter caracteerísticas maais lúdicas e observanndo as habbilidades
motooras básicass. No segunndo permitee uma maioor contextuaalização daa temática, podendo
p
inserrir elemento
os técnico e táticos das modalidadees.
Gomes ett. al (2013) também apresentam
m uma possibilidade de organização do
conteeúdo lutas, mas
m focanddo as séries iniciais
i
do Ensino
E
Fundamental. No
N referido trabalho
os auutores apressentam o quue pode serr trabalhadoo dentro do conteúdo em
e cada sérrie desse
nívell de ensino.
D
(20112) ao discuutir sobre a pedagogia
p
d lutas prropõem as seguintes
das
s
Rufino e Darido
questtões: por quê
q ensinarr as lutas corporais,
c
o que ensin
nar das lutaas corporaiis, como
ensinnar as lutas corporais e como avaliiar o ensinoo das lutas corporais.
c
C
Com
isso, oss autores
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contrribuem no sentido orrientar paraa uma prátiica pedagóógica efetiv
va do ensinno desse
conteeúdo.
d
ass artes maaciais misttas (MMA
A) como
Vasquez e Beltrão (2013) discutem
maniifestação so
ociocultural e como teem sido o tratamento
t
desta no âm
mbito da Educação
E
Físicca Escolar. Para os auutores esta modalidade
m
e tem sido cada vez mais
m
divulgaada pela
mídiaa e aceita pelos
p
jovenns, mas quee, no entantto, há poucca investigaação sobre aspectos
pedaagógicos dessa modaliddade, surginndo assim, entre outroos, alguns questioname
q
entos: O
que ffazer o proffessor no cotidiano daas aulas? Coomo minim
mizar a vincuulação da vviolência
com essa práticaa no ambiennte escola?
Para tentaar minimizaar alguns desses
d
probblemas, a observação de experiênncias no
v que poodem indicaar um possível caminhho a ser
ensinno de lutas é interessaante, uma vez
percoorrido. Chav
ves, Silva e Medeiros (2014) apreesentam um
m relato de experiênciaa em que
dinam
mizam aulaas de Karattê e Boxe na
n concepçãão de aulass abertas e enfatizandoo as três
dimeensões do conteúdo
c
(cconceitual, procedimenntal e atitud
dinal) em uma
u
escolaa pública
federral. Os autoores apontam
m como po
onto positivoo, entre outtros, a partiicipação efeetiva dos
alunoos, inclusive as meninaas, uma vezz que a ativiidade que teem sido ligaada culturallmente a
gênero masculin
no e o envollvimento do
os alunos naas discussõees concernenntes à temáttica.
Lima Juniior e Chavess Junior (20011) avaliam
m a opinião dos alunos em relaçãoo às lutas
ma intervennção de aulaas de Educaação Físicaa com o connteúdo lutaas, sendo
antess e após um
possíível identifficar mudannças substannciais. Em relação aoo objetivo do
d aprendizzado das
lutas, antes da inntervenção 94 % diziaam ser a deffesa pessoall e 0% para disciplina. Após, o
meiro diminuuiu para 477% e o seegundo subiiu para 36%
%. No quee se refere a gerar
prim
violêência ou nãoo, antes dass aulas 84%
% responderaam que sim
m e 16% quee não, inverttendo os
valorres após a inntervenção para
p 0,8% e 92%, resppectivamentee.
Em outra pesquisa (M
MALDONA
ADO; BOCC
CHINI, 201
13) também propôs o ennsino de
lutas no 5º ano
o do Ensinno Fundameental tendoo como refe
ferência as três dimennsões do
m vivenciaddo esse conteúdo
c
conteeúdo. Os alunos doo referido estudo não haviam
anterriormente, mas
m falavam
m bastante do
d UFC/MM
MA. Com as
a aulas, os autores ressaltaram
a posssibilidade dos alunos refletirem sobre
s
a violência, o deesrespeito e que aprendder lutas
não ssignifica saiir batendo nas
n outras pessoas.

NCLUSÃO
O
CON
Concluímoos que os docentes
d
e gestores
g
da pesquisa
p
co
olocam-se a favor da prrática de
m
na escola
e
e maiis especificamente nass aulas de Educação
E
Fíísica. Os
lutas ou artes maciais
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pesquuisados desstacam quee acreditam
m que esse conteúdo pode
p
trazerr melhoriass para o
desennvolvimento do aluno, tanto do poonto de vistta afetivo (ddiminuição da violênciia) como
biolóógico-funcio
onal (saúde)).
Vale ressaaltar que esste estudo apresenta
a
liimitações quanto
q
à reppresentativiidade da
amosstra, uma veez que foi reealizado com
m pequeno número de sujeitos e em
e local esppecífico.
Nesse senntido, recoomenda-se estudos poosteriores no
n sentido de aprofu
fundar o
conhhecimento em relação ao
a ensino dee lutas na escola e maiis especificaamente nas aulas de
Educcação Físicaa, que enfoqquem: I) Bennefícios dass práticas dee lutas para o público em
e idade
escollar; II) Propponham um
ma sistematiização e metodologiass de ensino que proporcione o
melhhor aproveittamento do conteúdo.
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