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RESUMO

A tese apresenta  como objeto o estudo do conteúdo Luta/Luta Corporal.  Neste  particular
coloca em debate os sentidos empregados por  diferentes correntes para o termo, e tomando
como  princípio  para  a  pesquisa  a  perspectiva  marxista da  suprassunção  (aufheben),
demonstra as regularidades das Lutas Corporais a fim de uma definição mais precisa para a
área. Na abordagem do tema consideramos como referencial teórico o Materialismo Histórico
Dialético e como pergunta  central:  Qual  é a realidade e as possibilidades do trato com o
conhecimento  luta/luta  corporal  no  currículo  de  formação  de  professores  da  universidade
pública  brasileira,  em  especial,  a  universidade  federal  de  Sergipe?  No  decorrer  da  tese
apontamos algumas das principais mediações que caracterizam o que chamamos de ensino de
Lutas Corporais a partir da centralidade do gesto técnico, uma tendência dominante, em meio
a  qual  os  conteúdos  das  lutas  tradicionais  cedem espaço para  os  modelos  emergentes  na
grande mídia na forma de  Ultimate Fight Championship,  Pride, Strikeforce, judô olímpico,
taekwondo olímpico etc. estes passam a representar a forma para tratamento do conteúdo, seja
na  academia  ou  nas  aulas  de  educação física  ou  na  escola,  identificamos  ainda  que  este
fenômeno  reflete  o  aprofundamento  de  uma  realidade  objetiva  excludente,  geradora  de
insegurança,  individualismo  e  alienação,  tal  realidade,  parece  fornecer  a  justificação
necessária  a  um  projeto  de  formação  que  condicione  futuros  professores  a  atender
prontamente aos processos de acumulação capitalista, em especial a acumulação flexível e a
lógica  do  mercado,  ao  desenvolver  nelas  aptidões  tais  como:  concentração,  disciplina,
prontidão física (exclusão e subordinação).  Quanto ao trato com o conhecimento luta/luta
corporal  no  currículo  de  formação  de  professores  da  universidade  federal  de  Sergipe  a
investigação do conjunto de 34 resoluções,  no período compreendido entre 1974 (data da
criação do curso), até 2011 (ano da publicação das últimas resoluções) concluiu que apenas 5
descrevem procedimentos/orientações para o trato do conteúdo Luta Corporal com 11 citações
a  ementários.  Nesse  contexto,  identificamos,  que,  mesmo  considerando  os  avanços
promovidos pelas últimas resoluções no sentido de superar uma abordagem restritiva,  que
toma  uma modalidade  como  referência  para  o  ensino  do  conteúdo  Luta  Corporal,  ainda
identificamos a persistência de tendências que privilegiam a concepção dualista de homem,
voltadas para a promoção da saúde, do alto rendimento das habilidades motora e estética.
Muito distante, portanto, daquilo que preconizamos, a saber: compreender as Lutas Corporais
como  produtos  culturais  que  contém  em  si  características  das  relações  mais  gerais  da
sociedade capitalista,  e suas especificidades no próprio desenvolvimento econômico local,
carregando contradições essenciais para análises que fazem e fizeram da luta, uma atividade
econômica extremamente importante ao longo da história da humanidade. Por fim, buscamos
apresentar uma proposta de trato com o conhecimento Lutas/Lutas Corporais nas aulas de
Educação  Física,  visando  elevar  o  padrão  cultural  esportivo  dos  futuros  professores  de
Educação Física do Estado de Sergipe.

Palavras-chave:  Currículo;  Educação  Física;  Formação  de  Professores;  Luta  Corporal;
Universidade Federal de Sergipe.



RESUMEN

La tesis tiene como objeto el estudio de lo contenido Lucha/Lucha Cuerporal. Esto lugares
particulares  en  sentidos  discussion  empleados  por  diferente  corrientes  para  el  término,  y
tomando como principio para la investigación perspectiva marxista de superación (aufheben)
muestra las regularidades del Lucha Cuerporal a una definición más precisa de la zona. En el
enfoque temático considerado como el  marco teórico Materialismo Historico Dialéctico y
como una cuestión central: ¿Cuál es la realidad y las posibilidades de hacer frente a la lucha
contra el conocimiento Lucha/Lucha Cuerporal libre en el currículo de formación de maestros
de  la  universidad  pública  brasileña,  en  particular,  la  Universidade  Federal  de  Sergipe?
Durante la tesis de señalar algunas de las principales mediaciones que caracterizan lo que
llamamos educación Lucha/Lucha Cuerporal a partir de la centralidad del gesto técnico, una
tendencia dominante, en medio de la cual el contenido luchas tradicionales dan paso a los
modelos  emergentes  en  los  medios  de  comunicación  en  forma  de  Ultimate  Fight
Championship, Pride, Strikeforce, judo olímpico, taekwondo olímpico etc. éstos representarán
el formulario para el tratamiento de los contenidos, ya sea en la academia o en clases de
educación  física  o  de  la  escuela,  sin  embargo,  se  encontró  que  este  fenómeno  refleja  la
profundización  de  una  realidad  objetiva  exclusiva,  lo  que  genera  inseguridad,  el
individualismo y la alienación, esta realidad, parece suministrarán la información necesaria
para un proyecto de formación de que las condiciones futuras docentes para satisfacer con
prontitud a procesos de acumulación capitalista, en particular, la acumulación flexible y la
lógica del mercado, para desarrollar en ellos habilidades como la concentración, la disciplina,
la preparación física (exclusión y subordinación ). En cuanto a abordar los conocimientos de
Lucha/Lucha Cuerporal en el currículo de formación docente de la Universidade Federal de
Sergipe la investigación del conjunto de 34 resoluciones en el  período comprendido entre
1974 (curso de fecha de creación) hasta 2011 (el año de publicación de la última resoluciones)
encontraron que sólo el  5  describen los procedimientos/directrices para el  tratamiento del
Lucha/Lucha  Cuerporal  con  11  citas  de  ementários.  En  este  contexto,  se  identificó  que,
incluso teniendo en cuenta los avances promovidos por las últimas resoluciones de superar un
enfoque  restrictivo,  que  tiene  una  forma  como  una  referencia  para  el  contenido  de
Lucha/Lucha Cuerporal, también identificó la persistencia de las tendencias que favorecen la
concepción  dualista  del  hombre,  cuyo  objetivo  es  la  promoción  de  la  salud,  el  alto
rendimiento  de  las  habilidades  motoras  y  estéticos.  Muy  lejos  llorar  de  lo  que  estamos
defendiendo, a saber: entender las peleas cuerpo como productos culturales que contiene en sí
cuenta con las relaciones más generales de la sociedad capitalista, y sus especificidades en su
propio  desarrollo  económico local,  llevando contradicciones  esenciales  que  hacen para  el
análisis y hechos la lucha, un elemento muy importante de la actividad económica en toda la
historia de la humanidad. Por último, buscamos presentar una propuesta sobre lo conicimiento
del ensenança  Lucha/Lucha Cuerporal en Educación Física, destinadas a elevar el patrón
cultural deportiva de los futuros profesores de Educación Física del Estado de Sergipe.

Palabras-clave: Currículo; Educación Física; La formación del profesorado; Lucha Corporal;
Universidad Federal del Sergipe



ABSTRACT

The  thesis  presents  the  object  of  study  as  the  subject  matter  of  Fight/Body  Fight.  It
particularly argues the meaning of the word used by different streams. Additionally, it takes as
a principle for the research the marxist perspective of ‘Supersession’ (aufheben), showing the
regularities of Body Fight to a more precise definition for the field. In the approach of this
subject it is considerate as theoretical reference the Dialectic Historic Materialism and the
focal question of what are the reality and possibilities for the relations of the Fight/Body Fight
knowledge  into  the  teaching  curriculum  when  schooling  educators  for  Brazilian  Public
Universities, and in special the Universidade Federal de Sergipe. Throughout the thesis points
out some of the main mediations that characterize what is called education of Fight/Body
Fight from the centrality of the technical gesture, a dominant trend in which the traditional
Fight/Body Fight open for emergent models in the mass media in shows like Ultimate Fight
Championship, Pride, Strikeforce, Olympic Judo, Olympic taekwondo. These models will then
characterise the method to handle the discipline at the gyms, physical education classes or at
the schools. In spite of that, this paper identifies this phenomena reflects a deepening of an
excluding objective  reality that  generates  uncertainties,  individualism and alienation.  This
reality seems to feed the necessary justification for a project of education which conditions
future educators to attend promptly the accumulation processes of the capitalism, specially
the  flexible  accumulation  and the  logic  of  the  market,  developing in  them skills  such as
concentration, discipline, physical readiness (exclusion and subordination). In relation to the
dealings of the Fight/Body Fight knowledge in the curriculum design of the Universidade
Federal de Sergipe’s educators, 34 resolutions were investigated. These resolutions comprise
from a period between 1974 (when the course was created) to 2011 (when the last resolutions
were published). This investigation determines that only 5 describe processes/guidelines in
dealing with the Fight/Body Fight content and yet they have 11 citations to emnetary. In light
of  this  context  it  is  identified that  even considering  the advances  supported by the  latest
resolutions to overcome the restrictive approach of the use of one model as reference for the
teachings of the Fight/Body Fight subject. It is still acknowledged the trends that benefit the
man dualist concept, in line with promoting health, enhancement of motor capabilities and
aesthetics.  Far  from what  is  advocating  as  cultural  products  that  have  within  themselves
characteristics of wider relations of the capitalist society and its own specific local economic
development.  They hold essential  contradictions  for  the analysis  that  make and made the
Fight/Body  Fight an  very  important  economic  activity  throughout  history.  In  Sum,  it  is
intended to present a proposal in handling the Fight/Body Fight subject at Physical Education
lectures targeting the improvement of the levels of the cultural standards in sports for Sergipe
State future Physical Educators.

Keywords: Curriculum, Physical Education, Lecture development, Fight/Body Fight, Federal
University of Sergipe.
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Assim como a filosofia encontra suas armas
materiais  no  proletariado,  o  proletariado
encontra na filosofia suas armas espirituais, e
tão  logo o relâmpago do pensamento  tenha
penetrado profundamente nesse ingênuo solo
do  povo,  a  emancipação  dos  alemães  em
homens se completará 

(Karl Marx, Crítica a Filosofia do direito de
Hegel,  p.  156,  escrita  em 1843,  publicação
2010)
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1. INTRODUÇÃO

Libertem-se da escravidão mental
Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes

Não tenha medo da energia atômica
Porque nenhum deles pode parar o tempo

Até quando vão matar nossos profetas
Enquanto nós permanecemos de lado, olhando? (Robert Marley,

Redemption Song, tradução livre)

O  presente  estudo  destina-se  à  produção  de  conhecimentos  na  área  de

concentração  História,  Política  e  Sociedade do  programa  de  Pós-graduação  e

Pesquisa em Educação da Universidade Federal de Sergipe na linha  Formação de

Educadores:  saberes  e  competências.  Se  insere  entre  aqueles  que  investigam  a

temática formação de professores, em especial, os licenciados em Educação Física1.

Diferente do projeto inicial  apresentado para ingresso no curso de doutorado cujo

objeto  de  ensino  analisado  era  denominado como conteúdo  Luta,  no  decorrer  do

processo de análise e construção do estudo, o exercício da radicalidade filosófica, nos

encaminhou para um termo mais justaposto ao sentido que esse conteúdo tem nas

aulas de educação física, Luta/Luta Corporal2.

Cumpre destacar que o termo  Luta/Luta Corporal constitui um conteúdo da

Cultura Corporal3,  por nós apropriado sob a dinâmica conceitual do  Materialismo

Histórico Dialético. Nesse trabalho colocamos em debate os sentidos empregados por

diferentes  correntes  para  o  termo,  e  tomamos  como  princípio  para  a  pesquisa  a

perspectiva  marxista da  suprassunção  (aufheben)4,  mediante  a  qual  buscaremos

1Usaremos as iniciais em maiúsculo quando nos referirmos a área Educação Física, e minúsculo quando nos
referirmos a disciplina escolar educação física.
2Usaremos o binômio  Luta/Luta Corporal inicialmente, por entendermos que esse termo de transição, para o
termo final Luta Corporal, como conteúdo a ser tratado nas aulas de educação física, diante da amplitude do
conceito  categorial,  que  se  organiza  e  se  compreende pela  necessidade/intenção/ação,  e  nesse  ínterim cabe
diversos seguimentos dessa expressão - portanto,  assim como, na obra Metodologia do Ensino da Educação
Física, que desenvolveu a categoria cultura corporal.
3Entendemos  a  “Cultura  Corporal como  categoria teórica  que  nos  permite  apreender  no  pensamento,
compreender, explicar cientificamente o real concreto, sendo, portanto, um objeto de estudo e ensino que se
compõe de outros objetos de estudo e ensino – Esporte, Jogo, Dança, Ginástica, Luta, entre outros –, o que nos
permite, uma vez apreendida sua estrutura lógico histórica, propor, em especial no sistema educacional, como
tratar o conhecimento específico da cultura corporal na escola e nas aulas de Educação Física, visando elevar o
pensamento  teórico  dos  estudantes,  na  perspectiva  da  emancipação  humana  e  da  omnilateralidade”
(TAFFAREL, 2014, p. 1 e 2)
4Esse termo é uma tradução do termo desenvolvido na obra hegeliana, e reapropriada por Marx, a categoria da
negação da negação, ou superação positiva.  Aufheben é uma das variações do termo alienação, que no texto
“Para ler a fenomenologia do espirito” de Paulo Meneses, 1992, ganha, pela primeira vez, essa adaptação para a
língua portuguesa: “Tivemos de fazer algumas opções na tradução dos termos hegelianos, procurando encontrar
para cada termo técnico um vocábulo correspondente,  que não fosse utilizado para outras significações que
talvez sejam sinónimas no glossário comum, mas que na Fenomenologia têm um significado peculiar. Assim,
aufheben não tem equivalente no superar espanhol, pois Hegel usa outros termos para ultrapassagem, e muito
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demonstrar as regularidades das Lutas Corporais para entendermos o que é essencial5

nesse fenômeno.

Todavia, ‘a existência real’ e as formas fenomênicas da realidade — que se
reproduzem  imediatamente  na  mente  daqueles  que  realizam  uma
determinada práxis histórica, como conjunto de representações ou categorias
do ‘pensamento comum’ (que apenas por ‘hábito bárbaro’ são consideradas
conceitos)  — são  diferentes  e  muitas  vezes  absolutamente  contraditórias
com a lei do fenómeno, com a estrutura da coisa e, portanto, com o seu
núcleo interno essencial e o seu conceito correspondente. (KOSIC, 1976, p.
10)

O texto que apresentamos à crítica, é fruto de indagações que se inauguram em

2001, quando cursava a graduação em Educação Física na Universidade Federal da

Bahia, especificamente, um ano após a abertura da Linha de Estudos em Educação

Física, Esporte e Lazer (LEPEL-UFBA6) na atividade de extensão denominada ACC

EDC464 – Ensino e Pesquisa na Roda de Capoeira7, e que ganharam corpo com o

passar dos anos. As análises realizadas no decorrer dos anos em que a atividade de

extensão é ofertada (2002.1 à 2003.2) levaram a conclusão de que o ensino de luta,

capoeira, ocorria de modo a enaltecer a prática sem reflexão, com base na tradição

menos no suprimir de Hyppolite, já que está expressamente dito na ‘Percepção’ que aufheben “conserva o que
suprime”. Seria distorcer a significação verter por um termo que só retém um dos lados do movimento. (Aliás,
etimologicamente, suprimir é antes o oposto de  aufheben: um calca para baixo enquanto o outro levanta para
cima...) Qualquer sinónimo vulgar seria menos deformante: tirar, levar, não implicam a eliminação, mas antes a
conservação  do  que  é  retirado.  Adotamos  assim  suprassumir,  suprassunção”  (MENESES,  1992,  p.  9-10).
Superar/Conservar,  no sentido  empregado por  Marx:  “O verbo  aufheben possui  três  sentidos principais:  1)
levantar, sustentar, erguer; 2) anular, abolir, destruir, revogar, cancelar, suspender, superar; 3) conservar, poupar,
preservar [...] Marx, do mesmo modo que Hegel (e Schiller), emprega comumente a palavra nas acepções 2
e 3 combinadas, mas também a emprega, muitas vezes, simplesmente na segunda acepção, dando ênfase ao
aspecto negativo da “superação”. Traduzimos aufheben, aufgehoben, Aufhebung [...]” (ENDERLE in MARX e
ENGELS, 2007, nota 10, p. 548), ver também em Dicionário Hegel de Michael Inwood, 1997 e MÉSZÁROS, I.
A teoria da alienação em Marx. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2006
5Segundo Karel Kosic, 1976, As categorias explicativas marxistas, aparecem aos pares contraditórios, um dos
pares conceituais mais importantes: Aparência e Essência 
6O Grupo LEPEL – Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física & Esporte e Lazer – insere-se na Linha
Educação, Cultura Corporal e Lazer do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia. Tem como objeto de estudo a Cultura Corporal e desenvolve projetos de ensino –
pesquisa – extensão, contribuindo na formação profissional, na produção do conhecimento científico da área, nas
políticas públicas e na qualidade das intervenções profissionais nos campos de trabalho - educação, saúde, lazer,
comunicação. Ver mais em www.lepel.ufba.br.
7Atividade Curricular em Comunidade, uma proposta criada para fazer parte dos currículos dos estudantes como
matérias optativas,  que tem revolucionado a maneira do corpo universitário enxergar a sua função social. A
trajetória da ACC 464 – Ensino e Pesquisa na Roda de Capoeira se inicia no segundo semestre de 2000, quando
o doutorando José Luiz Siqueira Falcão, vinculado à Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e
Lazer  (LEPEL),  com projeto  de  estudo 'Crítica  a  organização  do  trabalho  pedagógico  e  ao  trato  com o
conhecimento da capoeira no currículo de formação', convida estudantes da Universidade Federal da Bahia para
participarem de  um laboratório  de  pesquisa  sobre  metodologias  de  ensino  da  capoeira,  após  esse  primeiro
momento, a  atividade assume caráter  disciplinar  em 2002 – Ver Relatórios Parcial  Técnico – Cientifico da
disciplina Possibilidades de Ensino e Pesquisa na Roda de Capoeira – EDC 464 – 2002.1, 2002.2 e 2003.1
(UFBA, 2002, 2003-a e 2003-b)
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(HOBSBAWN  e  RANGER,  1997),  constituído  por  receituários,  transmitidos  de

geração para geração com pouca reflexão crítica por parte de seus praticantes.

Aprofundando  um  pouco  mais  o  debate,  apresentamos  no  ano  de  2006,  o

relatório  de  pesquisa  da  especialização8,  nele  já  era  possível  observar  uma

aproximação ao método do Materialismo Histórico Dialético, no sentido de entender

o  modo  de  produção e  seus  desdobramentos  nas  manifestações  sociais  da  Bahia,

especialmente  a  capoeira.  Trabalho  que  ganha  maturidade  na  dissertação  de

mestrado9, em 2008, quando identificamos a capoeira como um  produto social que

contém  em  si  características  das  relações  mais  gerais  da  sociedade  capitalista  e,

especificamente, do próprio desenvolvimento do Brasil, em particular do Recôncavo

Baiano, do final do século XIX e começo do século XX, descrevemos esse processo

chamando a atenção para os seguintes aspectos: a restrição da prática da capoeira ao

espaço privado, a academia, a formação de turmas de alunos pagantes, com horários

pré-definidos,  e  a  sistematização  do  ensino  na  lógica  escolar  formal10

(tradicional/tecnicista). Nessas circunstâncias, a experiência pública da capoeira passa

a ser regulamentada pelos órgãos de turismo, e o espaço público, que se constituíra

em  espaço  de  autorrealização  do  capoeira,  ora  se  consolida  como  um  espaço

privilegiado do consumo alheio.

Mais adiante, concluímos, portanto, que a docência de capoeira caracteriza-se

como  mediação  fundamental  no  processo  de  transformação  da  capoeira  de  bem

comum em mercadoria, desde que,  com a saída da capoeira  do espaço público,  a

perpetuação dessa manifestação passa a estar limitada à relação entre mestre, detentor

do conhecimento e aprendiz, em contexto de aula.

Ao termino dos estudos de mestrado, e a medida que nos inserimos com mais

profundidade  nas  problemáticas  significativas,  que  orientavam  nossa  pesquisa,  o

objeto de estudo é percebido com um caráter comum na sua inserção no modo de

produção  capitalista.  Chegávamos  a  conclusão  de  que  o  que  aconteceu  com  a

capoeira, estava próximo em maior ou menor grau de desenvolvimento das outras

8ARAÚJO,  B.  C.  L.  C.  Capoeira  e  mercadoria:  possibilidades  pedagógica  superadoras. Monografia
(Especialização) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006
9ARAÚJO, B. C. L. C. A capoeira na sociedade do capital: a docência como mercadoria na transformação da
capoeira no século XX. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008
10Compreendemos escola formal no sentido formulado por Saviani,  2003, como instrumento principal  para
viabilizar o acesso à cultura, produzida de forma sistemática e intencional pelos homens. “Com o advento desse
tipo  de  sociedade  [burguesa],  vamos  constatar  que  a  forma  escolar  da  educação  se  generaliza  e  se  torna
dominante. Assim, se até o final da Idade Média a forma escolar era parcial, secundária, não generalizada, quer
dizer, era determinada pela forma não-escolar, a partir da época moderna ela generaliza-se e passa a ser a forma
dominante, à luz da qual são aferidas as demais.” (SAVIANI, 2003-a, p. 96)
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atividades de  Luta Corporal que se inserem na escola moderna (judô, karatê,  tae

kwon dô, etc.).

Sobre o desenvolvimento do Judô, Freitas, 2007, ao se referir ao seu processo

nascente,  acentua  questões  de fundo,  sob  as  quais  passavam  Sensei Kano (Jigoro

Kano):

Em que labirinto filosófico e moral estava enredado o fundador do judô?
Teria  ele  ficado  a  meio  caminho  entre  o  código  de  ética  coletiva,
sustentáculo  da formação social  e  econômica feudal,  e  a  hipócrita  moral
ocidental [européia] calçada na lógica do mercado, lógica que transforma a
tudo e a todos os homens e mulheres em mercadoria, lógica do lucro fácil e a
qualquer  preço,  em desenvolvimento na Europa e a  influenciar  de forma
decisiva  o  desenvolvimento  científico-tecnológico  japonês?  (FREITAS,
2007, p. 118)

Vejamos, em 1862, inicia-se no Japão o processo de industrialização, nesse

contexto, para igualar-se as potencias do capitalismo central, era necessário um novo

modelo educacional, adequado ao modo produtivo. O currículo escolar europeu servia

de base, e a disciplina educação física era uma importante ferramenta formativa. A

ginástica e o esporte eram os conteúdos hegemônicos nos países centrais,  mas no

Japão, o  conteúdo Luta Corporal,  na forma do Judô ganha destaque, a inserção da

atividade  no  currículo  da  Educação formal,  entretanto,  exige  dela  adaptações  aos

sentidos da escola capitalista. 

[…] Se, por um lado, a perspectiva de tratar o judô como educação física
parece provir dos métodos tradicionais dos  Bushi, por outro, parece que a
perspectiva de educação política e filosófica teria mais a ver com o Ocidente
capitalista do que com o Japão feudal. [...] Vejam: diante da necessidade de
desmontar o código de honra da casta guerreira, braço armado dos senhores
feudais,  penso  que  Kano  Sama trabalhou,  ainda  que  não  de  forma
intencional,  para  a  recriação  de  um  novo  código  de  ética  sob  novas
condições materiais e históricas edificando-se no Japão. Este novo código
deveria  dar  sustentação a  nova formação social  e econômica ou ao novo
modo de produção. (FREITAS, 2007, pp. 118-119, grifos nossos)

Ao  estabelecemos  nexos  históricos  entre  a  capoeira  e  o  judô,  buscamos

evidenciar singularidades no desenvolvimento histórico destas modalidades, ao passo

que chegamos a conclusão sobre uma lei de determinação, que se apresentava ao caso,

adaptação das práticas tradicionais, tendo em vista a necessidade da mercadoria, em

especial, o conhecimento materializado na relação de troca. 

Para isso, os elementos presentes na educação física, como espaço de acesso
ao conhecimento acumulado historicamente pela humanidade na forma da
cultura corporal,  se torna essencial  para desvelar  a  lógica  da mercadoria,
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presente no judô e na capoeira. (ARAÚJO et ali. 2011, p. 29).

Esse  processo  ficou  mais  evidente  a  medida  que  nos  apropriávamos  da

totalidade  das  relações  reais  que  envolviam  o  desenvolvimento  do  judô,  e  o

identificamos como uma tendência que se impôs as outras atividades de  Luta/Luta

Corporal a medida que estas se inserem na escola formal (universal, laica, gratuita e

estatal),  a exemplo da capoeira, em especial,  da  Luta Regional Baiana (ARAÚJO,

2008). Esse debate está presente no texto:  O ‘mais desenvolvido mostra ao menos

desenvolvido tão somente a imagem do próprio futuro’: aproximações entre o judô e

capoeira, relações entre a escola, educação física e as lutas, a partir da lógica da

mercadoria11, apresentado  em  2011,  já  articulando  os  elementos  entre  modo  de

produção, escola formal e educação física, texto orientado pela assertiva metodológica

“A anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco.”. Vejamos:

Em  linhas  gerais,  para  compreender  o  judô  ou  a  capoeira  é  necessário
compreender como a sociedade capitalista se estrutura, e essa é a chave para
compreender o desenvolvimento das lutas escolares no século XX […] As
lutas  são manifestações  humanas,  e,  por  isto,  encontram-se submetidas  à
forma  como  a  sociedade  se  desenvolve.  […]  compreender  a  sociedade
japonesa das décadas de 1860 a 1890, e a brasileira nos decênios de 1930 e
1940, momento em que se consolida o modelo capitalista de produção nesses
dois países, ou melhor, modelo de valorização do valor, onde é necessário o
investimento na formação dos trabalhadores. (ARAÚJO et ali, 2011, p. 30)

Destarte, a constatação de um caráter comum no desenvolvimento das lutas

quando compreendidas no modo de produção capitalista, justifica a adoção do uso dos

termos que compõem o nosso objeto no singular, a saber: Luta/Luta corporal, como

uma  categoria12 a  ser  tratada  cientificamente.  Cabe  ressaltar,  que  com  isso,  não

desconsideramos  o  caráter  complexo  e  multifacetado  das  diferentes  formas  e

modalidades  de  lutas,  expressão  fenomênica  do  conteúdo,  cuja  a  manifestação

estética, rítmica, lúdica, competitiva/cooperativa, agonística, se dará na relação entre

ação/intenção  –,  fenômeno/essência  –,  realidade  objetiva/reflexão/ação  objetiva–,

histórico/ontológico –, e subjetividade/expressão objetiva, simultaneamente.

Outro aspecto de relevância para a compreensão do objeto foi a nossa inserção

no serviço público federal,  na condição de docente dos cursos de licenciatura em

11http://www.enntefh.com.br/anais/Eixo%205.pdf 
12Segundo Kopnin: “As categorias do materialismo dialético não só correspondem aos dados da ciência como
aínda antecipam novos resultados, abrem amplas possibilidades para a criação científica e lhe indicam rumos
promissores.” (KOPNIN, 1978, p. 34) – Definimos Luta Corporal como uma categoria, porque a partir dela
compreendemos  uma atividade  humana  que  ganha  complexidade,  a  medida  que  se  desenvolve  no  seio  da
sociedade de classes.
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educação física (Universidade Federal de Alagoas de maio de 2010 até janeiro de

2011, e posteriormente na Universidade Federal de Sergipe, a partir de fevereiro de

2011), em ambas assumimos demandas de ensino, pesquisa e extensão relacionados

ao conteúdo Luta/Luta corporal.

No tocante a atividade de ensino, buscamos ao analisar os Planos de Curso das

disciplinas:  1)  EFIA  050–Metodologia  do  Ensino  da  Capoeira13;  2)EFIA  011–

Metodologia do Ensino das Lutas e Artes Marciais14 – ambas pertencentes a grade

curricular  do  curso  de  Educação  Física  –  Licenciatura,  Universidade  Federal  de

Alagoas,  campus  Arapiraca;  e  3)  EDFIS0030–Pedagogia  das  Lutas  I15 e  4)

EDFIS0019–Pedagogia das Lutas II16 [Resolução do Conselho do Ensino, da Pesquisa

e da Extensão da UFS (CONEPE) nº 19/201117] do curso de Graduação em Educação

Física,  Licenciatura  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  –,  estabelecer  nexos

13Analisando a “Ementa: Introdução ao aprendizado da capoeira, através de seus elementos básicos, preparação
corporal, golpes, canto, instrumentos e seus toques e o jogo, possibilitando uma reflexão sobre o conhecimento
do  processo  histórico  de  seu  desenvolvimento.  Orientações  sobre  sua  organização  didática  para  o  trato  da
Educação  Física  Escolar.”  (UFAL,  2009,  p.  90,  grifos  nossos).  A ideia  de  entender  a  capoeira  pelo  o
desenvolvimento histórico da sociedade em que surge e atua, se inverte, a apreensão da atividade em si mesma,
não trarão os elementos necessários para compreender qualquer fenômeno, além disso, a capoeira aparece na
maioria  da  literatura  citada  na  bibliografia  básica,  como  uma  atividade  singular,  polissêmica
(dança/jogo/luta/cultura/terapia/lazer),  distinta  da  classificação  Luta  Corporal,  o  que  consideramos  um
rebaixamento conceitual, muito mais fundamentado no senso comum (doxa), do que na metodologia cientifica
(episteme).
14Vejamos a ementa da disciplina “As  artes marciais enquanto elemento da cultura,  imerso na rede social
específica de cada comunidade A origem e  evolução das  artes  marciais  no oriente e  ocidente.  As  artes
marciais modernas relacionadas ao combate militar, à defesa pessoal e ao esporte. As possibilidades de ensino
das artes marciais nas aulas de educação física na educação básica, nas dimensões conceituais (ensino sobre as
artes marciais),  procedimentais (ensino das artes marciais) e  atitudinais (ensino através das artes marciais).
Experiências  de ensino e de avaliação da aprendizagem das artes  marciais nas  aulas  de educação física da
educação básica” (UFAL, 2009, p. 54, grifos nossos). Observem, é interessante destacar como se organiza esse
horizonte anti-episteme, todas as  crenças são equânimes diante do consenso da comunidade, as  'verdades' são
tão  enaltecidas  quanto  a  'relativização' da  VERDADE,  de  cujo  o  resultado  mais  emblemático  é  o
desmoronamento das fronteiras entre as crenças do conhecimento cientifico e o senso comum, aos moldes das
pedagogias do 'Aprender à aprender' e das 'competências'.
15Observem  algo  curioso:  “Ementa:  A  capoeira  como  bem  cultural.  Raízes  históricas  da  tradição  da
capoeiragem. Escolarização da capoeira. Fundamentos básicos e estruturação didático-pedagógica da capoeira
nas aulas de Educação Física Escolar. Manifestações corporais populares imbricadas ao universo da capoeira.”
(CONEPE,  2011,  p.  15,  grifos  nossos)  –  a  disciplina  Pedagogia  das  Lutas  I  inicia  com  o  trato  de  um
conhecimento especifico, no caso, a capoeira, mas existe uma lacuna sobre as relações econômicas que a fizeram
uma necessidade na atual sociedade, sua inserção na escola,  sua estruturação didático pedagógica,  e o mais
significativo, o que a faz Luta.
16“Ementa:  As artes  marciais  enquanto  manifestações  culturais  e  sua historicidade.  Escolarização das  artes
marciais, notadamente Judô e Karatê. Fundamentos básicos e estruturação didático-pedagógica do Judô e do
Karatê  nas  aulas  de  Educação  Física  Escolar.”(CONEPE,  2011,  p.  16,  grifos  nossos)  –  Diante  de  tantos
elementos de análise, o que merece destaque é o conceito de arte marcial, que sustenta na ideia do cotidiano
como balizador desse conceito,  além de que o trato dos elementos lutas nessas duas expressões,  tanto judô
quanto karatê refletem a mesma estrutura social e o mesmo modelo produtivo, poias ambas são japonesas e do
mesmo período.
17A resolução 019/2011 do Conselho do Ensino e da Pesquisa (CONEPE) é a que está em vigor, mas analisamos
as resoluções relacionadas a educação física na UFS desde 1971 à 2011, observando o trato com o conhecimento
sobre o conteúdo Luta/Luta Corporal.



22

históricos  entre  as  diferentes  modalidades  de  lutas,  buscando  compreender  suas

transições sociais e a sua inserção no currículo da escola formal. Nossas primeiras

observações sobre este material já anunciavam uma forte tendência a um complicado

processo  de  desvalorização do conhecimento  teórico/científico  e  acadêmico,  neste

contexto, se preconiza a valorização do conhecimento cotidiano das lutas.

Nossa  compreensão  sobre  este  contexto  epistemológico  se  coaduna  com  a

concepção crítica de Maria Célia Marcondes de Moraes para quem em “[...] tal utopia

pragmatista,  basta  o  'saber  fazer'  e  a  teoria  é  considerada  perda  de  tempo  ou

especulação  metafísica  e,  quando  não,  restrita  a  uma  oratória  persuasiva  e

fragmentária, presa à sua própria estrutura discursiva.” (MORAES, 2001, p. 3)

Por  seu  turno,  mesmo  quando  não  nominados  os  autores  que  compõem a

tendência  principal  na  produção  do  conhecimento  sobre  formação  de  professores

expresso na formulação “formação do professor reflexivo” (LELIS, 2001; NÓVOA,

1997; PERRENOUD, 1997, 1999 e 2002; SCHÖN, 1987, 1997 e 2000; e TARDIF,

2000)18 o ideário pedagógico desta tendência estava expresso no ementário, objetivos

didáticos e metodologia dos Planos de Curso. Nessa linha observamos a presença de

valores pedagógicos tais como

1) a concepção de conhecimento, passando da valorização do conhecimento
escolar à valorização do conhecimento tácito, cotidiano, não-científico; 2) a
pedagogia,  passando de uma pedagogia centrada na transmissão do saber
escolar para uma pedagogia centrada na atenção aos processos pelos quais os
alunos constroem seu conhecimento; 3) a formação de professores, passando
de uma formação centrada no saber teórico, científico, acadêmico para uma
formação  centrada  na  prática  reflexiva,  centrada  na  reflexão-na-ação.
(DUARTE, 2003, p. 619)

Como consequência,  o conteúdo de ensino  Luta/Luta Corporal perde o seu

caráter  mediador  na  formação  dos  alunos,  dificultando  a  transição  do  “[...]

conhecimento  sensível  para  o  conhecimento  racional”.  (LURIA  apud DUARTE,

2003,  p.  622).  Devido  ao  nosso  interesse  no  debate  estas  questões  serão  melhor

exploradas  no  capítulo  2  denominado  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES,

CURRÍCULO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A

REALIDADE DO TRATO COM O CONHECIMENTO LUTA CORPORAL.

Quanto as atividades de pesquisa e extensão realizamos no ano de 2010, na

Universidade Federal de Alagoas, o projeto de extensão Capoeira no Campus, parte

18Ver em DUARTE, Newton. Conhecimento tácito e conhecimento escolar na formação do professor (por que
Donald  Schön  não  entendeu  Luria). Educ.  Soc.,  Ago  2003,  vol.24,  nhttps://br-
mg5.mmail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1g0iccg9506rso.83, p.601-625.
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do Programa Campus de Práticas corporais. A partir de 2011, na Universidade Federal

de Sergipe, elaboramos as atividades de extensão:PJ226-2014 - O conteúdo Luta nos

currículos  de  formação  de  professores  de  Educação  Física  do  estado  de  Sergipe;

PJ209-2014 -  Prática de lutas e Saúde;  CR073-2013 -  Pesquisa na perspectiva do

Materialismo  Histórico  Dialético:  Educação  Física  Crítico  Superadora,  Pedagogia

Histórico Crítica e Psicologia Histórico Cultural; EV128-2013 - 1º Festival de Lutas

Escolares  da  Universidade  Federal  de  Sergipe;  PJ061-2011  –  Péde Berimbau  –

Capoeiragem no Campus;  CRxxx-2011 –  Confecção de  Instrumentos:  como fazer

berimbau; PJ045-2011 – Conteúdo Lutas nas escolas: Cultura Corporal e Formação de

Professores de Educação Física.

No âmbito da produção do conhecimento, constatamos um número exíguo de

grupos de pesquisa voltados a investigação sobre  Luta/Luta Corporal. A Luta/Luta

Corporal é  pouco  explorado  academicamente,  em  levantamento  feito  em  28  de

novembro de 2012, ao inserir a palavra  ‘lutas’’ no buscador na base de dados dos

Grupos de Pesquisa do CNPq, tivemos 69 ocorrências, após análise das descrições dos

grupos constatamos 13 grupos com temáticas de investigação relacionadas às  lutas

corporais,  destes  apenas  3  declaradamente  articulavam  lutas  com  conteúdos

pedagógicos e escolares. Refizemos esse levantamento em 11 de julho de 2014, 1 ano

e 7 meses depois, para o verbete ‘lutas’ encontramos 92 grupos, para lutas corporais

18 grupos, sendo que destes 7 tratando da relação lutas e escola. 

Quanto ao conteúdo dos trabalhos que abordam a relação  Lutas Corporais e

escola constatamos em pesquisa exploratória, que os conteúdos das lutas tradicionais

cede espaço para o modelo em emergência na grande mídia na forma de  Ultimate

Fight Championship19, Pride20, Strikeforce21, judô olímpico, taekwondo olímpico etc.

estes passam a representar a forma para tratamento do conteúdo, seja na academia ou

nas aulas de educação física na escola. Compõe essa pesquisa exploratória sobre o

tema um levantamento  das  teses  e  dissertações  do  banco  de  dados da  Biblioteca

Digital  de  Teses  e  Dissertações  (BDTD)22,  nos  anos  de  1996  a  2013,  este  corte

19UFC – É um evento de MMA (Mix Martial Arts, ou Artes Marciais Mistas) que movimenta milhões de dólares
por ano, orçado pelo seu principal mananger, Dana White, em 1 bilhão de dólares americanos.
20Franquia de evento de lutas que ocorria desde 1997 no Japão, na mesma lógica do UFC, que em 2007, foi
comprada por 70 milhões de dólares por Dana White e que o extinguiu em seguida.
21Outro evento de MMA de repercussão na mídia, que foi comprado por Dana White.
22O Ibict coordena o projeto da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os
sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras,  e
também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. Este projeto − iniciativa
inovadora  do  IBICT,  em parceria  com as  instituições  brasileiras  de  ensino  e  pesquisa  −  possibilita  que  a
comunidade brasileira de C&T publique suas teses e dissertações produzidas no país e no exterior, dando maior
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temporal é devido a reestruturação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB 9.394/96)23, lei magna da educação no Brasil, responsável por mudanças no

trato  com o  conhecimento24 na  Educação  Física  escolar,  concebida  anteriormente

segundo o paradigma da aptidão física, passando a se estruturar, a partir de 1996/97,

com a posterior publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo diversas

orientações: psicomotricidade, desenvolvimentista, crítico-emancipatória, concepção

de aulas-abertas, crítico superadora, etc. 

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  Educação Física  elaborados  em

1997,  buscavam  construir  um  discurso  conciliatório  entre  diferentes  teorias

pedagógicas considerando o acumulo do debate nas décadas de 1980 e 1990 do século

XX.  Apresenta  ainda  forte  inspiração  dos  ideários  escolanovistas manifestos  na

tradição teórica do ‘aprender a aprender’25

Na  base  de  dados  da  BDTD,  ao  imputarmos  o  termo  'educação  física',

encontramos 4.724 trabalhos, e destes, somente 101 aparecem quando cruzamos com

o termo 'lutas' (educação física + lutas)26. Para entendermos melhor, frisamos que o

verbete 'lutas' aparece no conceito amplo, como anunciamos anteriormente, ex: lutas

de classe, lutas sociais, lutas urbanas, lutas de retórica discursiva, etc. Reduzindo

drasticamente,  quando  buscamos  especificamente  o  conteúdo  Luta  Corporal,

representando uma contribuição ínfima, no que tange a produção do conhecimento da

educação  física,  mesmo  sendo  uma  atividade  preconizada  pelos  Parâmetros

Curriculares Nacionais, e se tratando de um conteúdo clássico27 da educação física.

visibilidade a produção científica nacional. 
23Substituta  da  LDBEN  5692/71,  período  da  ditadura  civil  militar  no  Brasil  (1964-1984),  “Art.  7º  Será
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde
nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-
Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (Vide Decreto nº 69.450, de 1971)” (BRASIL, 1971) sob o aspecto da
aptidão  física,  tanto  que  se  instituiu  a  lei  6.251/75  Política  Nacional  de  Educação  e  Desporto,  para  tratar
especificamente das questões que envolvem a educação física.
24“O trato com o conhecimento reflete a sua direção epistemológica e informa os requisitos para selecionar,
organizar  e  sistematizar  os  conteúdos  de  ensino.  Pode-se  dizer  que  os  conteúdos  de  ensino emergem de
conteúdos  culturais  universais,  constituindo-se  em  domínio  de  conhecimento  relativamente  autónomos,
incorporados pela humanidade e reavaliados, permanentemente, em face da realidade social (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p. 43, grifos nossos)
25Ver  em  DUARTE,  N.  Vigotski  e  o  “Aprender  a  Aprender”:Crítica  às  apropriações  Neoliberais  e  Pós-
Modernas da Teoria Vigotskiana. 2 ed. rev. Ampl. - Campinas, SP: Autores Associados, 2001
26É  importante  salientar  que  esses  dados  são  imprecisos,  em  vários  momentos  encontramos  trabalhos
duplicados, triplicados, etc. Que variam os números das produções, bem como trabalhos que conhecemos e não
constam na BDTD, um desses casos, são as produções da Universidade Federal  de Santa Catarina,  que não
aparecem, incluindo nossa dissertação de mestrado.
27Segundo Ítalo Calvino, no seu ensaio, Por que ler os clássicos (1981), define em quatorze tópicos que seriam
livros  clássicos,  o  que para nossa  tese,  é  necessário que  substituamos pelos  elementos clássicos  da  cultura
corporal: “1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: "Estou relendo... " e nunca
"Estou lendo...;  2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e
amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas
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Nesse ponto, entendemos que o objeto da educação refere-se a transmitir os

conteúdos clássicos (elementos culturais fundamentais ao processo de humanização) e

adequar  o  ensino  às  melhores  formas  de  se  efetuar  essa  transmissão-assimilação.

Entenda-se por conteúdos clássicos, os conhecimentos que a escola deve garantir a

cada indivíduo aquilo que a humanidade já se apropriou histórica e coletivamente, que

na especificidade da educação física, disciplina escolar, estariam expostos na forma de

cultura corporal, sintetizada historicamente em cinco conteúdos, a saber: lutas, dança,

jogos,  ginástica  e  esporte,  que  são  as  atividades  que  carregam  na  sua  definição

conceitual,  questões  que  se  articulam  as  intenções/ações  onto-históricas  nos  seus

momentos  de  preponderâncias,  os  elementos  como:  agonístico,  competitivo,

cooperativo, exercitação, lúdico, rítmico, expressivo etc.

Vejamos a  tabela  para termos uma ideia  razoável do que representa  para a

educação física, o trato com o conhecimento Luta Corporal

BDTD – LUTAS+CRUZAMENTOS /BUSCADOR No de trabalhos
EDUCAÇÃO FÍSICA 4724
EDUCAÇÃO FÍSICA+LUTAS 101
LUTAS+ ESCOLA 556
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 741
LUTAS +FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 29

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 294

LUTAS+CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 19

Dados coletados pela equipe do Projeto de Extensão PJ226-2014-O conteúdo Luta nos currículos de formação de
professores de Educação Física do estado de Sergipe28, no período de 05 de abril a 03 de junho de 2014.

O  enfoque  das  atividades  de  extensão  e  pesquisa  foram  definidos  em

decorrência das nossas problematizações sobre as atividades de ensino e da pesquisa

exploratória, realizada na base de dados da Biblioteca Digital de Teses Dissertações.

melhores condições para apreciá-los; 3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se
impõem como  inesquecíveis  e  também quando  se  ocultam nas  dobras  da  memória,  mimetizando-se  como
inconsciente  coletivo  ou  individual;  4.  Toda  releitura  de  um clássico  é  uma  leitura  de  descoberta  como a
primeira; 5. Toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura. A definição 4 pode ser considerada
corolário desta:  6.  Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer  aquilo que tinha para dizer;  7.  Os
clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa
e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na
linguagem ou nos costumes); 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos
críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe; 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos; 10. Chama-se
de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs; 11. O
‘seu’ clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e
talvez em contraste com ele; 12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu antes
os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia; 13. É clássico aquilo que tende a relegar
as atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo;
14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível.”
28Essa tarefa faz parte das atividades relacionadas ao projeto de extensão – PJ226-2014 – O conteúdo Luta nos
currículos de formação de professores de Educação Física do estado de Sergipe, que é coordenado por Benedito
Carlos  Libório  Caires  Araújo  e  Jênisson  Alves  de  Andrade,  mais  detalhes  em
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf?siape=1425352 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf?siape=1425352
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Vejamos, considerado o nosso entendimento sobre as tendências epistemológicas que

tem orientado a organização do trabalho pedagógico no âmbito do ensino do conteúdo

Luta/Luta  Corporal,  com a  consequente  adoção  das  atividades  cotidianas29 como

referência  para  organização  do  currículo,  o  que  observamos  como  resultado  é  a

adoção  do  cotidiano  na  sua  expressão  máxima  nas  formas  dos  Mega  Eventos

esportivos do  UFC e MMA como referência às práticas de ensino do conteúdo para

educação física escolar.

Dando um pouco mais de atenção a questão, a seguir apresentaremos, ainda

que de modo sumarizado, dados sobre a  influência dos  Mega Eventos esportivos,

UFC e  MMA para  organização  dos  conteúdos  escolares  no  âmbito  da  Luta/Luta

Corporal.

Segundo Taffarel, Santos Junior e Silva (2013): “Os megaeventos, no caso dos

esportes,  são  grandes  acontecimentos  que  mobilizam  países,  governos,  suas

economias,  os  atletas  e  a  população  em  geral,  consumidores  do  espetáculo,  que

passam a girar, significativamente, em sua órbita.” (TAFFAREL, SANTOS JUNIOR

E SILVA, 2013, p 58). Em tempos hodiernos, vivemos em meio ao próprio fenômeno,

sediando no Brasil, em curto espaço de tempo, os Jogos Pan-Americanos (2007) e os

Jogos Militares Mundiais (2012), Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo de

Futebol (2014), e em um futuro próximo, Olimpíadas (2016), Paralimpíadas (2016) e

os Jogos Universitários Mundiais (2018).

No Brasil se realizarão vultuosos investimentos para estruturação dos espaços

públicos, incremento dos meios de transportes, construção de arenas esportivas mas

pouco se investiu na elevação do padrão cultural esportivo da população, renegando a

formação da mesma no aspecto da Cultura Corporal.

Trata-se de uma espécie de abandono das tarefas fundamentais da Educação

Física Escolar, dado já analisado por Alves, 2010.

29O sentido em que o vocábulo  cotidiano tem para nós nessa formulação diz respeito a uma reflexão teórica
presente na obra de Agnes Heller. De acordo com Duarte, citando Heller “As atividades diretamente voltadas
para reprodução do indivíduo, através da qual, indiretamente, contribuem para à reprodução da sociedade, são
consideradas  atividades cotidianas.  Aquelas  atividades que  estão diretamente voltadas  para  a  reprodução da
sociedade,  ainda  quer  indiretamente  contribuam  para  a  reprodução  do  indivíduo,  são  consideradas  não
cotidianas[...].” (DUARTE, 2001, p. 32). Ainda nesse contexto explicativo, referendamos a posição assumida por
Duarte, para quem cabe a educação escolar a tarefa de atuar como mediadora na formação do indivíduo entre as
esferas da vida cotidiana e não cotidiana, lembrando, entretanto que, seria “[...] um equívoco de nossa parte
pretender  que a educação escolar tivesse o poder de superar a alienação, enquanto processo objetivo social
enraizado nas relações de produção. Mas também entendemos que cabe a educação escolar um papel bastante
significativo  na  luta  pela  transformação  dessas  relações  sociais,  que  é  justamente  o  papel  de  conduzir  os
indivíduos no processo de apropriação das objetivações genéricas para si.” (Ibidem, p. 40-41)
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Ao analisarmos  a  realidade  da  Educação  Física  no  Brasil,  verificamos  a
intensa precarização tanto das condições físicas de oferecimento de  espaços
adequados, quanto de trabalho dos professores da área. Segundo dados do
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e   Estatística   (IBGE)   de   2003,   as
despesas  dos  municípios  brasileiros  com  o  esporte atingiram  menos de
1% do total das prefeituras, sendo que em 2002 foram de 0,96% e em 2003,
de 0,90%.O menor percentual foi aplicado pelas prefeituras da região Norte:
0,66%, em 2002 e 0,46%, em 2003; e o maior no Sudeste: 1,10%, em 2002 e
1,07%,  em  2003.  Os  dados  sobre  as  instalações  esportivas  nas  escolas
públicas  assustam:  88%  das  escolas  públicas  municipais  não  tinham
instalações  esportivas  em 2003.  Neste  mesmo  ano,  só  12%  das  escolas
públicas municipais do país possuíam instalações esportivas,  sendo que a
região Sul apresentava o maior percentual (27,9%), segu ida pelo Sudeste
(26,5%), Centro-Oeste  (21,3%),  Norte  (4,7%)  e  Nordeste  (4,4%).  Ao
levantarmos  os dados  sobre  a  existência  de  instalações  para  a  prática
de   atividades   aquáticas,  mostramos  que   existiam,   em   2003,  139
complexos  aquáticos, sendo que 130 (93,5%) estão aglomerados na região
Sudeste e 120 (86,3%), somente em São Paulo. (ALVES, 2010, p.47)

Quanto ao grau de desenvolvimento da cultura esportiva Taffarel, Santos Júnior

e Silva, 2013, acentuam que:

Outros  fatores  correlacionados  ao  esporte  (Bourdieu,  1990)  são  os  que
permitem reconhecer se um país possui ou não um grau de desenvolvimento
elevado de sua cultura esportiva. Portanto, podemos reconhecer o esporte e
seu desenvolvimento na atualidade por  meio da produção e  aplicação do
conhecimento científico e tecnológico; da formação e atuação em campos de
trabalho de profissionais ligados ao esporte; das políticas públicas de Estado
e governos; do número de praticantes; do financiamento recebido, seja ele
público ou privado; da infraestrutura instalada; das instituições disponíveis,
públicas ou privadas; da legislação existente, seja ela municipal, estadual ou
nacional; e das propostas de gestão, administração de projetos e programas
que  incidem  nas  áreas  de  educação,  saúde,  cultura,  lazer,  urbanismo,
arquitetura, gestão e administração, meios de comunicação, na legislação e
no controle social. No que diz respeito à legislação, por exemplo, a Lei Geral
da  Copa  (Lei  nº  12.663,  de  5  de  junho  de  2012),  que  visa  cumprir  as
garantias assumidas pelo governo brasileiro com a Federação Internacional
de  Futebol  (FIFA –  Fédération  Internationale  de  Football  Association),
promoveu significativa legislação de exceção, na contramão de conquistas
históricas da classe trabalhadora. (TAFFAREL, SANTOS JUNIOR E SILVA,
2013, p 58-59)

A elevação do grau de desenvolvimento da  cultura corporal no âmbito das

lutas (Luta/Luta Corporal), é uma tarefa de grande importância para área, tomada, na

atualidade, por um exercício mimético empobrecido, no âmbito das práticas escolares,

pelas representações midiáticas dos grandes eventos esportivos a exemplo dos Jogos

Olímpicos e UFC e de modalidades de lutas esportivizadas de rendimento absoluto ao

exemplo das Lutas Olímpicas e do MMA.

Nesse sentido, chamamos atenção para a necessidade de relacionar o ensino de
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lutas com a difusão do saber clássico sobre lutas, o que implica o aprimoramento da

prática pedagógica, ou seja, o domínio dos conhecimentos e dos métodos adequados

para garantir a sua transmissão-assimilação, passando pela criteriosa organização do

currículo (seleção, sequenciação e dosagem dos conhecimentos.) .

Compreendemos,  ainda,  que  o  conteúdo  não  pode  estar  subordinado  ao

método, impera-se recuperar o conteúdo nas propostas curriculares, sob este ponto de

vista enfatizamos a importância da socialização do saber elaborado como pressuposto

básico para preparar as novas gerações para as tarefas que as esperam. Nessa direção,

a  formação  do  pensamento  científico  é  um  requisito  fundamental  para  o  “(...)

desvendamento da realidade, tanto no que se refere à assimilação dos conhecimentos

acumulados,  quanto  no  concernente  à  formação  da  capacidade  de  investigação  e

interpretação,  necessária  à  produção  de  novos  conhecimentos.”  (SAVIANI,  1994,

p.64)

Articulada a esta defesa cabe ainda destacar a necessária visão de historicidade

para compreensão dos conteúdos em sua dimensão crítico social. (SAVIANI, 1994)

Devido  ao  nosso  interesse  sobre  essas  manifestações  cabe  uma  breve  nota

explicativa sobre ambas.

O  Ultimate Fight Championship (UFC) foi idealizado por Rorion Gracie30 e

um grupo de publicitários americanos, nas décadas de 1980 e 1990, com o objetivo de

comprovar a superioridade do Jiu Jitsu reestilizado (Brazilian Jiu-Jitsu) pela família

Gracie em relação as outras modalidades de lutas.  O campeonato é comprado por

Dana White e os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, e em 2013, a franquia representava

1 bilhão de dólares (AWI, 2013).

O MMA, por sua vez, segundo seus criadores, é a mistura de diversas lutas sem

armas,  com intenção  de  melhorar  eficiência  nos  combates  de  ringue,  nesse  caso,

octógono.  Vale  ressaltar,  que  se  trata  de  um desdobramento  das  necessidades  dos

lutadores, submetidos as regras unificadas do MMA31, enfatizando os elementos de

Boxe, Muhay Thay, e Jiu-Jitsu.

A  influência  da  estética  do  UFC  e  MMA  na  organização  do  trabalho

pedagógico foi refletida por Vasques e Beltrão em 2013.

[...] o MMA pode acarretar em uma perda de espaço de lutas tradicionais e
sua  consequente  marginalização,  passando estas  a  serem utilizadas  como

30Professor de Jiu-Jitsu brasileiro, membro da família Gracie, considerada uma lenda na história dos combates
de ringue, radicado nos Estados Unidos e idealizador do UFC.
31Ver em http://media.ufc.tv//discover-ufc/Unified_Rules_MMA.pdf 

http://media.ufc.tv//discover-ufc/Unified_Rules_MMA.pdf
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instrumentos para alcançar maiores resultados nos combates de MMA. Essa
marginalização das lutas tradicionais juntamente com a força do MMA como
prática corporal emergente pode influenciar significativamente na inclusão
desta como tema do conteúdo lutas da Educação Física escolar. E, ressalte-
se,  o MMA pode inclusive viver algo que as lutas ainda não viveram na
escola:  impulsionada  pelo  poder  midiático,  ser  reivindicada  pelos  alunos
como conteúdo escolar. (VASQUES e BELTRÃO, 2013, p. 299)

Nesse  cenário  de  espetacularização  do  conteúdo  Luta/Luta  Corporal,  sua

história  e  desenvolvimento  são  distorcidos,  quando  não  ignorados,  ademais  se

preconiza  a  lógica  do  rendimento  máximo,  não  respeitando  a  individualidade,

enfatizando o esporte na sua face mais alienante. (FREITAS, 2007).

Dando atenção a  outro aspecto  que estrutura  a  relação formação humana e

Luta/Luta  Corporal,  os  jogos  eletrônicos  de  lutas,  animações  e  filmes  de  ação

assumem uma função educativa, as avessas,  quanto a função social  da Luta. Com

narrativas  extremamente  violentas,  os  conteúdos  dos  jogos  tomam  de  assalto  as

consciências das novas gerações. 

A constatação  da  necessidade  da  elevação  do  grau  de  desenvolvimento  da

cultura esportiva no âmbito da  Luta/Luta Corporal diante das antigas e persistentes

deficiências no âmbito da produção do conhecimento, agudizadas na atualidade por

uma utopia pragmatista, com forte influência na construção do psiquismo humano,

insistem em indicar a necessidade de investigar os conteúdos históricos da cultura

corporal, em especial, a LUTA, compreendendo como este conteúdo foi e é tratado no

currículo de formação de professores de educação física da Universidade Federal de

Sergipe, e quais regularidades se apresentam diante dos outros currículos de formação

de professores de Educação Física de outras Instituições de Ensino Superior.

A  escolha  pela  matriz  curricular  da  licenciatura  em  Educação  Física  da

Universidade Federal de Sergipe, deve-se ao fato de: 1o) ser professor do curso de

licenciatura da Universidade Federal de Sergipe; 2o) ser aluno do programa de Pós-

Graduação  em  Educação  da  mesma  instituição;  3o)  participar  do  Núcleo  de

Desenvolvimento Estruturante  (NDE);  4o)  ser  um curso  que  se  localiza  na  região

nordeste, um dos maiores bolsões de miséria do mundo32; 5o) por estar iniciando um

32Essa  afirmação tem como base  os  índices  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDHM) extraído  do
relatório de 2013 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “O IDH reúne três dos
requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida
longa e saudável – saúde –, ter acesso ao conhecimento – educação – e poder desfrutar de um padrão de vida
digno – renda” (PNUD, 2013, p. 24).  São índices econômicos que mensuram a riqueza sobre o fator humano e
não  no  produto  gerado  por  ele  (Produto  Interno  Bruto  –  PIB).  Os  índices  variam de  0,500 –  Mito  Baixo
Desenvolvimento Humano,  e  0,800 Muito Alto Desenvolvimento  Humano – O nordeste concentra o maior
número de municípios com índices Baixo,  1.099 municípios.  Comparado a outros  países,  esses  índices  são
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programa de pós graduação Stricto Sensu em Educação Física; 6o) por Sergipe ser o

menor estado da federação, e possuir  peculiaridades que nos ajudam a entender a

formação de professores e seus impactos no ensino fundamental; e 7o) só possuir uma

única instituição pública de ensino superior.

Isso tudo se reflete no que Lacks, já afirmava em 2004 que:

A questão da produção e da apropriação do conhecimento, como elemento
mediador  no processo de formação e sociabilização,  enfim,  da educação,
exige  que  se  considerem três  dimensões.  A primeira  que  diz  respeito  à
produção,  difusão,  acesso  e  socialização  do  conhecimento  culturalmente
produzido  e  historicamente  acumulado  (LÊNIN,  1982);  a  segunda,  à
apropriação  do  conhecimento  pelo  sujeito,  destacando-se,  aí,  o  ato
cognoscitivo de conduzir o pensamento do abstrato ao concreto, o que nos
remete  à  consideração  do  método  do  pensamento  (KOSIK33,  1976);  a
terceira,  finalmente,  à  apreensão  do  conhecimento  nos  cursos,  sua
organização, transmissão e avaliação através dos conteúdos das matérias de
ensino (DAVIDOV, 1982). (LACKS, 2004, p. 121-122)

Diante do desafio,  nos  deparamos com um quadro espantoso,  se  tratando a

Luta/Luta corporal um objeto clássico da Educação Física: 1o) Reservas ao ensino de

Lutas Corporais na educação formal, sob a justifificativa de estimulo a agressividade

dos alunos;  2o) Exígua produção de materiais acerca da pedagogia das lutas,  bem

como reduzida produção do conhecimento no campo das ciências do esporte, sobre as

lutas em contexto escolar34; 3o) Restrição da produção a proposições fundamentadas

na Doxa (pós-modernismo), e nos modelos voltados a esportivização, alto rendimento

;  4o)  Nos  cursos  de  formação  de  professores  as  lutas  são  tratadas  de  forma

fragmentada, não mantêm uma unidade, que as articula - a) como lutas em geral35, b)

com o espaço escolar, e c) como conteúdo necessário do ponto de vista histórico; 5o)

com caráter histórico, sendo o ensino subsumido  a mera cópia do gesto técnico, com

pouca elaboração científica a ser desenvolvida nas aulas de lutas (na concepção da

maioria dos estudantes); 6o) Por sua vez, a dificuldade em acessar à cultura das lutas

na escola, resulta em alunos de graduação com pouca experiência escolar sobre o

objeto; 7o) Ocorre, nestes termos, um comprometimento no trato pedagógico dos seus

próximos aos países mais pobres da América Latina e África.
33Nosso exemplar está grafado como Kosic, 1976, mas mantivemos a citação, tal qual, a obra citada por Lacks,
2004.
34Ver anexo, sobre balanço da produção sobre lutas de 1996 a 2013. A maioria das produções sobre lutas em
Educação Física é relativa a esporte de rendimento máximo, bem como aspectos biofísicos, desatrelando de uma
perspectiva de lutas como produto síntese de relações sociais.
35As  lutas/luta  corporal  sempre  são  tratadas  nas  suas  particularidades  gestuais  miméticas:  capoeira,  judô,
taekwondo, karatê etc., nunca as tratam como fenômenos sociais, que refletem esse contexto sob uma unidade
que as classificam como lutas – atividade intencional com a finalidade do agonísmo.
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componentes: a) esfera pedagógica, b) esfera histórica, e c) esfera técnica.

Como parte do processo de investigação, chegamos ao seguinte PROBLEMA:

O humano se forma ontologicamente no homem por inúmeras mediações, das quais a

educação escolar (no  sentido lato)possui um caráter prepoderante. Poderíamos dizer

que na sociedade capitalista,  a  principal  forma de  educar  o homem é a  educação

escolar, pois tal  modo de sociabilidade, cujo domínio sobre o desenvolvimento do

gênero humano e da natureza atingiu um nível nunca antes visto na evolução humana,

se movimenta por um tipo de conhecimento singular, o científico. Por isso a educação

escolar assume predominância no modo de educar o homo sapiens sapiens. As Lutas

Corporais se  apresentam  neste  rol  de  conhecimentos  científicos  pois,

ontologicamente, ela mediou, e ainda media a formação do humano no homem em

níveis  cada  vez  mais  complexos.  Logo,  as  Lutas  Corporais,  como  objetivação

humana,  representa  uma necessidade  onto-histórica na formação humana,  direta  e

indiretamente. Contudo, na sociedade produtoras de mercadorias, o modo capitalista

de  produção,  toda  objetivação humana  entra,  a  partir  de  múltiplas  mediações,  no

processo de produção e acumulação do capital. Nesse sentido, considerando os nexos

e relações entre o projeto histórico, a teoria do conhecimento, o trabalho pedagógico

vinculado  a  um  determinado  projeto  de  escolarização,  perguntamos:  QUAL É  A

REALIDADE E AS POSSIBILIDADES DO TRATO COM O CONHECIMENTO

LUTA/LUTA  CORPORAL  NO  CURRÍCULO  DE  FORMAÇÃO  DE

PROFESSORES DA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA, EM ESPECIAL,

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE?

Nesse sentido, como nossa HIPÓTESE, Consideramos que o fato do conteúdo

Luta/Luta Corporal estar vinculado a “[...] modalidades esportivas vazias de sentido”

(FREITAS, 2007, p. 32) e distantes das aulas de Educação Física, tanto na escola

básica,  quanto nos currículos de formação de professores,  esse conteúdo reflete  o

aprofundamento  de  uma  realidade  objetiva  excludente,  geradora  de  insegurança,

individualismo e alienação, tal realidade parece fornecer a justificação necessária para

que  os  currículos  de  formação  de  professores  em  geral,  dos  de  Professores  de

Educação  Física  como  particular,  e  dos  professores  de  educação  física  da

Universidade  Federal  de  Sergipe,  como singular,  não  possibilitam a compreensão,

explicação e execução da  Luta/Luta Corporal na sua essência,  algo ratificado nas

produções do conhecimento stricto senso brasileiras de 1996 a 2013, que em grande

parte se organizam por orientações epistemológicas idealistas, não compreendendo,
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nas palavras do próprio Marx, que estamos falando em “conceber o mundo sensível

como a atividade sensível, viva e conjunta dos indivíduos que o constituem”36, e nesse

sentido,  se  torna  imperiosa,  a  necessidade  de  partir  da  categoria  trabalho,  como

atividade central, e daí, compreender como o homem desenvolve as funções psíquicas

superiores, a partir da cognição e reflexão, compreender a educação física enquanto

uma atividade pedagógica que deve se organizar pela “Cultura Corporal, enquanto

categoria teórica que nos permite apreender no pensamento, compreender, explicar

cientificamente o real concreto” (TAFFAREL, 2014, p. 123), na sua tripla dimensão:

pedagógica, histórica e técnica, que nos ajuda a entender o movimento lógico que

decorre  das  regularidades  históricas  naturais  e  sociais,  proporcionando  “[...]  no

sistema educacional, como tratar o conhecimento específico nas aulas de  Educação

Física, visando elevar o pensamento teórico dos estudantes” (TAFFAREL, 2014, p.

123) e instrumentalizar37 a classe trabalhadora, na disputa de projetos históricos de

sociedade,  partindo  das  necessidades  reais,  articuladas  a  organização  social  mais

ampla.

Assim sendo, o nosso OBJETIVO GERAL é investigar qual a REALIDADE E

AS  POSSIBILIDADES  DO  TRATO  COM   CONHECIMENTO  LUTA/LUTAS

CORPORAL  NO  CURRÍCULO  DE  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  DA

UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA, EM ESPECIAL, A UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SERGIPE, entendido como produto das relações sociais, que contém

em  si  características  das  relações  mais  gerais  do  desenvolvimento  histórico  dos

conflitos  de  classe,  enfatizando  a  forma  capitalista  de  produção,  e  suas

especificidades, carregando em si contradições essenciais para análises que fazem e

fizeram das lutas, uma atividade vital e extremamente importante ao longo da história

da humanidade.

Os  nossos  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  a)  Investigamos  como  as

contradições presentes do modo de produção capitalista se expressam na formação de

professores, explicitando o embate de projetos históricos antagônicos, no trato com o

36Continuando a citação “[…] e por isso é obrigado, quando vê, por exemplo, em vez de homens sádios um
bando de coitados, escrofulosos, depauperados e tísicos, a buscar refúgio numa 'concepção superior' e na ideal
'igualização no gênero'; é obrigado, por conseguinte, a recair no idealismo justamente lá onde o  materialista
comunista vê a necessidade e simultaneamente a condição de uma transformação, tanto da indústria como
da estrutura social. (MARX e ENGELS, 2007, p. 32, grifos nossos)
37A nossa intenção é desenvolver o pensamento teórico-prático nos alunos do curso de formação de professores,
lenvando até as  ultimas consequências,  ou seja,  que  de posse da  capacidade de apreender  dialéticamente  a
realidade,  tenham  condições  de  agir  sobre  ela,  a  partir  da  auto-organização  (aspecto  político  da  prática
pedagógica),  nos  espaços  de  representação  estudantil,  nos  movimentos  sociais  de  combate,  nos  partidos
políticos. 
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conhecimento  Luta/Luta  Corporal  no  currículo  de  formação  de  professores  de

Educação Física na Universidade Federal de Sergipe e seus nexos com a produção do

conhecimento stricto senso sobre Luta/Luta Corporal; b) Desenvolvemos a categoria

Luta/Luta Corporal, sob a luz do  Materialismo Histórico Dialético; e c) Propomos

possibilidades  do  trato  com o  conhecimento  Luta/Luta  Corporal  na  formação  de

professores da Educação Física,  em especial,  na Universidade Federal de Sergipe,

articulada ao projeto histórico socialista, e aos aspectos fundamentais da Pedagogia

Histórico  Crítica,  da  Psicologia  Histórico  Cultural e  da  Metodologia  Crítico

Superadora. 

REFERENCIAL METODOLÓGICO

Na abordagem do tema consideramos como referencial teórico o Materialismo

Histórico Dialético. Essa tomada de posição está relacionada ao nosso entendimento

de que o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social,

política e intelectual, nos remete a necessidade da crítica à escola capitalista e nos

aproxima, mediante a delimitação de um projeto histórico38, a saber, projeto histórico

socialista, de uma prática científica e educativa comprometida com os interesses dos

trabalhadores. 

Em acordo com esta premissa, identificamos como um princípio mais geral da

análise,  a  tese  segundo  a  qual,  sob  a  égide  do  modo  de  produção  capitalista  a

produção social  da vida está submetida invariavelmente à relação de troca,  e, por

conseguinte, a análise que busca desvendar a relação entre professor e aluno e, aluno e

conhecimento prescindem do entendimento do tipo de  ser social39 que é produzido

quando o parâmetro de realização é a lógica do mercado. 

Para  evitar  mal  entendidos,  vale  esclarecer  que  o  Materialismo  Histórico

Dialético, ao identificar o modo como os homens produzem e reproduzem a vida,

como o aspecto que preside o envolver da sociedade capitalista, não pretende com

38Nesse contexto, tomaremos como referência as definições de projeto histórico de Luis Carlos de Freitas: “Um
projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social na qual pretendemos transformar a atual
sociedade e os meios que deveremos colocar em prática para suas consecuções. Implica uma ‘cosmovisão’, mas
é mais que isso. É concreto, está amarrado a condições existentes e, a partir delas, postula meios e fins.” (Idem,
2003a, p. 57). Na continuação: “Nosso projeto histórico assume linhas demarcatórias: defende o socialismo e,
portanto, tem uma plataforma anticapitalista, traçando uma fronteira nítida com a socialdemocracia, rejeitando-a.
Não  queremos  humanizar  a  exploração  do  homem pelo  homem,  queremos  acabar  com a  exploração.  Não
queremos ‘reformar’ o capitalismo, queremos a sua superação por um outro modo de produção mais avançado.”
(Idem,2003a, p. 57)
39Termo difundido por Györg Lukács, mais precisamente na sua trilogia Ontologia do Ser Social [Prolegômenos
para uma Ontologia do Ser Social (2010 – Ed. Boitempo); Para uma Ontologia do Ser Social I (2012 – Ed.
Boitempo); e Para uma Ontologia do Ser Social II (2013 – Ed. Boitempo)] – Termo muito contestado, por tratar-
se, segundo Slavoj Žižek, de uma redundância entre termos, pois a condição social é inerente ao ser humano.
Esse debate divide o campo de autores marxistas de orientação Lukacsiana.
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isto,  desconsiderar  o  conjunto  de  ações  e  reações  complexas  que  caracterizam  a

prática  social.  Neste  plano  teórico,  o  princípio  materialista  da  relação  de

determinação,  na  ausência  da  dialética,  implica,  fatalmente,  em  uma  leitura

determinista  do  Marxismo,  via  de  regra,  grosseiramente,  reduzida  a  estrutura

econômica e superestrutura. Nesse sentido, parece evidente, o motivo da preocupação

de Engels com certas leituras incautas do Marxismo no contexto pós falecimento de

Marx  (1883),  o  excerto  abaixo,  extraído  da  Carta  de  Engels  a  Bloch,  de  1890,

explicita a questão:

[...]  Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última
instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem
Marx nem eu afirmamos, uma vez sequer, algo mais do que isso. Se alguém
o modifica, afirmando que o fato econômico é o único fato determinante,
converte  aquela  tese  numa  frase  vazia,  abstrata  e  absurda.  A situação
econômica  é  a  base,  mas  os  diferentes  fatores  da  superestrutura  que  se
levanta sobre ela - as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as
constituições que uma vez vencida uma batalha, a classe triunfante redige,
etc, as formas jurídicas, e inclusive os reflexos de todas essas lutas reais no
cérebro dos que nelas participaram, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas,
as idéias religiosas e o desenvolvimento ulterior que as leva a converter-se
num sistema de dogmas - também exercem sua influência sobre o curso das
lutas  históricas  e,  em  muitos  casos,  determinam  sua  forma,  como  fator
predominante. Trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre todos
esses fatores [...] (ENGELS, s/d).

Associado a este pressuposto lógico, a realidade, é concebida no seu todo como

dialética e contraditória. Nesse sentido a contradição não é apenas entendida como

categoria  interpretativa do real,  mas também como sendo ela  própria  existente  no

movimento do real, como motor interno do movimento. No contexto desta tese,  a

categoria da contradição será utilizada em um plano maior na análise, mediante a qual

buscamos  evidenciar  o  caráter  contraditório  da  própria  educação,  no  geral,  nos

currículos de formação de professores, no particular, e nos currículos de formação de

professores de educação física da Universidade Federal de Sergipe, como singular,

tratando  das  suas  possibilidades  e  de  seus  limites  no  trato  com  o  conhecimento

Lutas/Lutas Corporais.

Nesse contexto de análise consideraremos,  especificamente,  a  educação que

está sob a égide das políticas de Estado40,  eivada de mediações da estrutura social

40O sentido em que Estado tem para nós nessa formulação diz respeito a uma reflexão teórica presente na obra
de  Gramsci  e  considerada  por Saviani.  Note:  “Do ponto  de  vista  do  enfoque a  ser  adotado,  consideramos
relevante  a  “teoria  ampliada  do  Estado”,  segundo  a  qual  “Estado  =  sociedade  política  +  sociedade  civil”
(GRAMSCl,  1975,  vol.  2,  pp.  763-764).  Entendida  a  “sociedade  política”  como o  aparelho  governamental
propriamente dito (Estado em sentido restrito), que detém o monopólio da coerção aceita socialmente como
legítima, e como “sociedade civil” o conjunto dos aparelhos privados de hegemonia, conclui-se que o Estado,
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capitalista. A categoria da mediação, “[...] se justifica a partir do momento em que o

real não é visto numa divisibilidade de processos em que cada elemento guarda em si

mesmo o dinamismo de sua existência, mas numa reciprocidade em que os contrários

se relacionam de modo dialético e contraditório.” (CURY, 1995, p. 27). 

A partir desses pressupostos teóricos, compreendemos a educação, de forma

mais ampla, visando evidenciar as relações entre os valores educativos e as condições

materiais  subjacentes.  Buscando  mostrar  os  projetos  de  formação  em disputa,  no

campo filosófico e na produção do conhecimento, especificamente na formação de

professores de educação física.

Nessa linha de análise, o alerta sobre o papel da metodologia no âmbito do

Materialismo  Histórico  Dialético,  proferido  por  ESCOBAR,  1997,  nos  ajuda  a

entender  melhor  a necessidade  de  apreender  o conjunto das conexões  internas  do

objeto,  suas  características  e  seu  movimento,  como  condição  necessária  para  o

aprofundamento do conhecimento sobre ele. O trecho abaixo chama atenção para esta

questão:

No espaço do materialismo histórico dialético, MARX afirma que 'as formas
fenomênicas  se  reproduzem imediatamente  por  si  mesmas  como  formas
correntes de pensamento, mas seu fundamento oculto tem de ser descoberto
somente pela ciência'. KOSIK (1986:13) amplia esse conceito assinalando:
'se a aparência fenomênica e a essência das coisas coincidissem diretamente,
a  ciência  e  a  filosofia  seriam inúteis';  reflexões  que  nos  alertam para  a
profunda determinação filosófica e ideológica do conceito de metodologia,
pelo qual tentamos superar a abordagem de metodologia como conjunto de
métodos  e  técnicas  [...]  tendo  presente  que:  'O  pensamento  que  quer
reconhecer  adequadamente  a  realidade,  que  não  se  contenta  com  os
esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas simples e também
abstratas representações, tem de destruir a aparente independência do mundo
dos contatos imediatos de cada dia' (ESCOBAR, 1997, p. 20)

Nesses  termos,  o  conflito  acima  referido  nos  levou  a  penetrar  mais

profundamente  na  riqueza  do  objeto/objetivos,  a  fim de  captarmos o  particular,  o

movimento e a relação entre o modo de produção e o trato com o conhecimento Luta

Corporal no currículo da Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de

Sergipe. 

O resultado da pesquisa está apresentado em três capítulos:

No capítulo intitulado FORMAÇÃO DE PROFESSORES,  CURRÍCULO E

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A REALIDADE

nessa acepção ampliada,  é,  em síntese,  “hegemonia revesti  da de coerção” (idem, p.  764).  Nesse contexto,
considerados os poderes que constituem formalmente o Estado, o Legislativo revela-se aquele que se vincula
mais diretamente à sociedade civil. ” (SAVIANI, 2002, p. 03)
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DO TRATO COM O CONHECIMENTO LUTA CORPORAL. Tomamos a formação

de professores no geral como objeto de estudo. Como parte deste debate expomos

algumas estratégias do capital privado para subordinar a educação a um simples fator

de  produção,  aprofundamos  a  análise  sobre  a  perspectiva  do  professor  reflexivo,

explicitando o embate de projetos históricos antagônicos no currículo de formação de

professores, destacamos o acúmulo produzido na Rede de Pesquisas e Estudos em

Educação  Física,  Esporte  e  Lazer  e  nos  Fóruns  das  Licenciaturas  Ampliadas  em

Educação Física sobre concepção de formação e currículo e, por fim analisamos a

produção  stricto  sensu brasileira  sobre  o  trato  com  o  conhecimento  Luta/Luta

Corporal, no campo da Educação Física e do Esporte.

No capítulo seguinte,  EU QUERO LUTAR, MAS NÃO COM ESSA FARDA:

ATIVIDADE  DE  LUTAS  E  SUA  ESTREITA  RELAÇÃO  COM  A  BASE

PRODUTIVA  NA  SOCIEDADE  DE  CLASSES,  abordamos  o  conteúdo  Lutas

Corporais, atividade específica da Cultura Corporal, que carrega em sua essência, o

sentido  ágon  (ἀγών  –  combate),  como  sua  orientação  principal.  Neste  capítulo

ensaiamos um breve histórico das atividades com Lutas Corporais, tomando-a como

ponto de partida de uma análise sob o modo de produção, e que tem por finalidade o

debate das seguintes questões: Seriam as Artes de Combate (Luta/Luta Corporal) um

conhecimento necessário à socialização das novas gerações? O que elas potencializam

na formação humana? Enfim, o que orienta a necessidade desse conteúdo no modo de

produção escravista, feudalista, capitalista, para que o mantenhamos nos programas

formativos das futuras gerações, entendendo os diferentes interesses estruturais que

organizam cada lógica social? 

No quarto e último capítulo, denominado A CRÍTICA DA CRÍTICA-CRÍTICA:

EXPRESSÃO  SUPERADORA NO  TRATO  COM  O  CONHECIMENTO  LUTA

CORPORAL – O CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, propomos

possibilidades  do  trato  do  conhecimento  Luta/Luta  Corporal  na  formação  de

professores de Educação Física,  em especial,  na Universidade Federal de Sergipe,

articulado ao projeto histórico socialista e aos aspectos fundamentais da  Pedagogia

Histórico  Critica,  e  da  Metodologia  Critico  Superadora.  No  contexto  do  debate,

chamamos atenção para as possibilidades concretas da formação política, como um

aspecto inerente ao trato do conhecimento Luta corporal, afirmando que o ensino de

lutas  na  ausência  dessa  orientação,  se  resume  a  transposição  didática  de  um

conglomerado de gestos, tal qual, a serviço da ordem, orientam para o favorecimento
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hegemônico,  orientam os praticantes ao aspecto mais  bárbaro do desenvolvimento

dessa  atividade,  que  congrega  na  sua  história,  os  principais  aspectos  para  a

compreensão da luta de classes. 



2.  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES,  CURRÍCULO  E  PRODUÇÃO  DO
CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A REALIDADE DO TRATO COM
O CONHECIMENTO LUTA CORPORAL.

[...]  Tendo  abandonado  completamente  as  obrigações  domésticas,
permaneceu noites inteiras no quintal, vigiando o movimento dos astros, e
quase sofreu uma insolação, por tentar estabelecer um método exato para
determinar o meio dia. Quando se tornou perito no uso e manejo dos seus
instrumentos, passou a ter uma noção do espaço que lhe permitiu navegar
por mares incógnitos,  visitar  territórios desabitados e travar relações com
seres esplêndidos, sem necessidade de abandonar o seu gabinete. [...]  Por
fim, numa terça -feira de dezembro, na hora do almoço, soltou de uma vez
todo peso do seu tormento. As crianças haviam de recordar o resto da vida a
augusta solenidade com que o pai se sentou na cabeceira da mesa, tremendo
de  febre,  devastado  pela  prolongada  vigília  e  pela  pertinácia  da  sua
imaginação, e revelou a eles a sua descoberta: — A terra é redonda como
uma laranja. [...] A aldeia inteira já estava convencida de que José Arcadio
Buendía tinha perdido juízo, quando Melquíades chegou para pôr a coisa em
pratos limpos. Ressaltou em público a inteligência daquele homem que, por
pura  especulação  astronômica,  construíra  uma  teoria  já  comprovada  na
prática, se bem que desconhecida até então em Macondo” (Gabriel Garcia
Márquez, Cem anos de Solidão)

Em Cem Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques41, um profundo conhecedor

da história da América Latina, transporta o leitor para um mundo de solidão repleto de

personagens  apegados  a  guerras  inúteis,  ao  isolamento  e  a  magia  inerente  as

sociedades lentas e subdesenvolvidas. “Esse afastamento dos moldes da civilização

global  se  traduz  na  narrativa  pela  menção às  ocorrências  de  barbárie  e  de  certos

procedimentos políticos e sociais possibilitados pela ignorância coletiva.” (PESSOA,

2010, p. 347) Na citação que inaugura o capítulo vemos o primeiro dos José Arcadio

Buendía,  personagem  central  do  livro,  que  diante  da  insuficiência  de  recursos

convencionais,  se  torna  perito  no  manejo  de  precários  instrumentos  e  chega  a

conclusões  magníficas,  por  pura  especulação.  Consideramos  este  extrato  da  obra

como uma alegoria  explicita  de  uma ideia  reiterada  por  Garcia  Marquéz  quando,

crítica o verdadeiro apartheid que vitíma a América Latina. Isolada, a América Latina

subdesenvolve-se.

41A citação da obra mais conhecida de nosso dileto escritor se encaixa com precisão sobre duas perspectivas que
queremos abordar nesse capítulo: a) O conhecimento não é uma construção relativa, isolada da realidade, tratada
por impressões, mas uma faculdade que é resultado de desenvolvimento histórico, que parte do acumulo de
conhecimento de gerações, e implica em manuseio de instrumentos, e desenvolvimento da capacidade abstrativa;
b) A empiria é um dos elementos constitutivos do acervo instrumental que o cientista possui, mas que depende
significativamente  das  relações  subjetivas  para  conhecer  a  realidade,  “[...]  quando  o  científico  realiza  suas
investigações, além de elaborar conhecimentos e produzir resultados elabora também uma filosofia. Em toda
prática explícita  dos científicos  existe  uma filosofia  implícita” (GAMBOA, 2000,  p.27).  Enfim, esse trecho
reflete a interdependência entre os elementos epistemológicos as quais debateremos enquanto formas cientificas
de  conhecer:  a)  exacerbadamente  empírica  (empírico-analíticas),  ou  b)  significativamente  subjetiva
(fenomenológico-hermenêuticas)
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Muitas seriam as possibilidades para o tratamento da questão,  a alegoria do

isolamento  pode  ser  concebida  sob  diferentes  perspectivas  (sentimental,  psíquica,

afetiva, política, econômica etc.).  A tentativa empreendida neste capítulo considera

principalmente as dimensões política e econômica, tendo em vista o nosso interesse

em produzir um tipo de conhecimento pedagógico que ajude os professores a “[...] ler

criticamente  a  realidade  embrutecedora  e  mutiladora  de  vidas  sob  a  sociedade

capitalista [...]” (FRIGOTTO, 2002, p. 24), além disso, assevera o autor, com nossa

total  anuência,  quanto  aos  objetivos  traçados  em  direção  ao  projeto  histórico

socialista,  “[...]  lutar  por  mudanças  que  não  se  constituam  em  reforço  a  essa

sociedade,  como  as  políticas  compensatórias  ou  de  filantropia  no  âmbito  social,

econômico e educacional, e sim que apontem para novas relações sociais.” (Idem,

Ibidem, p. 24-5). 

Para tanto, consideramos a alegoria criada pelo autor como um recurso crítico

que nos conduz a perceber as políticas de formação de professores, como expressão

particular de uma sociedade “[...] fortemente destrutiva, geradora do descartável e do

supérfluo [...]” (ANTUNES, 2003, p.30). Nesse intento as políticas hegemônicas de

formação  profissional  representam  um  meio  necessário,  capaz  de  garantir  a

perpetuação e reprodução desse sistema na medida em que apostam na formação do

professor  mínimo42,  concebida  a  partir  de  uma  epistemologia  que  desvaloriza  o

conhecimento científico/teórico/acadêmico, neste contexto, o professor torna-se fácil

de manipular e de explorar. (DUARTE, 2003)

Dito isto, iniciamos o nosso capítulo tomando a formação de professores no

geral  como  objeto  de  estudo.  Para  este  primeiro  investimento  valemo-nos  do

pensamento de LEHER (1998 e 1999); FRIGOTTO (2001 e 2002); DUARTE (2001-

a, 2001-b e 2003); e MARTINS (2010), que nos auxiliam a entender o panorama das

políticas/ações do Estado em direção a precária formação docente no Brasil

Conforme anunciamos anteriormente, assumimos o pressuposto, segundo qual,

as  perspectivas  epistemológicas  que  organizam  as  políticas  de  formação  de

professores refletem a condição da correlação de forças na luta de classes, entre as

necessidade de adaptação das teorias pedagógicas as necessidades do capital, ou, o

enfrentamento  para  construção  das  condições  necessárias  para  que  os  filhos  dos

trabalhadores  elevem  seu  padrão  cultural,  e  consequentemente,  uma  consciência

42Termo adaptado do verbete cidadão mínimo, apresentado no texto de Gaudêncio Frigotto, que é produto de
uma perspectiva  formativa  que  se  caracteriza  como uma “[...]  pedagogia  que  visa  à  formação do  cidadão
mínimo, fácil de manipular e de explorar” (FRIGOTTO, 2002, p. 26)
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histórica que o orientem a uma posição de classe. 

Dito isto, considerando a necessidade de apresentar o contexto mais amplo da

reestruturação capitalista contemporânea no plano da educação, faremos ua digressão

temporal, destacando a década de 1970 do século XX, momento emblemático em que

torna-se evidente os limites do fordismo, do keynesianismo43e do Welfare State de

conter as contradições inerentes ao capitalismo44. 

Após  as  duas  grandes  guerras  (1914-1918;  1939-1945),  o  capitalismo

encontrou terreno para uma expansão de alcance mundial sem precedentes. A aliança

tensa, mas firme, entre o modo de produção fordista, instituído pelo norte-americano

Henry  Ford  (1863-1947),  e  o  Estado keynesiano,  pensado  pelo  britânico  John

Maynard Keynes (1883-1946), constituem um marco para este período.

Henry  Ford,  revolucionou  o  modo  de  produção  utilizando-se  dos

conhecimentos  agregados  de  trabalhadores  distribuídos  em  especialidades,  o  que

posteriormente  foi  chamado  de  montagem  em  série.  Nesse  sentido,  o  fordismo

possibilitou a elevação da produção, e com o apoio do Estado, o seu escoamento, no

barateamento do transporte, elevação dos níveis de consumo (salário x valor). 

A realização desse modo de produção exigia do Estado a implementação de

uma série de obrigações, uma vez que, a produção em massa exigia somas elevadas

em capital fixo, além de demandas estáveis para elevação do lucro. Nesse particular,

cabe  ao  Estado  o  controle  econômico  combinando  políticas  fiscais  e  monetárias,

“[…]essas políticas eram dirigidas para as áreas de investimento público – em setores

como o  transporte,  os  equipamentos  públicos  etc.  –  vitais  para  o  crescimento  da

produção e do consumo de massa e que também garantiam um emprego relativamente

pleno.” (HARVEY, 2005, p. 129).

Em resumo, o Estado assumia um caráter intervencionista, mediando conflitos

e preservando o avanço do capitalismo em meio à Guerra Fria, como uma opção ao

projeto socialista, na perspectiva do capital humanizado. 

Ao passo que a classe trabalhadora traumatizada pelos crimes do Nazifascismo

43Keynes (1883-1946) foi um economista britânico que influenciou radicalmente o pensamento dos economistas
do século XX, suas ideias ascenderam posteriormente no que veio a se chamar de Wellfare State (Estado de bem-
estar social), que seria a intervenção direta do estado para conter os anseios das classes antagônicas em conflito,
e servir de alternativa capitalista ao socialismo crescente na Europa.
44Segundo  Marx,  a  estrutura  nuclear  das  demandas  da  mercadoria,  como  epicentro  das  relações  sociais,
apresentavam regularidades  em contradições  insolúveis:  a)  a  necessidade  da  acumulação  monetária  e  a  da
circulação; b) da produção de mercadorias e consumo; c) da taxa de lucro e da superexploração da mão de obra
(mais-valia). Esses fatores articulados se desdobram e geram no campo social, o acirramento entre os interesses
de classe.
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substitui a agenda de luta do Socialismo por um Estado de  bem estar social. Nessa

direção Freitas, 2003-a, sublinha que, ao proceder dessa forma os trabalhadores eram

cooptados a partir da concessão de uma série de direitos de caráter social, “direito à

organização, negociação coletiva, proteção contra a ação do mercado por meio de

instituições destinadas ao bem-estar social.” (FREITAS, 2003-a, p.116). Entretanto,

na medida em que tais direitos eram concedidos, os trabalhadores viam-se obrigados a

adotar uma atitude cooperativa no tocante às técnicas fordistas de produção. Dessa

forma as corporações foram aceitando, a contragosto, o poder sindical, especialmente,

quando  os  sindicatos  passaram  a  controlar  seus  membros,  colaborando  com  o

aumento da produtividade e abandonando preocupações socialistas mais radicais.

Todavia,  nem  todos  trabalhadores  se  abrigavam  sob  o  guarda-chuva  dos

benefícios do fordismo, existindo grande insatisfação mesmo no apogeu da chamada

Era de Ouro. Analisemos suas principais causas: a negociação salarial restringia-se a

certos  setores  da  economia  e  a  certas  nações-Estado,  por  conseguinte,  setores  de

produção de alto risco possuíam baixos salários e restrita garantia de emprego, via de

regra,  sendo  submetidos  a  subcontratações.  O’Connor  citado  por  Harvey,  2005,

descreve o mercado de trabalho da época como dividido em dois principais setores; o

setor ‘monopolista’, e o setor ‘competitivo’, neste último o trabalhador estava longe

de ter privilégios. 

Nessa  linha  de  análise,  as  primeiras  ranhuras na  ideia  de  uma democracia

econômica de massa surgem quando amplos segmentos da força de trabalho passam a

questionar o fato de não terem acesso ao trabalho privilegiado. Nesse sentido Harvey,

2005, acentua que:

As  desigualdades  resultantes  produziram  sérias  tensões  sociais  e  fortes
movimentos sociais por parte dos excluídos – movimentos que giravam em
torno da maneira pela qual a raça, o gênero e a origem étnica costumavam
determinar  quem  tinha  ou  não  acesso  ao  emprego  privilegiado.  [...]  O
movimento  dos  direitos  civis  nos  Estados  Unidos  se  tornou  uma  raiva
revolucionária que abalou as  grandes cidades.  O surgimento de mulheres
como assalariadas  mal-remuneradas  foi  acompanhado por  um movimento
feminista igualmente vigoroso.  E o choque da descoberta de uma terrível
pobreza em meio à crescente afluência [...] gerou fortes contramovimentos
de descontentamento com os supostos benefícios do fordismo. (HARVEY,
2005, p. 132)

Deve-se  acrescentar  a  este  argumento,  a  crescente  insatisfação  dos  países

periféricos com as promessas de desenvolvimento, emancipação das necessidades e

plena integração ao fordismo, que, na prática, geraram a destruição de culturas locais,
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opressão e subalternidade. Visto isso, os movimentos nacionalistas, alguns de caráter

socialista,  surgidos  no  final  da  Era  de  Ouro,  na  América  Latina,  expressam  a

dramaticidade da situação. 

Todavia, apesar de todos os descontentamentos e conflitos manifestos, o núcleo

essencial do  regime fordista manteve-se firme ao menos até 1973, quando a aguda

recessão abalou esse quadro, gerando um rápido processo de transição do regime de

acumulação.

Segundo Hobsbawn, 2003, os indícios de queda da política econômica do pleno

emprego surgem, desapercebidamente, em meio ao entusiasmo da década de ouro. A

conclusão do autor, passamos a transcrever:

[...]  A grande característica da Era de Ouro era precisar cada vez mais de
maciços  investimentos  e  cada  vez  menos  gente,  a  não  ser  como
consumidores. Contudo, o ímpeto e rapidez do surto econômico eram tais
que, durante uma geração, isso não foi óbvio. [...] Os seres humanos só eram
essenciais  para  tal  economia  num aspecto:  como compradores  de bens e
serviços.  Aí  estava  o  seu  problema  central.  Na  Era  de  Ouro,  isso  ainda
parecia irreal e distante[...]. (HOBSBAWN, 2003, p. 263)

Assim, após duas décadas de crescimento estável do capitalismo, 1950 e 1960,

os primeiros sinais de crise apareciam na economia, sob a forma de baixas taxas de

rendimento,  aceleração  da  inflação,  crise  do  petróleo,  crise  fiscal  e  queda  do

crescimento. O modelo taylorista/fordista45 de produção associado ao Estado de bem

estar social parecia dar os seus primeiros sinais de cansaço e o fortalecimento dos

blocos econômicos (Comunidade Econômica Europeia, Tigres Asiáticos, Comunidade

de  Estados  Independentes)  tencionavam a  hegemonia  econômica  norte-americana,

ainda mantida sob o poderio militar.

Segundo Freitas, 2003-a, a crise econômica da década de 1970, reflete a crise

do  padrão  de  acumulação  fordista/taylorista  baseado  na  produção  em  massa  e

consumo em massa, queda da tecnologia eletromecânica e da hegemonia econômica

norte  americana.  Configurando  um cenário  nada  otimista,  em meio  ao  qual  para

conservar a ordem, fazia-se necessário modernizar a economia, ou seja:

[...] a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto
e  nichos  de  mercado,  a  dispersão  geográfica  para  zonas  de  controle  do

45Segundo  Ricardo  Antunes  (2005,  p.  25)  caracteriza-se  ‘pela  produção  em  massa,  através  da  linha  de
montagem e de produtos mais homogêneos;  através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro
taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções;
pela  separação  entre  elaboração  e  execução  no  processo  de  trabalho;  pela  existência  de  unidades  fabris
concentradas e verticalizadas e pela constituição/ consolidação do operário-massa, do trabalho coletivo fabril,
entre outras dimensões.’
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trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do
capital  passaram  ao  primeiro  plano  das  estratégias  corporativas  de
sobrevivência em condições gerais de deflação. (HARVEY, 2005, p. 137-
140)

Em outras palavras, passávamos de uma forma produtiva marcado pela rigidez,

para  outro  modelo  marcado  pela  flexibilização.  Em  suma,  esse  novo  modo  de

acumulação caracterizar-se-ia pelo surgimento de setores de produção inteiramente

novos,  novas  maneiras  de  fornecimento  de  serviços  financeiros,  novos  mercados,

taxas altamente intensificadas de inovação comercial,  tecnológica e organizacional

implicando, sobretudo: 

[...]  em níveis  relativamente  altos  de  desemprego ‘estrutural’ [...],  rápida
destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de
salários reais e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do
regime fordista. (HARVEY, 2005, p. 141)

No  bojo  dessa  discussão,  o  austríaco,  Frederich  Von  Hayek  (1899-1992),

teórico e militante político do neoliberalismo, destaca como principais causas da crise

da década de 70: crescimento do poder dos sindicatos e, de modo mais abrangente, do

movimento operário, política de Estado pautada no intervencionismo econômico e na

assistência social. Ao passo que, o paradigma proposto pelo autor, para dar sobrevida

ao  capital,  é  composto  por  um  flexível  arcabouço  de  medidas  de  ajustes  à

circunstância de crise. Das quais, certamente, a mais conhecida é a desestatização.

Nas  observações  do  teórico,  a  solução  para  um Estado  ‘inchado’ é,  então,

torná-lo  ‘mínimo’.  Assim,  segundo  os  ideais  de  Hayek,  para  o  reaquecimento  da

economia,  seria  preciso  “[...]  uma  disciplina  orçamentária,  com  a  contenção  dos

gastos com bem-estar, e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou seja, a

criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. Ademais,

reformas  fiscais  eram  imprescindíveis,  para  incentivar  os  agentes  econômicos.”

(ANDERSON,  1995,  p.  38).  Advogava-se,  ainda,  à  restrição  à  liberdade  e  à

democracia como fundamentais para o sucesso capitalista e responsabilizava os países

‘dependentes’ pelo desequilíbrio financeiro internacional.46

Cabe aqui, uma breve explicação sobre a forma de acumulação flexível como

uma das metamorfoses necessárias a sobrevida das relações do valor47. Observem um

46Estamos cientes que o neoliberalismo não se constitui  enquanto um conjunto rígido de políticas a serem
aplicadas, mas enquanto um paradigma bastante amplo e flexível de idéias e valores.  Para efeito deste trabalho
consideraremos os escritos de Hayek, que, a nosso ver, representa a essência do paradigma neoliberal.
47"O valor consiste na relação de troca que se estabelece entre uma coisa e outra, entre a quantidade de um
produto e a de outro." (LE TROSNE. “De l’Intérêt Social”. In: Physiocrates. Ed. Daire, Paris, 1846. p. 889. In
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trecho de um texto datado de 1867, explicitando, como o novo, é bem mais velho do

que parece.

A  circulação  rompe  as  limitações  temporais,  locais  e  individuais  do
intercâmbio  de produtos  precisamente  porque parte  a identidade imediata
que existe aqui entre a alienação do próprio produto de trabalho e a aquisição
do  alheio,  na  antítese  entre  venda  e  compra.  Que  os  processos,  que  se
confrontam autonomamente,  formem uma unidade interna, significa por
outro lado que a sua unidade interna se move em antíteses externas. Se a
autonomização  externa  dos  internamente  não-autônomos  por  serem
mutuamente complementares se prolonga até certo ponto, a unidade se faz
valer de forma violenta, por meio de uma —crise. A antítese, imanente à
mercadoria, entre valor de uso e valor, de trabalho privado, que ao mesmo
tempo tem de representar-se como trabalho diretamente social, de trabalho
concreto particular,  que ao mesmo tempo funciona apenas como trabalho
geral abstrato, de personificação da coisa e reificação das pessoas — essa
contradição  imanente  assume  nas  antíteses  da  metamorfose  das
mercadorias  suas  formas  desenvolvidas  de  movimentos.  Essas  formas
encerram, por isso, a possibilidade,  e somente a possibilidade, das crises.
(MARX, 1996, p. 236, grifos nossos)

Nesse  pequeno  trecho,  Marx  anuncia  as  relações  nucleares  (internas)  que

movem as ações que organizam a sociedade em torno das necessidades mercantis

(unidade externa – antítese – unidade interna valor – valor de uso/valor de troca),

trocando em miúdos, a partir da raiz do modo de sociabilidade capitalista, mudam-se

os aspectos fenomênicos do capitalismo, mas o sentido nuclear é mantido, aquele que

determina as ações dos homens pelas necessidades de troca, como Antunes, 2002,

sinaliza com precisão:

Opondo-se  ao  contra-poder  [sic]  que  emergia  das  lutas  sociais,  o  capital
iniciou  um  processo  de  reorganização  das  suas  formas  de  dominação
societal,  não só procurando reorganizar em termos capitalistas o processo
produtivo, mas procurando gestar um projeto de recuperação da hegemonia
nas mais diversas esferas da sociabilidade. O fez, por exemplo, no plano
ideológico,  através  do  culto  de  um  subjetivismo  e  de  um  ideário
fragmentador  que  faz  apologia  ao  individualismo  exacerbado  contra  as
formas de solidariedade e de atuação coletiva e social. (ANTUNES, 2002, p.
24)

A  luz  desta  assertiva,  vejamos  algumas  das  principais  contradições  que

caracterizam  o  capitalismo:  na  base  da  propriedade  privada,  encontramos  o

antagonismo fundamental entre capital e trabalho, a oposição entre ambos, apresenta-

se necessariamente sob a forma de subordinação do trabalho ao capital; já no âmbito

do desenvolvimento dos processos econômicos e sociais  é esboçada a  contradição

MARX, 1989, p.166, nota 81) – A unidade entre valor de uso e valor de troca – o quantitativo de mensuração de
trabalho imbutido em uma mercadoria.
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entre  concorrência  e  monopólio,  nessa relação,  o  monopólio,  não pode se  manter

senão através dos embates da concorrência. Assim o modo de produção capitalista se

organiza numa ampla base de contradições passíveis apenas de administração, com

uma natureza autofágica destrutiva, demonstrada por Marx em 1856, e comprovada

pelas tentativas de reformas, pelos arautos do capital: Keynes (1836), Myrdal (1961) e

Hayek (1929),  que decretaram a falência sistemática desse modo de sociabilidade,

para esses três autores, o projeto histórico socialista era uma alternativa a ser evitada.

A América Latina foi pioneira na aplicação do modelo econômico neoliberal.

Pinochet, no Chile, em meio à ditadura, antecipou o que viria a ocorrer na Inglaterra

dez anos após a sua experiência  em território nacional:  desregulação,  desemprego

massivo, repressão sindical, privatização de empresas estatais e bens públicos. Como

resultado a economia chilena cresce rápido sob os auspícios do governo ditatorial de

Pinochet.

O marco, contudo, do neoliberalismo, alcunha do novo liberalismo, foram o

governo  de  Margaret  Thatcher  na  Inglaterra  (1979)  e  o  governo  de  Reagan  nos

Estados Unidos (1980). Ambos enfrentaram os sindicatos, fizeram aprovar leis que

lhes  limitassem  a  atividade,  privatizaram  empresas  estatais,  afrouxaram  a  carga

tributária sobre os ricos e sobre as empresas e estabilizaram a moeda. Os Governos

Conservadores de Thatcher e Reagan serviram de modelo para todas as políticas que

se seguiram posteriormente no mesmo roteiro. 

O neoliberalismo constitui-se como ideologia hegemônica que nas palavras de

Perry Anderson, 1995, “[...]  alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores

provavelmente  jamais  sonharam,  disseminando  a  simples  idéia  de  que  não  há

alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de

adaptar-se a suas normas.” (ANDERSON, 1995, p. 49) Daí, Mészáros, 2003, afirmar

que  vivemos  a  fase  mais  mortal  do  capitalismo.  Para  o  autor,  dois  aspectos

intimamente relacionados caracterizam esta fase: a radicalização de uma tendência

material e econômica à integração global e os limites impostos pela incapacidade do

capital transnacional de instituir “[...] o Estado do sistema do capital como tal” (idem,

p. 12), um governo mundial, “sobre a base do modo estabelecido de reprodução do

metabolismo social do capital” (idem, p. 42). 

Não  é  de  se  admirar,  portanto,  que  o  conjunto  de  mudanças  político-

econômicas repercute na vida cotidiana das pessoas imprimindo uma nova dinâmica

no mundo dos  valores  e  das  relações  sociais.  Nessa  direção,  educação como um
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fenômeno  social  de  superestrutura  se  confirma  como  uma  peça  importante  do

processo de acumulação do capital e de estabelecimento de consenso. Sobre a questão

transcrevemos as considerações de Leher,

A considerar, por um lado, a profundidade da crise estrutural do capitalismo
(Duménil e Levy, 1996) e, por outro, o histórico da formulação neoliberal,
conforme o balanço de Perry Anderson (1995), é forçoso reconhecer que o
neoliberalismo é uma ideologia muito bem  sucedida.  Instaurou uma nova
concepção de mundo num período muito curto de tempo (a partir da década
de 1970), em quase todo o globo, em todas as esferas da vida. A amplitude
dessa “nova” concepção foi caracterizada pelo presidente do Banco Mundial,
J. Wolfensohn (1995), como uma nova era, a  Era do Mercado, um tempo
concebido  como  descontínuo  em relação  ao  período  do  welfare  state  e,
sobretudo, ao socialismo e às lutas de classes. Para cada modelo produtivo,
se  organizam  as  formas  superestruturais  para  adaptação  e  adequação  as
necessidades da mercadoria, que no caso, acompanham formas de governo e
formas  jurídicas,  nesse  mesmo  direcionamento,  encontramos  a  forma
educacional. (LEHER, 1998, p. 74, grifos nossos)

Na próxima seção do texto dedicaremos a nossa atenção à análise dos reflexos

da transição do regime de acumulação no plano do conhecimento. 

2.1.  CRÍTICA  DA  ECONOMIA  POLÍTICA  E  EDUCAÇÃO:  REFLEXOS
TARDIOS EM UM MODELO SINGULAR DE CAPITALISMO

Para contribuir na organização do argumento que sucede a esse momento do

texto,  ressaltamos,  no  tópico  anterior,  dados  das  condições  materiais  e  culturais

gerados a partir da crise de acumulação fordista cuja expressão no campo educacional

se  dá  pela  defesa  dos  ideários  “sociedade  do  conhecimento”,  “educação  para  a

competitividade”  e  “formação  abstrata  e  polivalente”  (FRIGOTTO,  2001).  Dando

continuidade ao debate expomos de forma sucinta as estratégias do capital privado

para subordinar a educação à um simples fator de produção. 

De  acordo  com  premissa  contida  n´A  Ideologia  Alemã,  são  pressupostos

ontológicos  da  existência  do  homem “[...]  quatro  aspectos  das  relações  históricas

originárias [...]”, a saber: a) uma base biofísica; b) atividade intencional/consciente; c)

acumular conhecimento e transmitir as novas gerações; e d) a comunicação, enquanto

ferramenta no seu desenvolvimento. (MARX e ENGELS, 2007, pp. 30-38)

Não há,  portanto,  para  Marx e  Engels,  uma estrutura humana dada  na  sua

origem,  isto  porque o homem não nasce  social,  o  homem somente  assume a sua

situação social mediante o acúmulo de experiências, sensações e noções, através das

quais constroem-se estruturas biológicas não dadas em sua origem que o permitem
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executar atos sociais. Está ai a importância da educação, o homem para se “atualizar,

requer  sem  dúvida,  uma  aprendizagem  em  um  contexto  social  adequado”

(MANACORDA,  2007,  p.22).  Essa  compreensão  é  explicitada  com  clareza  em

Feuerbach  e  História:  Rascunhos  e  Anotações48,  a  educação  aparece  como  uma

categoria ontológica, necessária para manutenção e ampliação das ações do homem

sobre a natureza: 

A produção  da  vida,  tanto  da  própria,  no  trabalho,  quanto  da  alheia,  na
procriação, aparece desde já como uma relação dupla – de um lado, como
relação natural, de outro como relação social49 –, social no sentido de que
por ela se entende a cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as
condições, o modo e a finalidade. (MARX e ENGELS, 2007, p. 34)

Seguindo o raciocínio do autor, a condição natural, não garante o acesso ao

conhecimento produzido/acumulado pelos homens na sua condição de trabalho, mas

precisa  ser  acessada  por  mecanismos não naturais,  e  estes  por  sua vez,  estão  em

sintonia com a forma de como os homens se organizam em sociedade.

Segue-se daí que um determinado modo de produção ou uma determinada
fase industrial estão sempre ligados a um determinado modo de cooperação
ou a uma determinada fase social – modo de cooperação que é, ele próprio,
uma ‘força produtiva’ –,  que a  soma das  forças  produtivas  acessíveis  ao
homem  condiciona  o  estado  social  e  que,  portanto,  a  ‘história  da
humanidade’ deve  ser  estudada  e  elaborada  sempre  em conexão  com  a
história da indústria e das trocas. (Idem, Ibidem, p. 34)

Nesta medida, a instituição escolar, que surge inicialmente como uma instância

‘inessencial’ à esfera da produção, como Paidéia50, enquanto educação dos homens

livres, em contraposição à Duleia51, relativa a educação dos escravos, fora da escola,

no próprio processo de trabalho, com o desenvolvimento das forças produtivas e na

medida em que a sociedade se distancia de suas origens naturais “[…] tanto mais se

torna imprescindível nela o momento educativo”. (MANACORDA, 2007, p.25) 

Assim, conforme Manacorda

[...]  as instituições educativas aparecem historicamente vinculadas, por sua
inevitável  inércia  e  por  seu caráter  de  inessencialidade [sic],  a  estruturas

48Na edição de 2007 da Editora Boitempo, o volume da Ideologia Alemã possui toda pesquisa realizada pela
MEGA-1 e 2 – quando comparada a  Hucitec, o volume da edição consultada é muito maior, constando essas
anotações feitas sobre Feuerbach, que seriam sintetizadas nas 12 teses.
49Para Lukács, 2010: “Marx analisa essa questão com pertinência e profundidade nas Teses ad Feuerbach – é
concebida  como ponto central  objetivo,  ontológico,  do  ser  humano do  homem, como aquele  ponto  central
ontológico de seu ser como homem e como ser social, a partir do qual podem ser adequadamente compreendidas
todas as demais categorias em seu caráter ontológico processual” (p. 69)
50Sistema pedagógico instituído pela elite grega helenística.
51Educação destinada aos escravos
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sociais superadas; e o que parecia luxo das elites privilegiadas torna-se, pela
própria necessidade da sociedade em seu todo, uma exigência de massas, que
abrange a totalidade da população; além disso, o dinâmico desenvolvimento
da  sociedade  atual  tende,  com sua  rapidez,  a  acentuar  a  separação  entre
estruturas  produtivas  e  estruturas  educativas,  embora  intervenha  com sua
própria totalidade também nestas; enfim, o mundo está todo envolvido num
mesmo processo de desenvolvimento, que abrange e põe em brutal confronto
as estruturas de civilizações diversas, unificando-as tendencialmente. Tudo
isso  descrito  de  maneira  esquemática,  no  próprio  momento  em que  faz
parecer  mais  velhas  as  estruturas  educativas,  põe  inevitavelmente  como
questão vital a sua profunda renovação. (MANACORDA, 2007, p. 27)

Assim, quando na base material da sociedade desenvolvem-se novos modos de

produção,  o  tema  dominante  da  pedagogia  passa  a  ser  o  problema  da  instrução-

trabalho. Nesse contexto, o processo de institucionalização da educação coincide com

o  processo  de  surgimento  da  sociedade  burguesa.  Por  seu  turno,  a  natureza  dos

processos  de  trabalho  constitui  um  aspecto  determinante  na  relação  educação-

trabalho. Peça fundamental do processo de acumulação do capital, cabe a educação

formal, “[…] o propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário

à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista mas também o de gerar e

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes” (MÉZÁROS,

2008-a, p. 5). 

A relação  entre  as  necessidades  da  organização  econômica  do  Estado  e  o

estabelecimento de prioridades no âmbito educacional, a nosso ver, assume um caráter

cada  vez  mais  central  para  a  edificação  e  estabilização  do  projeto  histórico

hegemônico. 

Vejamos o caso do neoliberalismo – uma forma de organização econômica do

Estado – e a teoria do  capital humano – um dos modelos educacionais engendrado

nesse modelo societal. 

No âmbito das teorias educacionais, a ideologia do neoliberalismo opera na

educação  mediada  pela  teoria  do  capital  humano.  Consiste  em  uma  forma  de

pensamento que visa descaracterizar o caráter orgânico da acumulação, concentração

e centralização do capital e a luta de classes ao reivindicar a ideia de que o indivíduo

possui  um  capital,  o  capital  humano,  e  que  a  educação  ou  o  treinamento  deve

potencializar a força desse capital. Nessa lógica se paga ao trabalhador o valor de seu

produto, este, encarnado como indivíduo mercadoria. 

O termo mercadoria  designa,  no  arcabouço teórico  marxista,  aquilo que  se

produz  para  o  mercado,  isto  é,  o  que  se  destina  a  venda  e  não ao  uso  pelo  seu
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produtor. A produção de mercadorias antecede a existência do capitalismo, a saber: a

circulação de mercadorias na antiguidade e no interior dos feudos52, contudo, foi o

sistema capitalista que a generalizou, e a colocou como objeto central na forma de

organizar a vida. As formações dos primeiros Estados Nacionais representam, neste

sentido, um marco para a expansão do capitalismo, no sentido em que, se alargava a

área  de  livre  circulação  de  mercadorias.  A  partir  daí,  a  base  fundamental  do

capitalismo  passou  a  assentar-se  no  trinômio:  acumulação,  concentração  e

centralização do capital.

Como consequência, de acordo com Konder (1998):

Tudo  no  capitalismo  foi  transformando  em  mercadoria.  Tudo  nele  foi
reduzido a um valor que pudesse ser medido em dinheiro. Os ingênuos ideais
do feudalismo foram sendo destruídos pela ditadura prática do dinheiro. O
dinheiro foi profanando todos os cultos, e tornando relativo todos os valores.
(Idem, p. 138)

Nessa  perspectiva,  a  ideologia  da  teoria  do  capital  humano opera  segundo

Martins (1981) de modo a legitimar as desigualdades geradas pelo modo de produção

capitalista53 ao  utilizar-se  do  argumento  de  que  os  erros  ou  imperfeições  do

capitalismo são na verdade desvios de força individual:

[...]  noção  ideológica  de  trabalho,  onde  o  trabalho  assalariado  não  é
considerado como uma atividade que enriquece a burguesia, mas algo que
cria riqueza e,  ao mesmo tempo, pode libertar  o trabalhador da tutela do
patrão.  O  trabalhador  é  sempre  considerado  um  patrão  potencial  de  si
mesmo, sobretudo porque a condição de patrão é essencialmente concebida
como produto árduo e das privações materiais do próprio patrão quando era
trabalhador, regulados por uma espécie de prática asséptica. A riqueza, no
sentido do capital acumulado, torna-se aceitável e legítima porque é produto
do trabalho e porque o trabalho é concebido como uma virtude universal. A
capacidade  de  criar  riqueza  através  do  trabalho  é  concebida  como  uma
virtude socializada sem distinção de classe, que abre acesso ao capital e ao
capitalismo a todo o homem que trabalha. [...] Esse deslocamento da idéia de
que  a  riqueza  não  é  produto  do  trabalho  explorado  do  trabalhador,  mas

52A principal fonte de riqueza da Burguesia, na Idade Média, era a pilhagem, o roubo, o massacre das riquezas
naturais e de vidas humanas. A atividade comercial estava casada com a pilhagem. Ver Eduardo Galleano em ‘As
veias Abertas da América Latina’. 
53Em  momentos  de  crise,  portanto,  o  capital  demonstra  com  maior  intensidade  sua  face  perversa,  há  o
acirramento de suas  contradições,  expandindo para todas as  esferas  da vida.  Evidencias  deste fato são,  por
exemplo,  os  3 bilhões  de  seres  humanos que  vivem com menos  de  U$ 2,00  por  dia;  1  bilhão  de  pessoas
desempregadas; cerca de 350 milhões de crianças sendo exploradas no mercado de trabalho; 100 milhões de
crianças sem escola; 3,6 milhões de mortos em guerras na última década; no Brasil, 27 milhões de crianças
abaixo da linha da pobreza; o 1% mais rico do mundo recebe tanto de rendimento quanto os 57% mais pobres; o
intervalo de rendimentos entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres no mundo aumentou dos 30 para 1 em
1960, para 60 para 1 em 1990 e para 74 para 1 em 1999, e estima-se que atinja os 100 para 1 em 2015; 840
milhões de subnutridos; 2,4 bilhões não têm acesso a qualquer forma melhorada de serviços de saneamento;
aproximadamente 50% da força de trabalho não agrícola ou está desempregada ou subempregada (Dados da
ONU, UNICEF e OIT ).
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resulta do trabalho e das privações do próprio burguês, na origem de seu
capital,  consagra e justifica para o trabalhador a sua exploração por outra
classe". (MARTINS apud FRIGOTTO, 2002, p. 126-127) 

A teoria do  capital humano está associada, ainda, às teses da flexibilização,

desenvolvimentismo54, modernização da economia, e da democratização educacional

como  forma  de  ‘distribuição  de  renda’.  As  desigualdades  sociais  seriam,  nessa

perspectiva,  aliviadas  mediante  a  qualificação  da  mão  de  obra,  bem  ao  estatuto

iluminista, característico das influências da Escola de Chicago55. 

Formadora de qualificação, no período de expansão de postos de trabalho e de

exércitos de reserva, no período de retração, a teoria do capital humano, é utilizada

pelo capital como instrumento para salvaguardar os seus interesses, como é possível

observar nas palavras de Delfim Neto:

Na época da expansão existia um exército de reserva de mão-de-obra não-
qualificada  e  praticamente  uma  oferta  fixa  de  mão-de-obra  qualificada.
Agora, a coisa vai funcionar diferente. Obviamente, a demanda de mão-de-
obra vai crescer menos e a oferta vai crescer mais. Não há, portanto, a menor
dúvida: vai haver uma mudança radical na remuneração do pessoal de nível
universitário. (Negócios em exame. n.209, 10 set. 1980 apud FRIGOTTO,
2001, p. 130)

Para nossa discussão, o destaque dado a teoria do capital humano, nos auxilia a

evidenciar  o  papel  desempenhado  pelos  ideários  pedagógicos  hegemônicos  para

reprodução ideológica desta sociedade. 

Nessa direção, Freitas (1995),  cita um extraordinário esforço intelectual dos

pensadores atentos aos interesses da direita em produzir um tipo de teoria educacional

em que:

[...]  o  ensino  básico  e  técnico  vai  estar  na  mira  do  capital  pela  sua
importância  na preparação  do  novo trabalhador  [...];  a  ‘nova escola’ que
necessitará de uma ‘nova didática’ será cobrada por um ‘novo professor’ –
todos alinhados com as necessidades do ‘novo trabalhador’ [...];  tanto na
didática como na formação do professor haverá uma ênfase muito grande no
‘operacional’ nos resultados- a didática pode restringir-se cada vez mais ao
estudo  dos  métodos  específicos  para  ensinar  determinados  conteúdos

54No âmbito das relações imperialistas internacionais,  vai sustentar a concepção linear de desenvolvimento;
sedimentando  a  idéia  de  que  o  desenvolvimento  é  um processo  que  ocorre  dentro  de  um continuum -  do
subdesenvolvido a em desenvolvimento e, finalmente ao desenvolvido. A homogeneização pelo alto seria uma
questão de tempo e de um esforço de modernização dos países subdesenvolvidos. (FRIGOTTO, 2002)
55Termo cunhado para designar um grupo de economistas dessa mesma região, que pregavam o estatuto do livre
mercado e o fim da interferência do estado nas relações econômicas, famosa por ter em seus quadros um bom
número de professores laureados com o Prêmio Nobel de economia – É importante enfatizar, que não se trata de
um grupo homogêneo, mas que vale destacar é a influência desse pensamento nas economias de países como
Chile,  Inglaterra  e  Estados  Unidos  da  América,  no  período  de  instauração  do  modelo  neoliberal  (Estado
Minimo).
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considerados prioritários [...]  e;  os determinantes sociais da educação e o
debate  ideológico  poderão  ser  considerados  secundários  –  uma  perda  de
tempo  motivada  por  um  excesso  de  politização  da  área  educacional.
(FREITAS, 1995, p.127).

A luz  dessa  perspectiva,  a  organização  do  trabalho  pedagógico  passa  por

profundas  transformações  de  modo  a  atender  as  novas  exigências  do  sistema

produtivo  capitalista.  De  acordo  com  Duarte,  2003,  integram  esse  movimento

educacional  contemporâneo, as chamadas “pedagogias do aprender a aprender”56,

“pedagogia  das  competências”57 e  no  campo  de  estudos  sobre  formação  de

professores os estudos na linha do “professor reflexivo”.

Segundo Marsiglia,  2011, o universo ideológico ao qual estão ligadas essas

pedagogias é o neoliberalismo e o pós-modernismo, cuja narrativa mestra, em termos

de concepção sobre  conhecimento,  assenta-se  no  ideal  pedagógico  “sociedade  do

conhecimento”,  amplamente  debatido  por  Newton  Duarte  (2001-a,  2001-b,  2002,

2003, 2004, 2006, 2010).

Em síntese, as críticas do autor, apontam para cinco contradições essenciais da

denominada sociedade do conhecimento: (TESE 1) O CONHECIMENTO NUNCA

ESTEVE TÃO ACESSÍVEL COMO HOJE – RESPOSTA DUARTE (RD) - embora o

acesso  ao  conhecimento  tenha  sido  amplamente  democratizado  pelos  meios  de

comunicação,  convivemos  com  uma  incapacidade  aparentemente  insuperável  de

compreensão da realidade; (TESE 2) A CAPACIDADE PARA LIDAR DE FORMA

CRIATIVA COM  SITUAÇÕES  SINGULARES  NO  COTIDIANO,  OU,  COMO

DIRIA PERRENOUD, A CAPACIDADE DE MOBILIZAR CONHECIMENTOS, É

MUITO MAIS IMPORTANTE QUE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS – R. D.-

a  justificativa  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  criativa  do  sujeito,  aspecto

estruturante da teoria, tem como fundamento ideológico a ideia segundo a qual a luta

56Ver DUARTE, N. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica as apropriações neoliberais e pós-modernas da
teoria vigotskiana – 2ª ed. Capinas-SP; Autores Associados, 2001-a – “O primeiro posicionamento: são mais
desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por
outros indivíduos, de conhecimentos e experiências [...] as pedagogias do “aprender a aprender” estabelecem
uma hierarquia valorativa na qual aprender sozinho situa-se num nível mais elevado do que a aprendizagem
resultante da transmissão de conhecimentos por alguém [...]é mais importante o aluno desenvolver um método
de  aquisição,  elaboração,  descoberta,  construção  de  conhecimentos,  do  que  esse  aluno  aprender  os
conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas. É mais importante adquirir o método
científico  do que o conhecimento científico já  existente  [...]a  atividade do aluno,  para ser  verdadeiramente
educativa, deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança [...] a educação
deve  preparar  os  indivíduos  para  acompanharem  a  sociedade  em  acelerado  processo  de  mudança  [...]Aos
educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e construir uma educação
comprometida com as lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber melhor quais competências
a realidade social está exigindo dos indivíduos.” (DUARTE, 2001-b, pp. 36-39)
57Ver Duarte, 2001-a
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por  transformações  gerais  da  sociedade  deve  ser  substituída  pela  preocupação  do

sujeito com situações singulares do cotidiano, com destaque para o desenvolvimento

de competências capazes de gerar a auto realização individualizada, os sujeitos são

preparados para serem flexíveis e adaptáveis as necessidades do mercado; (TESE 3) O

CONHECIMENTO  NÃO  É  A  APROPRIAÇÃO  DA  REALIDADE  PELO

PENSAMENTO, MAS SIM UMA CONSTRUÇÃO SUBJETIVA RESULTANTE DE

PROCESSOS  SEMIÓTICOS  INTERSUBJETIVOS;  (TESE  4)  OS

CONHECIMENTOS TEM TODOS O MESMO VALOR, NÃO HAVENDO ENTRE

ELES  HIERARQUIA,  A  VERDADE  REPRESENTA  O  CORRELATO  DA

INTERPRETAÇÃO  –  RD  -  ao  defender  uma  epistemologia  sustentada  na

subjetividade, o corpo teórico relacionado à defesa da “sociedade do conhecimento”

nega  o  conhecimento  sobre  a  realidade  objetiva  e  a  sua  tensão  dialética  com  a

mediação do homem no processo de construção do conhecimento, configurado este

horizonte anti-episteme, todas as crenças passam a ser igualmente justificadas pelo

consenso da comunidade,  daí  a  ideia de verdades ou da verdade relativa,  de cujo

resultado  mais  emblemático  é  o  esfacelamento  da  fronteira  entre  crenças

cientificamente  justificadas  e  crenças  populares;  (TESE  5)-  O  APELO  À

CONSCIÊNCIA DOS INDIVÍDUOS, SEJA POR MEIO DAS PALAVRAS, SEJA

POR MEIO DOS BONS EXEMPLOS DADOS POR OUTROS INDIVÍDUOS OU

POR COMUNIDADES, CONSTITUI O CAMINHO PARA A SUPERAÇÃO DOS

GRANDES  PROBLEMAS  DA  HUMANIDADE  –  RD  –  a  combinação  entre

valorização do conhecimento tácito (imediato, aparente, cotidiano) com a concepção

do relativismo cultural resulta em uma concepção que nos leva a impossibilidade de

interpretar  a  realidade  a  luz  do  pensamento  racional  e  a  desesperança  quanto  a

transformações políticas globais, como consequência resta a esta teoria o sentimento

de  que  a  solução  para  os  grandes  problemas  da  humanidade  passam  pelo

desenvolvimento de saberes voltados a construção da tolerância e da convivência, por

extensão cabe a escola constituir-se como espaço de negociação de significados e

conteúdos e não como espaço de transmissão e assimilação de conhecimentos. Aqui o

caráter adaptativo deste ideário torna-se bem evidente.

Nessa direção, Duarte, 2003, sobre a relação entre os fundamentos ideológicos

da teoria educacional “aprender a aprender” e as necessidades resultantes do atual

modo de produção, pautado pela lógica do capital flexível, afirma: 
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[...]  a  educação  deve  preparar  os  indivíduos  para  acompanharem  a
sociedade  em  acelerado  processo  de  mudança,  ou  seja,  enquanto  a
educação  tradicional  seria  resultante  de  sociedades  estáticas,  nas  quais  a
transmissão  dos  conhecimentos  e  tradições  produzidos  pelas  gerações
passadas  era  suficiente  para  assegurar  a  formação das  novas  gerações,  a
nova educação deve pautar-se no fato de que vivemos em uma sociedade
dinâmica,  na  qual  as  transformações  em   ritmo  acelerado  tomam  os
conhecimentos cada vez  mais provisórios, pois um conhecimento que hoje é
tido  como verdadeiro  pode  ser  superado em poucos  anos  ou  mesmo em
alguns  meses.  O  indivíduo  que  não  aprender a  se  atualizar  estará
condenado  ao  eterno  anacronismo,  à  eterna  defasagem  de  seus
conhecimentos (DUARTE, 2003, p. 10, grifos nossos)

Como parte desse movimento educacional, identificamos, a partir dos estudos

de  FACCI,  2010,  que  apontam  para  uma  hegemonia  no  campo  da  formação  de

professores sob o enfoque “formação do profissional reflexivo” como expressão da

pedagogia  do  aprender-aprender  no  âmbito  do  trabalho  docente.  Sustentamos  tal

afirmativa,  tendo  em  vista  que  ambos  compartilham  diversos  pressupostos

epistemológicos e pedagógicos, dentre os quais cabe destacar: visão negativa sobre o

saber escolar com severas restrições a “uma pedagogia centrada no saber elaborado”,

crítica a lógica disciplinar como fundamento da formação, desvalorização do papel do

conhecimento  científico/teórico/acadêmico  na  formação  do  professor,  e  por  outro

lado, exaltação do espírito anticientífico e subjetivista da epistemologia pós-moderna,

desvalorização  do  trabalho  crítico  e  intelectual  do  professor  e  da  transmissão  do

conhecimento, como resultado, o que observamos é a descaracterização do trabalho

docente  e  uma  exaltação  da  prática  pela  prática,  em  meio  a  qual  o  exercício

pedagógica,  na  maior  parte  das  vezes,  acaba  a  se  reduzir  a  um  espontaneísmo

extremado . Essa ligação é explicitada de forma bastante clara por Duarte, 2003, ao

analisar alguns dos pressupostos pedagógicos da teoria desenvolvida por Perrenoud, 

Perrenoud  apresenta,  num  quadro,  as  características  que  distinguiriam  o
professor do formador. Mencionarei algumas delas: o professor dá prioridade
aos conhecimentos, já o formador dá prioridade às competências; o professor
concebe a aprendizagem como assimilação de conhecimentos, já o formador
concebe a aprendizagem como transformação da pessoa; o professor adota
uma postura de sábio que compartilha seu saber, já o formador adota uma
postura de treinador que orienta com firmeza uma autoformação; o professor
parte  de um programa,  ao passo que o formador  parte  das  necessidades,
práticas  e  problemas  encontrados  [...].  Todas  essas  diferenças  entre  o
professor  e  o  formador  coadunam perfeitamente  com o  que  caracterizei
como sendo os quatro princípios valorativos contidos no lema ‘aprender a
aprender’ (Duarte, 2001b e 2001a), o que equivale a afirmar que há uma
indissociável ligação, nos trabalhos de Perrenoud, entre as pedagogias do
aprender a aprender (escola nova, construtivismo) e a formação do professor
reflexivo. Como mostrarei mais adiante neste artigo, tal relação também está
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presente nos trabalhos de Donald Schön. (DURATE, 2003, p. 608)

Acreditamos que a realização deste enfoque, ao qual nominamos inicialmente

de formação do ‘professor mínimo’ resulta em sérios problemas para organização do

trabalho  pedagógico  e  para  didática,  posto  que  esta  não  pode  deixar  de  focar  o

conhecimento (domínio de conteúdos), uma vez que, o desenvolvimento da sociedade

só se torna possível graças a transmissão do acumulo de conhecimento produzido ao

longo  da  história  e  transmitido  de  geração  em  geração.  Nesta  perspectiva  a

secundarização do ensino e a descaracterização do professor, reduzem a prática de

ensino  a  um  exercício  de  superficialidade  e  improvisação,  em  meio  a  qual  os

professores são preparados “[...] para serem flexíveis e adaptáveis às necessidades do

mercado, tornam-se dóceis aos desígnios do capitalismo e a exploração do homem

pelo homem.” (MARSIGLIA, 2011, p. 17)

A seguir, aprofundaremos a análise sobre a perspectiva do professor reflexivo,

explicitando o embate de projetos históricos antagônicos no currículo de formação de

professores. 

2.2.  A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO EXPRESSÃO DA ‘VONTADE’58

DO SISTEMA PRODUTIVO

Uma pedagogia entra em crise quando suas explicações sobre a prática social
já  não  mais  convencem  aos  sujeitos  das  diferentes  classes  e  não
correspondem  aos  seus  interesses.   Nessa  crise,  outras  explicações
pedagógicas vão sendo elaboradas para lograr o consenso (convencimento)
dos sujeitos, configurando as pedagogias emergentes, aquelas em processo
de desenvolvimento, cuja reflexão vincula-se à construção ou manutenção de
uma hegemonia. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 25)

O debate sobre formação de professores no Brasil ocupa um lugar de destaque

no campo das ciências pedagógicas59, é enaltecido no final da década de 1970 e se

amplia, a partir da década de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional em 1996 (LDB 9394/96).

Vemos, desta forma, que desde a organização do Sistema público de ensino, e

de  modo  mais  evidente,  no  período  da  expansão  da  rede  de  escolas  públicas,

movimento  desencadeado pelo  princípio  da  democratização de  acesso  à  educação

básica, a formação de professores está presente nas agendas de debates, na definição

58Esse termo ressalta o objeto da quarta parte do primeiro capítulo da primeira seção de O Capital: O fetichismo
da mercadoria e seu segredo (pp. 197-208)
59Ciências Pedagógicas como um campo que se organiza sob o objeto de estudo a educação.
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de políticas e programas de formação e de gestão governamental.

Nesse  contexto,  os programas de  formação de professores  aconteceram nos

mais  diferentes  formatos,  atendendo aos  diferentes  níveis  e  a  teorias  pedagógicas

distintas. Sobre a especificidade de cada uma, Facci, 2010, explicita, com bastante

clareza que,

Se  fizermos  uma  retomada  das  tendências  pedagógicas  presentes  na
Educação  no  final  da  década  de  1920  até  a  presente  data,  observamos,
conforme explicita Saviani (2002, 2007), que até a década de 1920 havia
forte  influência  da  pedagogia  tradicional,  cuja  defesa  se  guiava  pela
valorização  do  professor  e  do conhecimento,  em detrimento  do  aluno.  A
partir  dessa  época,  fazendo  crítica  à  escola  tradicional,  tomou  fôlego  a
Escola Nova, com base nos estudos desenvolvidos pelo estadunidense John
Dewey e na Epistemologia de Jean Piaget, cuja ênfase estava no aluno, tendo
como lema o aprender a aprender. Por volta de 1970 a Pedagogia Crítico
Reprodutivista  e  a  Pedagogia  Tecnicista  tiveram grande  divulgação.   De
acordo  com  Saviani,  todas  essas  tendências  eram  não  críticas,  por
considerarem que a educação tem autonomia em relação à estrutura social e
que  pode  determinar  a  equalização  das  relações  sociais.  Além disso,  as
teorias  não-críticas  da  educação  concebem  a  sociedade  como  um  todo
harmônico que requer apenas alguns ajustes que atenuem aos desequilíbrios
sociais. (FACCI, 2010, p. 217)

A pedagogia do professor reflexivo, tendência que vemos ampliar-se a passos

largos na atualidade, segundo Facci (2010) e Duarte (2001, 2003-a e 2003-b), tem

base no movimento  escolanovista,  em especial,  em dois autores,  Dewey e Piaget,

todavia esta não é uma filiação absoluta, as ideias defendidas por esta orientação são

estruturadas a partir de um eclético caldo ideológico, no qual predomina uma visão de

mundo pós-moderna acrescida de elementos neoliberais.

Nos apoiamos em autores que analisaram as principais defesas epistemológicas

e  pedagógicas  da Pedagogia do Professor  Reflexivo por  considerar  a  necessidade

histórica da constituição de espaços para que a Educação Física possa se apropriar de

discussões  sobre  a  formação  profissional  a  partir  do  acúmulo  produzido  pelas

chamadas posturas mais progressistas. Chamamos atenção para esta questão tendo em

vista que há um distanciamento da Educação Física quanto à reflexão pedagógica dos

demais  segmentos  sociais,  que  apresenta  como  preocupação  a  formação  do

profissional  do  ensino  e,  especificamente,  as  reformulações  dos  cursos  de

Licenciatura.  (TAFFAREL,  ano,  p.10)  Na  ausência  do  debate  necessário,  o  que

percebemos  é  a  adesão  aos  princípios  das  teorias  hegemônicas,  atendendo  ao

pressuposto do consenso e da moda. 

Nessa  direção,  faz-se  necessário  acentuar  que  a  Pedagogia  do  professor
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reflexivo se constitui no ideário pedagógico hegemônico. Em pesquisa realizada por

Facci, 2010, com o objetivo de verificar quais teorias embasam a compreensão sobre

formação e trabalho do professor nos textos publicados nos Anais das reuniões anuais

da ANPED – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, no período de 2002

a  2006,  a  autora  conclui  após  a  análise  da  produção  dos  Grupos  de  Trabalho:

Educação Fundamental, Didática, Formação de Professores e Psicologia da Educação,

que 80% dos trabalhos deixam clara o opção teórica fundamentada na perspectiva do

Professor Reflexivo e-ou Pedagogia das Competências.

De forma geral, observamos nessas produções vários relatos com enfoque na
reflexão sobre a prática cotidiana do professor, sua história de vida, destaque
na  experiência,  discussão  sobre  a  autoridade  do  professor,  assim  como
saberes necessários à profissão, entre outras questões. Partindo das ideias de
Duarte  (1998),  que  trata  das  concepções  afirmativas  do  ato  de  ensinar,
observamos  que  nos  textos  pouco  destaque  é  dado  a  um  trabalho
sistematizado, por parte do professor e mesmo do formador, como objetivo
de garantir a apropriação do conhecimento. Na realidade, a impressão que
fica é que basta um saber aligeirado para desenvolver a prática pedagógica,
que  a  experiência  deve  ser  o  centro  da  formação,  em  detrimento  dos
conhecimentos das diversas ciências. Presencia-se, assim, o esvaziamento de
conteúdo, tema abordado por Facci (2004); esvaziamento que, por sua vez,
conduz à desvalorização do trabalho do professor. (FACCI, LEONARDO e
SILVA, 2010, p. 230-231)

No tocante  a  epistemologia  e  a  pedagogia  adotada  pela  linha  do  professor

reflexivo, identificamos algumas características comuns às teorias pedagógicas mais

difundidas na atualidade, a saber: possui natureza a-histórica – daí a incapacidade de

se situarem numa perspectiva de superação da sociedade capitalista, sendo possível

identificar na retórica dos autores desta pedagogia a defesa de ideários propostos pela

burguesia  que  cumprem  a  função  de  mostrar  o  humanismo  possível  dentro  do

capitalismo, o que se constitui em uma falácia, demonstrado em 1856, no livro  O

Capital,  que  demonstra  qual  é  a  natureza  social  dessa  forma  de  sociabilidade,

centrada  na  mercadoria,  e  não  no homem;  outro  aspecto  refere-se  ao  utilitarismo

como  critério  de  validade  do  conhecimento,  cuja  expressão  mais  emblemática

encontra-se  na  defesa  do  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades,  um

exemplo desta defesa pode ser identificado no documento “Propostas de Diretrizes

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica” (BRASIL, 1996, p.48),

que exalta a necessidade de “a) Definir um conjunto de competências necessárias à

atuação  profissional;  b)  toma-las  como  norteadores  tanto  da  proposta  pedagógica

quanto da organização institucional e da gestão da escola de formação”, aqui vemos



57

com nitidez a equivalência entre a ideia de competência a de comportamento flexível,

portanto,  sustentado  pelo  “critério  da  lucratividade  e  da  sociabilidade  adaptativa”

(MARTINS,  2010,  p.  19);  Por  fim,  no  âmbito  específico  da  ação  do  professor

observa-se  a  adoção  à  concepções  epistemológicas  e  pedagógicas  que  levam  a

desvalorização do ensino, de acordo com Facci, 2010, fazendo uma crítica a teoria do

professor reflexivo, afirma,

Secundarizando o ensino. Podemos dizer que estamos também preconizando
uma desvalorização do trabalho do professor. O problema dessas pedagogias
que orientam a formação do professor está na transmissão de conhecimentos,
que  precisa  ser  substituída,  na  escola,  pelo  desenvolvimento  de
competências,  pela  experimentação,  pela  valorização  da  prática,  em
detrimento de uma formação que privilegie  conteúdos.  (FACCI,  2010,  p.
223)

Por seu turno, em se tratando da formação docente o comprometimento do ato

de ensinar para Martins é letal, desde que,

[...] o produto do trabalho educativo deve ser a humanização dos indivíduos,
que,  por  sua  vez,  para  se  efetivar,  demanda  a  mediação  da  própria
humanidade  dos  professores.  Conforme  destacamos  em  outro  trabalho
(Martins,  2007),  o  objetivo  central  da  educação  escolar  reside  na
transformação  das  pessoas  em  direção  a  um  ideal  humano  superior,  na
criação das forças vivas imprescindíveis à ação criadora, para que seja, de
fato,  transformadora,  tanto  dos  próprios  indivíduos  quanto  das  condições
objetivas que sustentam sua existência social. (MARTINS, 2010, p. 15)

Ademais, vale lembrar, que trata-se de uma teoria que ao colocar o professor

no centro do processo e a sua experiência cotidiana como principal fonte do saber,

salienta o aspecto da prática como fonte de conhecimento por meio de uma reflexão

crítica após a realização da ação. Perspectiva já duramente criticada por Serrão, 2002,

ao chamar a atenção para aspectos do trabalho do professor que se estruturam a partir

do campo institucional e político não podendo ser adquiridos mediante uma atitude

reflexiva  pautada  no  cotidiano.  Desta  forma,  para  a  professora,  existem  limites

grandiosos na teoria, os quais remontam a combinação entre a forte influência de uma

epistemologia que desvaloriza o conhecimento científico-teórico-acadêmico e a forma

de organização capitalista da sociedade da qual os professores é parte, em meio a qual

para sobreviver o professor precisa vender a sua força de trabalho, nesse contexto, sua

condição ontogenética de humanização ao converter-se em emprego, torna-se trabalho

alienado.  “Assim  a  reflexão  sobre  a  prática  não  é  suficiente  para  superar  as

dificuldades vivenciadas pelos professores na prática profissional.” (SERRÃO, 2002,
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p. 34). 

Daí  que,  tendo  em  vista  o  debate  contemporâneo  sobre  formação  de

professores,  Martins,  2010,  irá  afirmar  que  a  Pedagogia  do  professor  reflexivo

corresponde  a  uma  concepção  pedagógica  que  ao  subsumir  a  formação  dos

professores as demandas do capital trazem do século passado para o presente século

“aquilo que ele gestou de pior para educação escolar” (MARTINS, 2010, p. 8). Nesse

contexto, vale reproduzir novamente o pensamento da autora, 

Sob a égide do modelo econômico social vigente não podemos preterir a
análise  dos  condicionantes  que  se  estabelecem  entre  a  formação  para
determinado tipo de  ocupação profissional (o ideal  seria que pudéssemos
dizer trabalho!) e as demandas hegemônicas dessa sociedade acerca de quais
devam  ser  os  produtos  dessa  ocupação,  ou  seja,  os  seus  resultados
(MARTINS, 2010, p. 15, grifos da autora)

Concordamos  plenamente  com a  autora.  Adentrando  um pouco  mais  neste

debate chamamos atenção para a dinâmica entre formação profissional e atividade

produtiva,  buscamos,  desta  forma,  compreender  o  processo  de  vida  real  dos

professores em formação, diante disso não podemos preterir na análise a identificação

do fator econômico como aspecto que preside o envolver da sociedade em meio a qual

estes  sujeitos  estruturam  suas  consciências.  Associado  a  este  pressuposto

consideramos  que  “o  ser  social  –  e  a  sociabilidade  resulta  elementarmente  do

trabalho, que constituirá o modelo da práxis como um processo, movimento que se

dinamiza  por  contradições.”  (NETTO, 2011,  p  31).  Por  seu  turno,  o  TRABALHO

constitui-se em uma categoria que carrega os elementos ontológicos e históricos como

atividade  definidora  das  outras  atividades60.  Nesse  sentido,  a  forma  histórica  do

trabalho define as outras expressões tanto objetivas, como subjetivas dos homens e

tudo o que é produzido por ele, assumindo as demandas do controle sociometabólico

do  capital61 tendo  a  expressão  na  sua  forma  histórica,  o  trabalho  alienado62.

Especificamente  nos  países  periféricos,  como  o  Brasil,  esta  é  uma  questão,  cuja

expressão  se  insere  em  uma  dinâmica  bastante  singular  para  a  formação  do

60Não estamos negando que as influencias da superestrutura não possam incidir na forma do trabalho.
61Ver MÉSZÁROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição; tradução Paulo Cezar Castanheira,
Sérgio Lessa. - 1ª ed. São Paulo-SP, Boitempo, 2002 – “[...] Ao mesmo tempo, a “pluralidade do trabalho” não
pode  também ser  superada  no  espaço  da  reprodução  sociometabólica  do  capital,  apesar  de  todo  o  esforço
despendido nas tentativas de transformar o trabalho, de adversário estruturalmente irreconciliável, no cúmplice
dócil do capital; [...]” (MÉSZAROS,2002, p. 22)
62Para  Mészáros  (2006),  é  necessário  entender  “O conceito  de alienação de Marx tem quatro  aspectos
principais, que são os seguintes: a) o homem está alienado da natureza; b) está alienado de si mesmo (de sua
própria atividade); c) de seu “ser genérico” (de seu ser como membro da espécie humana); d) o homem está
alienado do homem (dos outros homens).
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trabalhador.

 [...] o mercado dos países periféricos, distintamente dos países centrais, não
é integrado tridimensionalmente (capital,  mercadoria e trabalho), mas sim
bidimensionalmente (capital e mercadoria) — o trabalho, nas periferias,
está excluído do mercado de trabalho fundado no conhecimento científico
avançado, estando confinado pelas barreiras nacionais que separam os países
centrais das periferias. O trabalho nestes países é condizente com o modo
como  estas  nações  estão  inseridas  na  economia  mundial:  de  forma
subordinada, periférica, restrita a mercadorias de baixo valor agregado.
O trabalho requerido por uma economia nestes termos é pouco qualificado.
A premissa econômica básica é que um mercado global livre decide melhor
quais trabalhos estão localizados em que país. Em suma, melhor do que a
análise  endógena  dos  sistemas  de  ensino,  a  tese  das  ‘vantagens
comparativas’ explica as prioridades educacionais em curso nas periferias.
(LEHER, 1999, p. 26-27, grifos nossos)

Ainda no bojo dessa discussão Leher, quanto ao domínio educacional, destaca,

em sintonia com a crítica as concepções hegemônicas realizadas até aqui;

Desde o final da década de 1980 uma forte prioridade é conferida ao ensino
fundamental ‘minimalista’ e à formação profissional ‘aligeirada’. Em termos
práticos,  estas  orientações  são  encaminhadas  por  meio  de  políticas  de
‘descentralização  administrativo-financeira’  que  estão  redesenhando  as
atribuições da União, dos Estados e dos municípios. Enquanto a primeira
canaliza os seus recursos aos ricos e aos investidores estrangeiros, os dois
últimos  são  forçados  a  assumir  os  encargos  necessários  para  manter  as
pessoas vivas e trabalhando, ainda que numa situação próxima da indigência.
Este é o sentido da municipalização promovida pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  Valorização  do  Magistério
(Fundef,  Lei  9224/96).  A principal  consequência  [sic] desta  medida  é  o
drástico  empobrecimento  do  caráter científico-filosófico  da  educação,
configurando um verdadeiro apartheid educacional, como fica patente com a
reforma  curricular  do  ensino  fundamental  e  o  desmonte  dos  Centros  de
Ensino Tecnológico (CEFETS). (LEHER, 1999, p. 27, grifos nossos)

Nesse horizonte, encontramos a situação da formação de professores (inicial ou

continuada), orientada para uma perspectiva que nega a escola, o conhecimento, o

método e a produção do conhecimento. 

Relembremos, o texto de Roberto Leher citado anteriormente, foi escrito na

década de 1990 em meio ao governo de Fernando Henrique Cardoso, quando era

ministro  da  educação  Paulo  Renato  Costa  Souza63,  declarado  admirador  do

63“Paulo Renato Souza ocupou numerosos cargos públicos e executivos no Brasil e no exterior, incluindo o de
gerente de Operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Washington, o de secretário
da Educação do estado de São Paulo (1984–86) no governo Franco Montoro [...] Durante os anos 1970 serviu à
Organização Internacional do Trabalho (OIT) como diretor-associado do Programa Regional do Emprego
para a América Latina e o Caribe, e outras agências da  ONU.[...] foi o  ministro da Educação durante o
governo Fernando Henrique Cardoso de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2002. Dentre as suas maiores
realizações à frente do ministério da Educação, estão a Universalização do acesso no Ensino Fundamental, o
ENEM e o SAEB (Wikipedia, acessado 27 de setembro de 2014, grifos nossos)
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pensamento de Cláudio de Moura Castro, defensor da teoria do capital humano, uma

teoria  desenvolvida  em  meados  do  século  XX,  no  interior  da  Universidade  de

Chicago,  desenvolvida,  sobremaneira,  por  economistas,  que  tentavam ponderar  o

custo/benefício no investimento na formação do trabalhador.  Na linguagem desses

pensadores, o custo no investimento no fator humano de produção64. 

Apenas  para  ilustrar  o  pensamento  desse  economista,  que  determinou

indiretamente as políticas para educação no Brasil, separamos alguns extratos de sua

obra Desenvolvimento econômico, Educação e educabilidade65, de 1976. Para o autor,

a  “[...]  Educação  formal  é  apenas  um  toque  final,  um  complemento  do  efeito

duradouro  da  educação  informal  adquirida  em  casa.  Esta  é  que  influencia  o

desenvolvimento emocional e inculca os valores e atitudes adequados à escolarização

[...]” (Idem, Ibidem, p.81), assim, para o autor: “[...] com ou sem educação a renda

social  seria a mesma e a única função da educação seria a de redistribuir a renda

proporcionalmente  ao  nível  de  escolaridade” (Idem, Ibidem,  p.  39).  Buscamos ao

resgatar  o pensamento deste  conhecido economista,  colunista  fixo da revista  veja,

evidenciar  a  relação entre  as pedagogias  contemporâneas  e  a  lógica  da  sociedade

capitalista. Isto por que, segundo a nossa compreensão, no argumento de Castro é

explicitado de forma clara a:

[...] negação da perspectiva de totalidade, ou seja, da afirmação do princípio
de que a realidade humana seria constituída de fragmentos que se unem não
por relações determinadas pela essência da totalidade social, mas sim por
acontecimentos casuais,  fortuitos e inacessíveis ao conhecimento racional.
Segundo essa  perspectiva,  seriam os  acasos  da  vida  de  cada  sujeito  que
determinariam o que é ou não relevante para sua formação (DUARTE, 2010,
p. 35)

Por essa razão, a adoção, mesmo que não declarada, desta perspectiva resultou

em uma política educacional que investiu parcamente na formação de professores,

basta observar o Plano Nacional de Educação (2000-2014), especialmente nos anos

iniciais (2000 a 2002), que se distancia largamente dos desejos por uma formação

solida e significativa, a medida que o estado se desobrigava de suas ‘obrigações’,

hipertrofiando o terceiro setor, com o investimento em educação privada.

64Após quase um centenário do lançamento de O Capital, a determinação intrínseca da exploração de mais-valia
ainda  é  expurgada  de  alguns  espaços  de  formação  em  economia,  pois  o  próprio  Marx  afirmava  que  os
desenvolvimentos das forças econômicas estão diretamente ligados aos fatores: meios de produção de força de
trabalho, ambas dependem do grau de desenvolvimento do conhecimento.
65CASTRO,  Cláudio  de  Moura.  Desenvolvimento  econômico,  Educação  e  educabilidade.  Rio  de  Janeiro:
Edições Tempo Brasileiro, 1976.
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[...] entre os anos de 1994 e 2009 o ensino privado cresceu 227%, com um
crescimento  no  número  de  matrículas  de  356%,  enquanto  as  instituições
públicas cresceram apenas 12%, com crescimento de 121% no número de
vagas, demonstrando que a onda de privatizações atravessou governos, tanto
Fernando Henrique Cardoso quanto Lula. Esse fato possibilita analisar as
políticas  de  financiamento  internacional  no  país,  sendo  uma  das
recomendações do Banco Mundial a diversificação das ofertas de vagas para
ensino  superior,  estimulando  a  concorrência  entre  os  empresários  da
educação. O PROUNI, que surge como bandeira de popularização do ensino
superior,  propõe  a  ocupação  das  vagas  ociosas  nas  universidades
particulares,  em troca de isenção de impostos. A proposta do novo Plano
Nacional  de  Educação (PNE)  segue  à  risca  as  diretrizes  dos  organismos
internacionais (BM, BID, ONU, FMI), com a manutenção de investimentos
pífios do PIB para a educação (SANTANA, 2014, p. 14, grifos nossos)

No bojo desta discussão Leher, 1998, ressalta a mudança de ótica do debate

educacional,

O recente deslocamento do debate educacional do âmbito pedagógico para o
do  ‘mundo  dos  negócios’ é  coetâneo  da  crise  estrutural  do  capitalismo,
evidenciada na década de 1970. Foram os desdobramentos desta crise que
reacenderam o debate acerca do valor econômico da educação, tornando-a
uma  questão  obrigatória  nas  análises  econômicas,  sobretudo  naquelas
relacionadas à reestruturação produtiva, o futuro do trabalho e o crescimento
econômico dos países pobres. (LEHER, 1998, p. 9)

Por seu turno, de modo articulado com as demandas hegemônicas do capital

internacional, as reformas e políticas de formação de professores se organizaram a

partir  de  ideários  pedagógicos  e  da  expectativa  do  grande  capital  sobre  “[..]  os

produtos dessa ocupação, ou seja, os resultados.” (MARTINS, 2010, p. 15). Nesse

contexto, “[...] o Banco Mundial se converte no ‘Ministério Mundial da Educação’

para  os  países  periféricos,  consagrando  a  dimensão  estritamente  instrumental  da

educação em face da nova dinâmica do capital” (MARTINS, 2010, p. 18)

Não é de se admirar, portanto, o extraordinário interesse do grande capital na

divulgação de ideários pedagógicos que garantam a preparação do novo trabalhador,

distante  do  ser  auto-organizado  e  construtor  intencional  do  seu  futuro,  o  novo

trabalhador  deve  dominar  um  saber-fazer,  concentrar-se  na  sua  vida  cotidiana  e

naturalizar um cenário em que as desigualdades sociais caminham lado a lado com a

legalidade política, o que se constitui  na origem do sentimento de impotência nos

processos de luta social.

Até aqui, nos atemos ao ideário pedagógico hegemônico, que na atualidade,

dominam  o  campo  de  Formação  de  Professores.  Dando  sequência  a  reflexão,

buscaremos explicitar os modos através dos quais este clima ideológico incide sobre
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as políticas de formação de professores em Educação Física – no geral, e do curso de

licenciatura da Universidade Federal de Sergipe – particular, para, em seguida, tecer

algumas considerações sobre as possibilidades de superação deste enfoque.

2.3.  A  VANGUARDA  DO  ATRASO:  EDUCAÇÃO  FÍSICA  DIANTE  DOS
DILEMAS DA FORMAÇÃO

[...] encontramos um grupo de alunos e professores de Educação Física sob
coordenação médica, realizando pesquisa na área de ‘Aptidão Física’,  em
pessoas  de  ambos  os  sexos,  diferentes  idades  e  praticantes  ou  não  de
esportes.
Isto, talvez, não teria sido nada fora do comum a não ser pela inevitável
percepção,  de  uma  série  de  contradições  entre  o  que  era  pesquisado,  o
contexto circundante e a atitude dos próprios professores-pesquisadores de
Educação Física frente a este contexto.
A obtenção de dados sem conhecer previamente a finalidade de sua coleta, a
necessidade-fim de realizar a pesquisa, apresenta-la em eventos científicos e
publica-la desconsiderando, negando ou simplesmente ignorando toda uma
série de problemas, entre os quais encontramos os originados pela perda de
identidade pessoal e profissional, caracterizou-se como uma pratica comum
(consciente ou ingênua) dos estudantes e professores-pesquisadores daquele
Centro de Estudos. Profissionais estes, submetidos ao rigor e autoritarismo
de  uma  metodologia  cientifica  imposta  como fim único  e  verdadeiro em
detrimento  da  função  primaria  de  todo  educador,  qual  seja,  o  contato
permanente com a realidade concreta dentro de sua pratica docente (político-
pedagógica) (MUÑOZ PALAFOX, 1990, p. 7)

Nesta  seção  do  texto,  buscaremos  alcançar  a  atualidade  do  debate,  sobre

formação de professores em Educação Física, antes, porém, faremos um breve retorno

ao passado a fim de ilustrar que, as questões que nos demandam entendimento no

presente,  no  âmbito  do  ensino  do  conteúdo  Luta/Luta  Corporal no  currículo  de

Formação de Professores da Universidade Federal de Sergipe, a saber: compreender a

prática de ensino do conteúdo Luta/Luta Corporal na sua concreticidade, tomado na

atualidade por um exercício mimético empobrecido, no âmbito das práticas escolares,

com forte influência das representações midiáticas dos grandes eventos esportivos, na

sua expressão máxima nas formas do UFC, MMA e Lutas Olímpicas,  têm raízes, o

que implica o estudo do seu passado.

Com  esta  finalidade,  e  procurando  tornar  este  trabalho  coerente  com  as

posições até aqui expressas, destacaremos o acúmulo produzido na Rede de Pesquisas

e  Estudos em Educação Física,  Esporte  e  Lazer66 e  nos  Fóruns das  Licenciaturas

66 “O Grupo LEPEL/FACED/UFBA, construído no ano de 2001, tem como atividade central o desenvolvimento
do  PROJETO  INTEGRADO  DE  PESQUISA  PROBLEMÁTICAS  SIGNIFICATIVAS  DO  TRABALHO
PEDAGÓGICO,  DA  PRODUÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  DAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E  DA
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Ampliadas em Educação Física67.  Utilizamos  nesta  fase  da pesquisa  o método de

análise  de  conteúdo,  buscando  localizar  no  material  expressões  das  seguintes

categorias  de  conteúdo:  concepção  de  projeto  histórico,  concepção  de  formação,

concepção de currículo No âmbito da produção da Rede LEPEL, destacaremos as

seguintes  teses:  1)  A  FORMAÇÃO  DO  PROFISSIONAL  DA  EDUCAÇÃO:O

PROCESSO  DE  TRABALHO  PEDAGÓGICO  E  O  TRATO  COM  O

CONHECIMENTO  NO  CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  –  Celi  Nelza  Zülke

Taffarel  (UNICAMP/1993);  2)  A  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES:  A

POSSIBILIDADE DA PRÁTICA COMO ARTICULADORA DO CONHECIMENTO –

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ABORDADAS ATRAVÉS DE
PESQUISA MATRICIAL. Compõe a Rede LEPEL, da qual é o Grupo originário, e tem por objetivo o estímulo
ao trabalho coletivo de diferentes grupos e instituições para, numa perspectiva de conjunto, buscar enfrentar os
desafios postos à ciência no século XXI, num momento de aprofundamento da barbárie em escala global em
decorrência  da  mundialização  do  capital.  As  repercussões  do trabalho  do  Grupo podem ser  verificadas:  no
trabalho pedagógico, na formação inicial e continuada, na produção do conhecimento, nas políticas públicas em
educação,  educação  física  &  esporte  e  lazer,  na  cidade  e  no  campo,  identificadas  em  dez  ações:  1.
desenvolvimento da pesquisa matricial, tratando das problemáticas significativas: trabalho pedagógico, formação
acadêmica, produção do conhecimento, política pública da Educação Física & Esporte e Lazer na cidade e no
campo;  2.  orientações  acadêmicas  na  Graduação  e  Pós-Graduação  -  especialização,  mestrado  e  doutorado,
atualização de professores de Educação Física: educação infantil,  ensino básico, fundamental, médio, ensino
superior,  através  de  cursos,  eventos,  materiais  educacionais  e  treinamentos  específicos;  3.  veiculação  de
conhecimentos  técnico-científicos  por  meios  convencionais  e  não  convencionais,  com  tecnologias
comunicacionais  e  informacionais,  realização  e  participação  em  eventos  técnicos  científicos;  4.  ações
pedagógicas  -  atividades  curriculares  em  comunidades  -,  em  equipes  multidisciplinares;  5.  elaboração  de
diretrizes para políticas públicas, formação de professores, educação básica, política nacional de esporte e lazer,
na cidade e no campo; 6. formação de militância cultural para o desenvolvimento de projetos e programas para o
esporte e lazer; 7. desenvolvimento de proposições superadoras, teórico-metodológicas para a organização do
trabalho pedagógico - trato com o conhecimento, objetivos-avaliação, tempos-espaços, equipamentos-materiais;
8. ampliação do acesso à proposições teóricas do exterior e outras regiões através da realização de eventos e
intercâmbios científicos e tecnológicos; 9. socialização do conhecimento científico com publicação de livros e
periódicos com a produção coletiva de pesquisadores; 10. promoção de intercâmbio institucional a saber: Local -
Rede Omega; Estadual - Beta; Regional - Delta; Nacional – Gama; Internacional – Alfa” (Site oficial da Rede
LEPEL in http://www.lepel.ufba.br/rede.htm
67 Rodrigues,  2014,  descreve  a  criação  do Fórum como um mecanismo que auxiliassem o debate  sobre a
fregmentação das licenciaturas, vejamos: “Em relação da Licenciatura Ampliada estamos realizando reunião com
o objetivo ampliar o debate no campo de formação de professores em Educação Física e que possamos dialogar
com as  demais áreas  que estão discutindo a fragmentação da formação,  como é o caso da pedagogia.  Para
dialogar com os demais pesquisadores sobre a Licenciatura Ampliada foi constituído o Fórum Dos Cursos de
Licenciatura Em Educação Física de Caráter Ampliado que foi fundado durante a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso 182 da Ciência – SBPC – ocorrida em São Luiz/Maranhão, em julho de 2012 com o
objetivo de debater e consolidar a perspectiva da Licenciatura Ampliada nos cursos de Educação Física para
atuarem nas  áreas  educacionais,  da saúde,  do lazer,  do esporte,  entre  outras.  A II  reunião foi  realizada em
Goiânia/GO, na ESEEFEGO, em 30 de novembro a 1º de dezembro de 2012. A III reunião do fórum ocorreu
durante o XVIII  Congresso Brasileiro de  Ciências  do Esporte  e  V Congresso  Internacional  de  Ciências  do
Esporte  –  CONBRACE/CONICE organizado  pelo  Colégio  Brasileiro  de  Ciências  do  Esporte  –  CBCE em
Brasília/Distrito Federal, de 02 a 07 de agosto de 2013. Nesta III Reunião foi aprovada a realização da IV
reunião do fórum nacional de licenciatura em Educação Física de caráter ampliada na Universidade Federal da
Bahia - UFBA realizada nos dias 31 de outubro a 1ª de novembro de 2013 com participação de professores e
estudantes  representando:  Associação  Nacional  pela  Formação  de  Profissionais  em  Educação  –  ANFOPE
(Regional  Nordeste),  Movimento  Nacional  Contra  a  Regulamentação  do  Profissional  de  Educação  Física  –
Mncr, Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física – Exneef, Universidades Esefego, UEG, Uefs,
UFF, UFG, Unemat, Ufba, Ufpa, UFS, Ufsm, Ufrpe, Ufrrj e a presença do GTT Formação Humana e Mundo do
Trabalho do Cbce. (RODRIGUES, 2014, p. 181-182)
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Solange  Lacks  (UFBA/2004);  3)  A  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  EM

EDUCAÇÃO  FÍSICA:  A  MEDIAÇÃO  DOS  PARÂMETROS  TEÓRICO-

METODOLÓGICOS – Cláudio Lira dos Santos Júnior (UFBA/2005); 4)  DIVISÃO

SOCIAL DO TRABALHO E ALIENAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE

EDUCAÇÃO  FÍSICA  DA  UFS:  O  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO/PRÁTICA DE

ENSINO  ENQUANTO  SÍNTESE  DIALÉTICA DOS  PROJETOS  EM DISPUTA –

Melina Silva Alves (UFS/2010).

Tendo  formulada  esta  compreensão,  tomemos  o  pensamento  de  Haimo

Hartmuth Fensterseifer, de 1986, citado por Taffarel, 1993. O autor, a partir de uma

leitura  crítica  da  historicidade  dos  currículos  e  da  evolução  da  estrutura  do

pensamento pedagógico na formação do profissional de Educação Física e da análise

dos planos e programas de ensino, explicita as ideias pedagógicas da época,

A análise crítica destes dados viabilizou a indicação das seguintes teses:
a) processo de formação profissional acrítico, a-histórico e a-científico;
b) currículo desportivizado;
c) desconsideração, na graduação, do contexto de inserção social;
d) o saber é tratado de forma fragmentada;
e) ocorre dicotomia entre teoria e prática;
f)  o  processo  de  formação  está  voltado  para  a  estabilização  do  sistema
vigente;
g) importam-se e aceitam-se modelos teóricos acriticamente; 
h)  a  orientação  na  formação  é  voltada  para  atender  classes  favorecidas
socialmente;
i)  enfatiza-se  o paradigma da aptidão física  com forte  influência  da área
biológica; e
j) o esporte é interpretado como: estabilizador do sistema, condicionamento,
rendimento,  aptidão  física,  importação  cultural,  alienador  e  pautado  no
modelo de alto rendimento.

O estudo buscava apreender os mecanismos internos do processo de formação

profissional pautados por determinadas concepções acerca da Educação Física e da

formação  profissional,  sustentando  um  paradigma  curricular  baseado  no  modelo

"técnico-linear de Tyler",1949, onde prevalece o interesse eminentemente técnico e

destaca-se o enfoque curricular empírico-analítico, baseado no modelo "técnico-linear

de  Tyler"  tem  como  princípios  básicos  preparar  indivíduos  para  desempenharem

funções em situações definidas, e basear o currículo de modo a atender funções e

situações. Este modelo predominava nos currículos dos cursos de Educação Física

analisados (FENSTERSEIFER, 1986)

Uma  análise  comparativa,  mesmo  que  aligeirada,  entre  a  estrutura  do

pensamento pedagógico da formação do profissional  de Educação Física  estudada
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pelo  autor,  aponta  para  similaridades  desconcertantes  quanto  as  características

essenciais  do  ideário  pedagógico  atual,  a  saber:  desvalorização  do  conhecimento

científico/teórico/acadêmico,  destaque  para  o  desenvolvimento  de  competências

capazes de gerar a auto realização individualizada – caráter adaptativo, desvalorização

do trabalho crítico e intelectual do professor, exaltação da prática pela prática.

Dessa forma, podemos afirmar que a Educação Física, considerando os valores

pedagógicos proclamados nos seus currículos é a expressão da vanguarda do atraso68,

na medida em que “Os esforços em manter o trabalho pedagógico num ideário que

desvaloriza  o  caráter  político  da  educação imergem o professor  em práticas  que,

traduzindo  sua  alienação  particular,  a  reproduzem  em  seus  educandos[...]”

(MARSIGLIA, 2011, p. 8). Tais práticas são a expressão na atualidade do que há de

mais  perverso  no  universo  ideológico  ao  qual  estão  ligadas  as  pedagogias

hegemônicas.

Com conclusões que se assemelham àquelas anunciadas por Haimo Hartmuth

Fensterseifer, 1986, da década de 1990, destacamos dois estudos de doutoramento

sobre  a  formação de professores de Educação Física.  Um deles  desenvolvido por

Taffarel,  1993,  e  outro  por  Chaves,  1999.  Ambos,  apontam  para  contradições

essências das políticas  de  formação de  professores  de  Educação Física  e  indicam

perspectivas de superação.

Taffarel ,1993, a partir da análise da dinâmica interna e dos traços essenciais do

trabalho pedagógico na  produção e  apropriação do conhecimento,  consideradas  as

manifestações  das  contradições  no  interior  do  Curso  de  Educação Física,  sinaliza

para:   as  dicotomias  entre  "teoria  e  prática"  e  a  desqualificação  do  coletivo  de

trabalhadores no processo de qualificação acadêmica,  quando da corporificação de

mecanismos que correspondem à forma capitalista de organização do trabalho, posto

isso, fará a defesa de um currículo estruturado a partir das seguintes dimensões: A) a

"base comum nacional"; B) os eixos curriculares, que admitem o curso como instância

de produção do conhecimento, garantindo-se a indissociabilidade entre teoria e prática

e a qualidade da formação teórica; C) a gestão democrática. (TAFFAREL, 1993, p. 7)

68 Termo cunhado por Francisco (Chico) de Oliveira em seu artigo Hegemonia às avessas (PIAUÍ, janeiro de
2007) – “[...] a vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda”, trouxemos esse termo por entender que a educação
física, na sua concepção hegemônica no Brasil durante a ditadura civil militar (1964-1986), representava o que
tinhamos de mais atrasado nas concepções pedagógicas, e a partir das intervenções do Banco Mundial, passarm a
ser  referencia  para  as  outras  licenciaturas,  em  outras  palavras,  as  teorias  pedagógicas  sustentadas  por  um
dualismo biologicista-naturalista são as referencias atuais para a construção do edifício teórico das perspectivas
dominantes.
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Cabe lembrar que no final da década de 1980, a expansão da educação básica

não se faz acompanhada por padrões mínimos de qualidade. Diante desse cenário, o

professor tem a sua formação esvaziada, deixando de ser valorizado socialmente, os

salários têm uma queda vertiginosa, o que também contribui para a minimização do

status do professor. (MARSÍGLIA, 2011, P.9) Nestes termos se instala um paradoxo,

pois na mesma medida em que se buscava valorizar o trabalho do professor este se

esvaziava da sua função, uma vez que o trabalhador tem o seu processo de formação

desqualificado  sendo  destituído  daquilo  que  lhe  é  imprescindível  para  a  reflexão

crítica sobre a profissão. Condições ideais para o amoldamento de classe.

Diante destas tendências, Taffarel, 1993, citada por Santos Júnior, 2005, indica

a necessidade da consideração dos seguintes aspectos:

A) A manifestação e a clareza de eixos curriculares referenciados em um
projeto  histórico  alternativo;  B)  O  rompimento  com  a  visão  idealista  e
abstrata da educação e dos alunos, aprofundando a compreensão do sentido
da formação do professor de Educação Física no Brasil, reconhecendo-se o
processo de trabalho pedagógico como o núcleo essencial desta formação;
C) A criação de relações professor-aluno dialógicas e comunicativas, menos
ameaçadoras,  que  possibilitem  processos  de  decisão/execução/avaliação
participativo,  cooperativo;  D)  A  superação  de  práticas  pedagógicas
usualmente adotadas nos termos exclusivos de base positivista, substituindo-
as  por  práticas  que  estimulem  a  aprendizagem  significativa;  F)  A
reinterpretação da  avaliação do currículo, do ensino e da aprendizagem, no
sentido  de colocá-la  no  centro  da formação do  profissional  da  Educação
Física, selecionando os conteúdos conforme o seu significado social, o qual
deverá ser explicitado pela avaliação; G) A importância da categoria auto-
organização (do coletivo dos alunos), tanto no âmbito da sala de aula como
da Faculdade, para lhes permitir o aprendizado de formas democráticas de
trabalho; H) A expressão dos resultados dos trabalhos realizados de forma
diversificada,  por  exemplo,  em Relatórios  que  representem a  ordenação,
compreensão e expressão de uma realidade concreta – como um concreto
pensado  –  permitindo  a  elaboração  teórica  e  a  construção  científica  do
conhecimento; I) A consideração da avaliação como categoria medular que
permite  a  compreensão  e  intervenção  nos  seus   diferentes  âmbitos  de
expressão  -  aprendizagem,  curricular  e  institucional  –  o  que  amplia  as
possibilidades de se buscar a consecução de uma unidade de ação, em função
dos  objetivos  gerais  do  curso  de  formação  de  professores  de  Educação
Física, articulados com o projeto político pedagógico, construído e assumido
coletivamente pelo corpo social da escola; e J) A construção coletiva, com
base em possibilidades essenciais, epistemológicas e pedagógicas, dos eixos
curriculares,  condição  para  um  trabalho  pedagógico  integrador  e
cooperativo. 

Já os estudos de Chaves, 1999, mencionado por Santos Jr, 2005, caminham no

mesmo horizonte traçado por Taffarel, este, partindo da sistematização científica de

uma experiência concreta, demonstra o que significa orientar o ensino segundo um
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projeto histórico social. O trabalho – desenvolvido no interior de uma universidade

pública  em franca  destruição  –  permitiu  defender  a  tese  de  que  as  propostas  de

reestruturação  curricular,  se  quiserem avançar  de  maneira  consequente,  terão  que

explicitar os conflitos e contradições que demarcam a formação de professores, bem

como proposições superadoras.

A proposta de formação de professores, nessa perspectiva, salienta a dimensão

política em que o estudo está  inserido,  destacando a necessidade de considerar as

condições  concretas  da  instituição,  parte-se  do  pressuposto  de  que  o  projeto  de

superação deve ser pensado a partir daquilo que vivemos. 

No ano de 2004, Lacks, em trabalho intitulado  Formação de professores: a

possibilidade da prática como articuladora do conhecimento, evidencia a dicotomia

entre  teoria  e  prática  como  principal  contradição  do  processo  de  qualificação-

desqualificação da formação.

A formação de professores assume importância estratégica para, através da
dominação das idéias [sic], ser promovido o ideário neoliberal que coloca as
forças do livre mercado como solução natural das crises. Então, formação de
professores tem, como característica, o aligeiramento e o desenvolvimento
de  competências  para  que  o  futuro  profissional  seja  capaz  de  solucionar
problemas  de  ordem,  da prática  cotidiana.  [...]  As competências  voltadas
apenas para solução de questões práticas revelam-se como a expressão dos
nexos entre trabalho pedagógico e uma dada concepção de formação que tem
na dicotomia teoria e prática seu principal elemento. 
Essa dicotomia se configura em uma contradição cujo conteúdo histórico
pode  ser  reconhecido  nos processos  de qualificação  e  desqualificação  da
formação.  A desqualificação  faz  parte  da  estratégia  política  para  o
enfraquecimento dos trabalhadores pela distinção, principalmente, entre
trabalho  manual  e  intelectual.  Neste  processo  está  incluído  o  trabalho
pedagógico  nos  cursos  de  formação.  (LACKS,  2004,  p.  248-249,  grifos
nossos)

Nessa  mesma  síntese,  Lacks  (2004),  nos  orienta,  com  precisão,  após  uma

década,  as  perspectivas  de  enfrentamento  a  precarização  do  trabalho  docente  no

interior dos cursos de formação de professores.

No entanto, a realidade é dinâmica e contraditória, possibilitando resistências
no que concerne ao trabalho pedagógico. A superação das contradições se dá
no  enfrentamento  concreto  dos  problemas  da  prática  pedagógica.  A
resistência  constitui-se,  portanto,  na  luta  para  transformar  a  atual
organização do trabalho pedagógico em práticas redefinidas e requalificadas.
(LACKS, 2004, p. 249)

Por  seu  turno  Santos  Junior,  2005,  em sua  tese,  ao  tratar  a  formação  dos

professores e os parâmetros teórico-metodológicos, problematiza a formação a partir
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da crítica as condições de oferecimento dos cursos e da produção do conhecimento

cientifico sobre a temática formação de professores nas licenciaturas e na educação

física no Brasil e conclui sobre a relação universal – conjuntura capitalista e particular

– políticas de formação profissional, afirma

Desta forma, é possível identificar as expressões deste processo na formação
de professores de Educação Física. Seja no que tange ao debate acerca das
DCNEF que tem como centro pedagógico a pedagogia das competências,
seja  na retomada  do  debate  acerca do  bacharelado (fortemente  ligado ao
avanço de setores privados) ou ainda na negação de um padrão de qualidade
já na formação inicial dos professores. A formação orientada para o mercado
de  trabalho,  habitualmente,  se  dá  pelo  enaltecimento  das  “virtudes”  do
mercado, sem que isso signifique uma apreciação crítica das possibilidades e
condições de trabalho prevalecentes na atualidade. Alterar ou superar estas
possibilidades  e/ou  condições  está  fora  de  questão  na  visão  dos
mercadófilos. (SANTOS JUNIOR, 2005, p. 124)

De  acordo  com  Taffarel,  2012,  dados  levantados  junto  ao  Ministério  da

Educação demonstram que  existem atualmente  duas  modalidades  de  formação da

Educação Física: a Licenciatura e a Graduação (Bacharelado), em um total de 1.103

cursos  de  formação  distribuída  da  seguinte  maneira:  663  licenciaturas  e  440

bacharelados.  Destas,  somente  137  são  licenciaturas  em  Universidades  Públicas

Presenciais.

A Educação Física por modalidade de curso no Brasil

Por Grau/Modalidade Total de Registro(s)

1. Licenciatura 663
1.1 Licenciatura - Presencial – Pública 137
1.2 Licenciatura - Presencial – Privada 516
  
2. Bacharelado 440
2.1 Bacharelado - Presencial – Pública 67
2.2 Bacharelado - Presencial – Privada 373
  
3. A Distância 10
3.1 A Distância - Licenciatura – Pública 06
3.2 A Distância - Licenciatura – Privada 04

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>.  Acesso em: 05
abr. 2012.

De acordo com a professora, a maioria das Licenciaturas e Bacharelados estão

nas  Universidade/Faculdades  Privadas.  Como  parte  deste  projeto  de

profissionalização,  cabe  o  destaque  para  as  iniciativas  de  formação  à  distância,

http://emec.mec.gov.br/
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inclusive incentivadas pelo governo através da Universidade Aberta do Brasil (UAB),

que proporciona a Educação à Distância (EAD). O governo prevê a formação de um

milhão de docentes para a Educação Básica à distância.

Evidenciam-se,  nestes  dados,  portanto,  três  tendências  na  formação  de

professores de Educação Física no país: os cursos de bacharelado que visam formar

profissionais para atuarem no mercado não escolar, a iniciativa privada na formação,

que visa lucros com a formação de profissionais e a iniciativa à distância, que visa o

aligeiramento e diminuição nos gastos com a formação de professores. (TAFFAREL,

2012, versão digital)

Nesse  sentido,  Taffarel,  2012  preconiza  a  necessidade  da  proposição  de

diretrizes curriculares para  formar professores de Educação Física,  cujo objeto de

estudo é a cultura corporal.

Diretrizes  para  um curso  único  na  perspectiva  da  formação  omnilateral,
tendo  como  referência  o  projeto  histórico  superador  ao  atual  modo  de
produção capitalista. Trato com o conhecimento no currículo, em especial a
prática do ensino e o estágio supervisionado obrigatório, através de ciclos e
sistemas  de  complexos,  materializando-se  a  tese  da  articulação  do
conhecimento no currículo, tendo como eixo articulador do conhecimento o
trabalho, em especial o trabalho na sua dimensão ontológica que se expressa
na  atuação  docente  como  o  trabalho  pedagógico,  com  base  na  cultura
corporal.

Complementando este entendimento,

Neste sentido, estamos nos aliando às posições de resistência e de ofensiva e
defendendo a tese da necessidade da formação unificada em um único curso
de Graduação: Licenciatura Plena de Caráter  Ampliado, que deverá  ser
complementado com cursos  de especialização,  mestrado e  doutorado que
aprofundarão a consistente base teórica, a consciência de classe, a formação
política e a autodeterminação revolucionária dos professores de Educação
Física  formados  nas  universidades,  com  autonomia  didático-científica,
administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial  e  no  princípio  da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Ainda de acordo com a autora, as propostas de unificação são minoritárias, mas

estão sendo levadas  em cursos que  discutem a reformulação e  a  possibilidade  de

Unificação como são exemplos, os debates e as propostas na UFSM, UFRGS, UFG,

UFBA, UEPA, UFMS, UNIMAT, entre outros.

No âmbito do Estado de Sergipe, a Universidade Federal oferece os cursos de

bacharelado e licenciatura, pautado na normatização da Resolução 07/2004, ambos

constituídos a partir dos ideários proclamados pelas Diretrizes curriculares Nacionais
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de  Educação  Física  –  DCNEF,  sobre  a  qual  incide  forte  influência  dos  ideários

pedagógicos hegemônicos já mencionados nos tópicos anteriores. 

Sobre esta questão, Alves, 2010, em dissertação intitulada, Divisão social do

trabalho  e  alienação  na  formação  de  professores  de  Educação  Física  da  UFS69,

descreve, com muita propriedade,  nexos e relações entre a economia política e as

tendências  conservadoras  na  formação  e  atuação  profissional  de  professores  de

Educação Física.

Em seu estudo, a autora aponta inúmeras inferências das DCNEF à “pedagogia

do aprender a aprender” com destaque para a pedagogia das competências, vejamos:

Já a concepção de formação das DCNFP centra-se no desenvolvimento de
competências. A palavra competência, ou competências, é repetida 23 vezes
em  um  documento  de  sete  páginas.  O  próprio  documento  apresenta  “a
competência como concepção nuclear do curso” (DCNFP, Art. 3/I, p.2). Os
artigos 3/II/b/c/d, p.2; Art. 4/I e 61II, p.2; Art. 5/I e II, p.2; Art. 6/I ao VI, p.3
citam os  tipos  de  competência,  mas  não  conceituam ou  apresentam sua
concepção de competência. (ALVES, 2010, p. 61)

Na continuidade a autora complementa,  com mais detalhes sobre os efeitos

desse  documento  na  composição  da  ‘nova’  resolução  que  balizaria  o  curso  de

formação de professores:

Aliada  à  formação  por  competências,  o  documento  ainda  apresenta  a
necessidade da flexibilização da formação, aparentemente com o discurso de
abertura para as universidades construírem seus projetos de formação. No
entanto, ao praticamente fecharem o documento apresentando nas DCNFP à
necessidade de formulação de uma ‘proposta de diretrizes para a organização
de um sistema federativo de certificação de competência dos professores da
educação básica’, pode-se compreender que a ‘flexibilidade necessária’ (Art.
14,  p.6)  é  sinônimo  de  ‘precarização  necessária’,  objetivada  através  do
cerceamento ideológico da formação ao monitorar a qualidade da mesma a
partir  de  uma  avaliação  centrada  no  desenvolvimento  de  competências.
Assim  segue  afirmação  do  documento:  “O  ministério  da  Educação  [...]
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI, de 1996 e impresso no Brasil em 1998, coordenada por Jacques
Delors, com o título Educação: um tesouro a descobrir, o qual abordaremos
mais  à  frente  ao  discutirmos  as  pedagogias  do  ‘aprender  a  aprender’,
coordenará  e  articulará  em regime  de  colaboração  [...]  a  formulação  de
proposta  de  diretrizes  para  a  organização  de  um  sistema  federativo  de
certificação de competência dos professores da educação básica’ (Art. 16.,
p.6). Não é possível uma abertura para construção de projetos diferenciados
de formação de professores a partir da autonomia universitária se os mesmos
têm  um  parâmetro  de  avaliação  único  que  impossibilita  a  prática  da
autonomia universitária e a abertura para as universidades constituírem seus
próprios currículos. As “diretrizes para a formação de professores’ deveriam

69Dissertação  defendida em 2010,  no Núcleo de  Pós Graduação em Educação da  Universidade  Federal  de
Sergipe, na linha Formação de Educadores: Saberes e Competências.
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ser  nomeadas  ‘diretrizes  obrigatórias  para  a  formação  de  professores’.
(ALVES, 2010, p.62-3)

Evidencia-se, portanto, a aderência da Proposta Curricular dos cursos ofertados

pela  Universidade  Federal  de  Sergipe,  Licenciatura  em  Educação  Física  e

Bacharelado  em  Educação  Física  aos  ideários  hegemônicos  já  mencionados

anteriormente.  Quanto  ao  processo  do  qual  resultou  o  currículo  do  curso  de

Licenciatura, o curso 251, objeto do nosso estudo, a autora evidencia que, 

Na falta  de  discussões  fundamentais,  foi  tomado  como referência  para  a
divisão curricular o Projeto Político Pedagógico da Universidade Federal de
Santa Catarina [...], O  acordo de cavalheiros resultou em cópias de outros
projetos de reformulação curricular, em específico, a IES citada na entrevista
como fonte de cópia, localiza-se na região Sul do País, o que nos possibilita
questionar  o  projeto  no  que  se  refere  adequação  do  mesmo  as
particularidades  da  Região  Nordeste  do  Brasil,  em  específico,  as
singularidades  do  estado  de  Sergipe.  O  discurso  do  CONFEF  foi
hegemônico no processo de reformulação curricular da UFS. Nas entrevistas,
é evidente a interpretação falseada pelo CONFEF no qual: a) graduação nas
DCNEF refere-se a um sinônimo de bacharelado; b) somente os bacharéis é
quem podem atuar fora do campo escolar; c) não se pode formar licenciados
para intervir fora da educação básica. (ALVES, 2010, p. 82)

Na  formulação  da  autora,  chama  atenção  a  polêmica  sobre  a  finalidade

formativa do curso de Educação Física, seja ele Bacharelado ou Licenciatura, e a que

agência/entidade formadora compete a responsabilidade da formação de professores

da educação básica, considerado o cenário político educacional brasileiro. Um debate

bastante atual, como evidencia Santos Junior (2005).

Os avanços  percebidos  na  nossa  área,  mormente  aquele  que  era  um dos
grandes desafios da década de 90 – o desenvolvimento e implementação de
propostas  alternativas  de  prática  pedagógica  da  Educação  Física  escolar
brasileira – representam, em nossa opinião, “ganhos no varejo” que devem,
no mínimo,  ser  relativizados diante das “perdas no atacado”.  Os anos 90
foram palco de um estranho movimento que combinou refluxo daqueles que
se  outorgavam  progressistas  e  ascensão  daqueles,  reconhecidamente,
conservadores.  Isto  pode ser  perfeitamente  percebido no embate  político-
ideológico  em pauta  que  tem como  epicentro  o  sistema  CONFEF/CREF
(SANTOS JUNIOR, 2005, p. 17)

Percepção  também  formulada  por  Taffarel  et  al.  (2006)  ao  tratar  das

problemáticas significativas relacionadas à Educação Física,

[...]  o campo de conhecimento em Educação Física está em construção e
sofre  a  disputa  de  influências  ainda  fortes  de  diferentes  áreas  do
conhecimento  –  área  médica  e  áreas  das  ciências  humanas  e  sociais;
problemas de financiamento público – decorrente dos ajustes estruturais que
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desresponsabilizam  o  Estado  de  suas  funções  propícias  e  estabelecem
relações promíscuas entre público-privado com o repasse de verbas públicas
aos  setores  da  economia  privada,  ocorrendo  isto  tanto  no  Ministério  da
Educação como no Ministério do Esporte; problemas de oferecimento das
condições  objetivas  para  funcionamento  dos  cursos  –  infraestrutura
inexistente  ou  incompatível  ou  insuficiente  com as  exigências  do  curso;
corpo docente sem titulação e baixa qualificação nas particulares e com o
trabalho docente precarizado e nas públicas com arrocho salarial de década e
com trabalho incentivado por gratificações produtivistas e com evidências de
despolitização;  corpo  discente  cada  vez  mais  despreparado  para  as
universidades em decorrência da péssima qualidade do ensino básico e pela
falta  de  assistência  estudantil  para  se  manter  nas  universidades;  [...];  e)
problemas curriculares – com inconsistente base teórica; processos de gestão
antidemocráticos;  dicotomia  teoria-prática;  currículos  extensivos  e
desportivizados;  sem  articulação  entre  ensino-pesquisa-extensão;  com
teorias  do  conhecimento  idealistas,  voltados  para  atender  demandas  de
mercado,  com perfil  de  formação  direcionado  às  competências  mínimas.
(TAFFAREL et al, 2006, p. 154-155)

Em  contrapartida  a  esta  perspectiva  de  esvaziamento  do  currículo  e  de

descaracterização das Políticas de Formação de professores nos colocamos ombro a

ombro com aqueles para quem pensar a educação, no bojo das contradições sociais,

como ferramenta capaz de favorecer a emancipação do homem equivale a, no sentido

formulado por Saviani (2002) “Tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os

elementos  de  sua  situação  para  intervir  nela  transformando-a  no  sentido  de  uma

ampliação da liberdade, da comunicação e colaboração entre eles” (SAVIANI, 2002,

p. 39) é uma tarefa para qual é exigida clareza sobre quem é esse novo homem que se

deseja formar, e para que sociedade. 

Vale destacar, com base nesta perspectiva, a abordagem realizada pelo Coletivo

de Autores, 1992, quanto aos fundamentos valorativos de um tipo de organização do

trabalho  pedagógico  voltado  a  garantir  aos  dominados  aquilo  que  os  dominantes

dominam, vejamos: “É preciso que cada educador tenha bem claro: qual o projeto de

sociedade e  de homem que persegue? Quais os interesses  de classe  que defende?

Quais os valores, a ética e a moral que elege para consolidar através de sua prática?

Como  articula  suas  aulas  com  este  projeto  maior  de  homem  e  de  sociedade?”

(COLETIVO DE AUTORES, 1992 e 2013, p. 26 e 35)

De nossa parte, uma pedagogia articulada aos interesses populares valoriza a as

instituições formais de ensino, enquanto instância mais desenvolvida de difusão do

saber  clássico,  particularmente  importante  para  os  trabalhadores,  devido  à

marginalização econômica, política e cultural a que esta classe está submetida. Daí

nossa  preocupação  com  métodos  de  ensino  eficazes.  Referendamos,  pois,  nossa
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perspectiva, nos métodos preconizados pelo professor Saviani:

Tais  métodos,  situar-se-ão  para  além  dos  métodos  tradicionais  e  novos,
superando  por  incorporação  as  contribuições  de  uns  e  de  outros.  Serão
métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão,
porém, da iniciativa do professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com
a  cultura  acumulada  historicamente;  levarão  em conta  os  interesses  dos
alunos,  os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico,  mas
sem  perder  de  vista  a  sistematização  lógica  dos  conhecimentos,  sua
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação
dos conteúdos cognitivos. (p.69)

Note-se. Nesta concepção, o papel das instituições formais de ensino é produzir

nos  indivíduos  carecimentos  não  cotidianos.  A  escola,  assim  vista,  institui-se

enquanto instância mediadora entre as  esferas cotidianas70,  esfera da vida social na

qual  todo  indivíduo  inicia  a  sua  formação  e  vive  maior  parte  do  tempo,  e  não

cotidianas71, esfera representativa das máximas possibilidades do saber existente: arte,

filosofia, ciência, moral, - Em síntese, é função social da escola garantir o acesso do

sujeito singular, o conhecimento produzido pelo conjunto social, a que chamamos de

humanidade.

Cabe  assinalar,  ainda,  que  ao  produzir  nos  indivíduos  carecimentos  não

cotidianos a escola potencializa, ou cria as bases para, a relação do indivíduo com as

objetivações genéricas para-si.  De acordo com DUARTE (1993),  o indivíduo em

processo de ascensão72 da individualidade em-si, em direção a individualidade para-

si, torna esta última uma necessidade para o seu pleno desenvolvimento:

[...] o indivíduo vai se constituindo em indivíduo para-si à medida em que,
através de sua atividade,  ele vai  se tomando um homem rico,  isto é,  um
homem  que  tem  por  carecimento  fundamental  a  objetivação  de  sua
individualidade e a apropriação da essência genérica objetivada, ou seja, um
homem  que  se  objetiva  enquanto  ser  genérico  para-si,  mediado  pela
apropriação  das  objetivações  genéricas  para-si,  mediado  pela  apropriação
das objetivações genéricas para -si. (DUARTE, 1993, p. 189) 

70Newton Duarte(2001), classifica como atividades cotidianas aquelas atividades voltadas para a reprodução do
indivíduo, através das quais, indiretamente, pode-se contribuir para a reprodução da sociedade. Está vinculado
com o âmbito das  objetivações genéricas  em-si,  caracterizada  pela espontaneidade,  pragmatismo,  raciocínio
probabilístico, pela analogia, pela imitação e tratamento aproximativo da realidade. 
71Compreendidas como aquelas atividades que estão diretamente voltadas para a reprodução da sociedade, ainda
que indiretamente contribuam para a reprodução do indivíduo. Está articulada a objetivação genérica para-si, que
se caracteriza pela superação do caráter não consciente e espontâneo com que se realiza a objetivação genérica
em-si.  O  significado  da  categoria  reprodução,  nesse  contexto,  diferencia-se  do  significado  reprodução  das
relações sociais de dominação, assim como, o uso do termo cotidiano não possui o mesmo significado de dia-a-
dia.
72De acordo com o autor o indivíduo para-si não elimina da sua vida a esfera das objetivações genéricas em-si e,
sendo assim, não é possível o estabelecimento de fronteiras entre essas duas dimensões.
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Destarte, ao considerar a atividade histórica dos seres humanos como diretriz

para  o  processo  educativo,  Saviani  (2001,  2010,  2012)  supera  uma concepção de

educação condicionada pela divisão social do trabalho, ao passo que, sua referência

para a educação é a formação do indivíduo enquanto membro do gênero humano.

Ademais, enquanto atividade intencional dirigida a um determinado fim, o trabalho

educativo, diferencia-se das outras práticas educativas não formais.

Nesse  contexto,  referendamos  a  teoria  da  Pedagogia Histórico Crítica e  a

Psicologia  Histórico  Cultural,  como  um  caminho  possível73 para  os  problemas

educacionais do nosso tempo.

Cabe  ressaltar,  à  guisa  de  conclusão,  que  uma  proposta  de  Formação  de

Professores  de  acordo  com  essa  perspectiva  tem  como  centro  o  materialismo

histórico, toma posição na luta de classes aliando-se aos interesses dos dominados,

defende uma escola que, de fato, contribua para o processo de humanização, defende

a  prática  de  ensino  estruturada  a  partir  dos  conteúdos  clássicos  na  forma  da

transmissão do conhecimento, em meio a qual o papel do professor é fundamental.

Por tudo isto, que diante da constatação da necessidade da elevação do grau de

desenvolvimento da cultura corporal no âmbito da Luta/Luta Corporal consideradas

antigas  e  persistentes  deficiências  no  âmbito  da  produção  do  conhecimento,

agudizadas  na  atualidade  por  uma  utopia  pragmática,  com  forte  influência  na

construção do psiquismo humano, que, na continuidade do debate, buscamos focalizar

a  discussão  sobre  o  trato  com o  conhecimento  da  categoria  Luta/Luta  Corporal.

Cumpre destacar que o termo Luta/Luta Corporal constitui um conteúdo da Cultura

Corporal74, por nós apropriado sob a dinâmica conceitual do Materialismo Histórico

Dialético.  No  próximo  tópico  colocamos  em debate  os  sentidos  empregados  por

diferentes  correntes  para  o  termo,  e  tomamos  como  princípio  para  a  análise  a

perspectiva marxista da suprassunção75,  mediante a qual buscaremos demonstrar as

73É necessário ressaltar que existem outras teorias sobre educação que se debruçam sobre o campo escolar, mas
defendemos essa, que poderíamos afirmar no texto que seria a unica
74Entendemos  a  “Cultura  Corporal como  categoria teórica  que  nos  permite  apreender  no  pensamento,
compreender, explicar cientificamente o real concreto, sendo, portanto, um objeto de estudo e ensino que se
compõe de outros objetos de estudo e ensino – Esporte, Jogo, Dança, Ginástica, Luta, entre outros –, o que nos
permite, uma vez apreendida sua estrutura lógico histórica, propor, em especial no sistema educacional, como
tratar o conhecimento específico da cultura corporal na escola e nas aulas de Educação Física, visando elevar o
pensamento  teórico  dos  estudantes,  na  perspectiva  da  emancipação  humana  e  da  omnilateralidade”
(TAFFAREL, 2014, p. 1 e 2)
75Superar/Conservar, no sentido empregado por Marx: “O verbo  aufheben possui três sentidos principais: 1)
levantar, sustentar, erguer; 2) anular,abolir, destruir, revogar, cancelar, suspender, superar; 3) conservar, poupar,
preservar [...] Marx, do mesmo modo que Hegel (e Schiller), emprega comumente a palavra nas acepções 2 e 3
combinadas, mas também a emprega, muitas vezes, simplesmente na segunda acepção, dando ênfase ao aspecto
negativo  da  “superação”.  Traduzimos  aufheben,  aufgehoben,  Aufhebung [...]”  (ENDERLE  in  MARX  e
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regularidades  das Lutas  Corporais  para  entendermos  o  que  é  essencial  nesse

fenômeno, em outras palavras – o conteúdo clássico Luta/Luta Corporal.

2.4. O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES STRICTO SENSU BRASILEIRAS SOBRE O
TRATO COM O CONHECIMENTO  LUTA/LUTA CORPORAL,  NO CAMPO  DA
EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE

[…] Eu pude ouvir do  muro fino entre a ciência e deus,  Todas as cores
escondidas nas nuvens da rotina/ Pra gente ver por entre prédios e nós Pra
gente ver o que sobrou do céu (YUKA, 2002, faixa 07)

Nesta seção do texto,  buscamos analisar  a  produção  stricto sensu brasileira

sobre o trato com o conhecimento Luta/Luta Corporal, no campo da Educação Física

e do Esporte.

Para  tanto,  tomamos  como  objeto  os  resumos  de  teses  e  dissertações

disponíveis na base de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,

BDTD, no período de 1996 à 2013. A adoção desta faixa temporal é justificada tendo

em vista  a  aprovação da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB

9.394/96)76,  o principal documento legal sobre educação brasileira, que nesse caso

específico,  retoma  o  debate  sobre  a  disciplina  educação  física  na  escola,  e  sua

obrigatoriedade, sob uma nova perspectiva, para além dos ‘domínios’ das ‘ciências

médicas’.

Do ponto de  vista  do  método,  elegemos o método de  análise  de  conteúdo,

caracterizado  por  três  etapas  básicas:  1)  Pré-análise;  2)  Descrição  analítica  e  3)

Interpretação referencial (TRIVIÑOS, 1987). Inicialmente organizamos o material a

ser analisado levando em consideração nosso problema de pesquisa. Após esta pré-

análise,  partimos  para  a  descrição  analítica  na  qual  construímos  tabelas  buscando

localizar no material respostas as seguintes questões, a saber:

1. Quais pressupostos teóricos (abordagens) tem norteado as concepções de

lutas?;

2. Como tais  pressupostos  refletem nas  concepções  de  homem,  mundo,

ENGELS, 2007, nota 10, p. 548), ver também em Dicionário Hegel de Michael Inwood, 1997 e MÉSZÁROS, I.
A teoria da alienação em Marx. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2006
76Substituta  da  LDBEN  5692/71,  período  da  ditadura  civil  militar  no  Brasil  (1964-1984),  “Art.  7º  Será
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde
nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-
Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (Vide Decreto nº 69.450, de 1971)” (BRASIL, 1971) sob o aspecto da
aptidão  física,  tanto  que  se  instituiu  a  lei  6.251/75  Politica  Nacional  de  Educação  e  Desporto,  para  tratar
especificamente das questões que envolvem a educação física.
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educação, escola e luta, ou seja, quais as possibilidades de trato com o conhecimento

lutas nos currículos de formação?;

3. Enfim,  que  tipo  de  currículo  se  tem  demandado,  considerando  as

discussões da área?

Pelo procedimento anunciado, o da análise da produção do conhecimento sobre

lutas corporais, a referência, aqui, será o conjunto de teses e dissertações que tivemos

acesso na BDTD (1996-2013), consideramos para o perfil dessa pesquisa, enfatizar as

análises feitas a partir da produção do conhecimento, tendo em vista que a análise da

produção  desta  importante  base  de  dados  pode  contribuir  decisivamente  para  a

reflexão sobre relevantes problemas na formação de professores e na educação básica.

A tabela abaixo demonstra o resultado da primeira etapa da pesquisa.

Basicamente, nesta etapa, identificamos, ao analisar a amostragem da pesquisa,

uma variedade de tratamentos para o termo lutas: lutas sociais, movimento de luta,

dentre  outros.  Por  exemplo,  para  o  buscador  Ensino  de  Lutas  e  Formação  de

professores  de  Educação  Física,  nenhum  dos  trabalhos  identificados  tratava

especificamente do Ensino de Lutas Corporais, a saber: A educação física na revista

do ensino: produção de uma disciplina escolar em Minas Gerais (1925-1940). Autor:

Miguel  Fabiano  de  Faria;  Educação  Física  e  o  Reordenamento  no  Mundo  do

Trabalho: mediações da regulamentação da profissão Autor: Hajime Takeuchi Nozaki;

As  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  na  organização  do  trabalho

pedagógico na educação física: possibilidades emancipatórias no ensino do esporte.

Autor: Welington Araújo Silva.

Observamos ainda, uma forte tendência às pesquisas voltadas para as questões

da saúde, atividade física e motora e um número reduzido de estudos relacionados a

BUSCADOR BDTD – PALAVRAS CHAVE – DE 1996 A 2013
EDUCAÇÃO FÍSICA 4724
LUTAS 2033
LUTAS CORPORAIS 184
ENSINO DE LUTAS 144
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 741
ENSINO  DE  LUTAS  +  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

03

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 174
ENSINO DE LUTAS+  CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 01
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formação do professor de educação física para atuar na docência, em outras palavras

há uma enorme carência de pesquisas que investiguem o conteúdo ensino de lutas

tendo em vista a “necessidade de estabelecer-se a correspondência entre as disciplinas

escolares-ciências de referência, segundo a estrutura das mesmas e de acordo com os

métodos da atividade científica” (SAVIANI, 2003, p. 173). 

O gráfico abaixo demonstra  a distribuição da produção por modalidades de

Lutas Corporais.

Outro dado que nos chamou atenção foi a forma desigual como a produção está

distribuída  entre  os  Programas  de  Pós  graduação  no  Brasil,  com  predomínio  da

produção nos eixos sul e sudeste. Há avanços ainda tímidos nas demais regiões e

parcos investimentos na Região Nordeste no que se refere à formação docente e à

criação  de  novos  programas  que  estimulem  a  produção  científica.  E  isso  ocorre

justamente  na  região  que  mais  carece  de  investimentos  em  ciência  e  tecnologia.

(SANTOS, 2012, p.51)
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Dando  seguimento,  aos  dados  gerais  da  amostra,  analisamos  as  áreas  dos

programas  stricto sensu, demonstrando que as preferências para discussões sobre o

tema Lutas Corporais está nos programas de pós-graduação em educação e educação

física, uma peculiaridade, é o quantitativo de mestres em educação física e doutores

em educação.

Vejamos os gráficos abaixo:

Feitas  estas  considerações  iniciais,  apresentamos  a  seguir  a  síntese  da

interpretação referencial (TRIVIÑOS, 1987), a última fase do método de análise de

conteúdo. Para seleção da amostragem, foram lidos 184 resumos selecionados pelo
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buscador da BDTD (1996-2013), e tendo em vista a preocupação central deste tópico

foram selecionados 20 trabalhos, que, nos seus diferentes enfoques, debatem sobre a

especificidade da educação formal no trato com o conhecimento lutas corporais. 

Cabe  ressaltar  que  para  composição  da  amostra,  optamos  pela  técnica  de

amostragem  por  acessibilidade,  tendo  em  vista  que  este  procedimento  embora

destituído  de  rigor  estatístico,  segundo  Gil  (1995),  permite  ao  pesquisador  ao

selecionar os elementos que têm acesso, de alguma forma, representar o universo a ser

pesquisado.

NO AUTORES NÍVEL TÍTULO ANO INST. PROGRAMA ÁREA

1
LUZIA MARA
SILVA LIMA

DOUTOR

CAMINHANDO PARA UMA
NOVA (?)  CONSCIENCIA :
UMA  EXPERIENCIA  DE
INTRODUÇÃO  DA  ARTE
MARCIAL NA EDUCAÇÃO

1999 UNICAMP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

2
LARA
RODRIGUES
MACHADO

MESTRE
CAPOEIRA  E  DANÇA  NA
EDUCAÇÃO  DE
ADOLESCENTES

2001 UNICAMP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES

ARTES

3
SANDRO
MARLOS
MOREIRA

MESTRE

PEDAGOGIA DO ESPORTE
E  O  KARATE-DO:
CONSIDERAÇÕES
ACERCA DA INICIAÇÃO E
DA  ESPECIALIZAÇÃO
ESPORTIVA PRECOCE.

2003 UNICAMP

PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM  EDUCAÇÃO
FÍSICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA

4

CESAR
AUGUSTUS
SANTOS
BARBIERI

DOUTOR

O  QUE  A  ESCOLA  FAZ
COM O QUE O POVO CRIA:
ATÉ A CAPOEIRA ENTROU
NA DANÇA!.

2003 UFSCAR
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

5
JOSÉ  LUIZ
CIRQUEIRA
FALCÃO

DOUTOR
O JOGO DA CAPOEIRA EM
JOGO  E  A  CONSTRUÇÃO
DA PRÁXIS CAPOEIRANA..

2004 UFBA
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

6
GILBERT  DE
OLIVEIRA
SANTOS

MESTRE
DA  CAPOEIRA  E  A
EDUCAÇÃO FISICA

2005 UNICAMP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

7
JORGE  LUIZ
DE FREITAS

MESTRE

A PRÁTICA PEDAGÓGICA
DA  DISCIPLINA  DE
CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR  E  A  SUA
CONTRIBUIÇÃO  PARA  A
FORMAÇÃO DO FUTURO

2006 PUC-PR
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

8

AMÉLIA
VITÓRIA  DE
SOUZA
CONRADO

DOUTOR

CAPOEIRA  ANGOLA  E
DANÇA  AFRO  :
CONTRIBUIÇÕES  PARA
UMA  POLÍTICA  DE
EDUCAÇÃO
MULTICULTURAL  NA
BAHIA..

2006 UFBA
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

9

MARCO
ANTONIO
SANTOS  DA
SILVA

MESTRE
PRÁTICA  DA  CAPOEIRA
COMO  ESPAÇO  DE
FORMAÇÃO

2006 USP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO

10
SUELY
SCHULER

MESTRE

JUDÔ  E  JIU-JÍTSU  E  O
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DE  CRIANÇAS
EM  SÉRIES  ESCOLARES
INICIAIS.

2007 EST IEPG
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM TEOLOGIA

RELIGIÃO

11
ALEXANDRE
JANOTTA
DRIGO

DOUTOR

O  JUDÔ;  DO  MODELO
ARTESANAL AO MODELO
CIENTIFICO:  UM  ESTUDO
SOBRE  AS  LUTAS,
FORMAÇÃO

2007 UNICAMP

PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM  EDUCAÇÃO
FÍSICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA
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PROFISSIONAL  E  A
CONSTRUÇÃO  DO
HABITUS

12
NEUBER
LEITE COSTA

MESTRE
CAPOEIRA,  TRABALHO  E
EDUCAÇÃO

2007 UFBA
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

13
HENRIQUE
GERSON
KOHL

MESTRE

GINGADO  NA  PRÁTICA
PEDAGÓGICA  ESCOLAR:
EXPRESSÕES LÚDICAS NO
QUEFAZER  DA
EDUCAÇÃO FÍSICA

2007 UFPE
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

14
SIMONE
GIBRAN
NOGUEIRA

MESTRE

PROCESSOS  EDUCATIVOS
DA CAPOEIRA ANGOLA E
CONSTRUÇÃO  DO
PERTENCIMENTO
ÉTNICO-RACIAL.

2007 UFSCAR
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

15

MARIANA
SIMÕES
PIMENTEL
GOMES

MESTRE

PROCEDIMENTOS
PEDAGOGICOS  PARA  O
ENSINO  DAS  LUTAS  :
CONTEXTOS  E
POSSIBILIDADES

2008 UNICAMP

PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM  EDUCAÇÃO
FÍSICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA

16
FABIANA
CRISTINA
TURELLI

MESTRE

CORPO,  DOMÍNIO  DE  SI,
EDUCAÇÃO:  SOBRE  A
PEDAGOGIA  DAS  LUTAS
CORPORAIS.

2008 UFSC
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

17
PAULA
CRISTINA DA
COSTA SILVA

DOUTOR

O  ENSINO-APRENDIZADO
DA CAPOEIRA NAS AULAS
DE  EDUCAÇÃO  FISICA
ESCOLAR

2009 UNICAMP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

18
MARCELO
ROCHA
RADICCHI

MESTRE

A  PRE-SENÇA  DA
CAPOEIRA  NA  ESCOLA:
BUSCANDO  UM
ENTENDIMENTO  SOBRE
COMO  OS  ALUNOS
SIGNIFICAM  SUA
PARTICIPAÇÃO  NAS
AULAS DE CAPOEIRA EM
ESCOLAS  DO  MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ/SC

2011 UFSC

PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM  EDUCAÇÃO
FÍSICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA

19
FABIO  JOSE
CARDIAS
GOMES

DOUTOR

O PULO DO GATO PRETO:
ESTUDO  DE  TRÊS
DIMENSÕES
EDUCACIONAIS  DAS
ARTES-CAMINHOS
MARCIAIS  EM  UMA
LINHAGEM DE CAPOEIRA

2012 USP
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

20

BRUNO
EMMANUEL
SANTANA
DA SILVA

DOUTOR

CAPOEIRA DE  CAPELO  E
OS  INTELECTUAIS
MALOQUEIROS:  LIMITES
E  POSSIBILIDADES  PARA
FORMAÇÃO  DE
EDUCADORES(AS)
POPULARES  DE
CAPOEIRA.

2012 UFSC
PROGRAMA  DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Dando sequência a exposição, buscamos apresentar o resultado da análise de

conteúdo tendo em vista as três perguntas dirigidas aos trabalhos referidos acima.

Quanto  aos  pressupostos  teóricos  (abordagens)  adotadas  nas  pesquisas,

identificamos  a  presença  de  quatro  abordagens  teórico-metodológicas:  Empírico-

Analítica,  Pesquisa  Fenomenológico-Hermenêutica,  Pós-Moderna  e  abordagem

Crítico-Dialética. Ficou evidenciada nas análises realizadas a hegemonia da tendência

Pós-Moderna, mesmo quando esta não era explicitamente nominada. Em diferentes

casos, o  tipo  de  pesquisa,  técnicas  e  critérios  de  cientificidade  apontavam para  a
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abordagem  empírico-analítica  ou  fenomenológica-hermenêutica  e  os  pressupostos

gnosiológicos  e  ontológicos  colocavam  a  pesquisa  no  âmbito  da  tradição  pós-

moderna.

Para classificação das pesquisas utilizamos como critério a identificação dos

“pressupostos teórico-filosóficos que definem e diferenciam as diversas abordagens

teórico-metodológicas  utilizadas  na  pesquisa  científica.”  (SÁNCHEZ  GAMBOA,

2009, p. 27). 

Destarte,  identificamos  cinco  estudos  vinculados  a  abordagem  Empírico-

Analítica, nestes as problemáticas se destacavam pelo predomínio da objetividade e

priorizam  o  controle  e  o  cuidado  com  a  análise  e  sistematização  dos  dados

quantitativos.

De  acordo  com  Santos,  2012,  a  abordagem  Empírico-Analíticas  têm

pressupostos epistemológicos comuns, basicamente sob a influência do Positivismo e

do neopositivismo. “Tal comportamento epistemológico dá maior atenção aos autores

clássicos do positivismo e da ciência analítica, que promove a neutralidade axiológica

e a atitude de imparcialidade por parte do pesquisador e consideram o conceito de

causa nas questões epistemológicas, como fundamental para a explicação científica.

(LAMAR, 1998, p. 37).

Segundo Sánchez Gamboa (1997), essa tendência é mais seguida na pesquisa

educacional devido ao grande número de pesquisas que aplicavam os procedimentos

indicados  nos  manuais  de  pesquisa,  sobretudo  em  forma  de  positivismo  e

funcionalismo. Essa orientação foi assegurada na formação de docentes com o auxílio

da  disciplina  “metodologia  da  pesquisa  científica”,  que  priorizavam  as  técnicas

quantitativas fundamentadas no positivismo.

Seguindo uma orientação Fenomenológico-Hermenêutica, foram identificados

mais  seis  casos,  com  abordagem  qualitativa,  que  privilegiam  nos  problemas  as

questões: “desenvolver uma reflexão sobre o processo de escolarização de um bem

cultural”, “pesquisa baseada na própria experiência”, “análise de dados com base em

significados expressos pelos participantes.”

De acordo com Souza, 2012, a Fenomenologia busca entender o fenômeno em

sua  essência  e  compreender  a  partir  das  vivências  e  significações  que  lhe  são

delegadas.  O homem precisa  conhecer  o sentido das  coisas,  mesmo que isso  não

ocorra  imediatamente.  A interpretação dos  fenômenos,  a  compreensão  e  a  ciência

devem  ser  o  meio  de  veiculação.  Nesta  perspectiva,  o  conhecimento  deve  ser
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orientando  pela  “redução  fenomenológica”  caracterizada  como  “objetividade   da

essência”,  isto  é,  o  significado  que  a  consciência  dá  ao  fenômeno  realizado.  A

possibilidade do conhecimento precisa ser da redução fenomenológica.

O  que  caracteriza  essa  tendência  é,  especialmente,  o  uso  de  técnicas
qualitativas  e  não  quantitativas,  como  narrações,  análise   de   discurso,
depoimentos,   entrevistas   e   vivência,  preocupando-se   com   uma
argumentação  sólida  e  abrangente  sobre  o  tema  como  fonte  de dados  e
informações.  Busca descobrir quais  são  os  pressupostos  ideológicos  que
estão implícitos  no  discurso  a  ser  analisado.  Confia na capacidade  de
reflexão  do  pesquisador, sujeito  que  interpreta,  conhece  e  dá  sentido
aos  fenômenos  e,  no  processo  lógico  de interpretação,  tem  uma  “uma
maneira  de  conhecer  seu  significado  que  não  se  dá imediatamente;
razão   pela   qual   precisamos   da   interpretação   [...].”   (SÁNCHEZ
GAMBOA, 1996, p. 120).

De modo  minoritário,  identificamos  três  estudos  relacionados  à  abordagem

crítico-dialética.  Destes,  dois  trabalhos  foram desenvolvidos  no Programa de  Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, dentro da mesma linha:

Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer.

A perspectiva crítico-dialético apreende o fenômeno em seu desenvolvimento

histórico  e  em  suas  inter-relações  e  suas  expressões  concretas,  ligadas  a  outros

fenômenos  com  seus  processos  singulares  de  transformações,  potencialidades  e

contradições.  O  conhecimento  tem  sentido  quando  revela  as  nuances  da  fase  de

desenvolvimento da  atualidade  da  sociedade.  O homem precede  do  conhecimento

sobre o fenômeno, para transformar. 

Sua  abordagem  teórico-metodológica  prescinde  a  articulação  plena  de  três

categorias: totalidade, contradição e mediação. Isto porque,

Para Marx, a sociedade burguesa é urna totalidade concreta. Não é um ‘todo’
constituído por ‘partes’ funcionalmente integradas. Antes, é urna totalidade
concreta  inclusiva  e  macroscópica,  de  máxima  complexidade,  constituída
por  totalidades  de  menor  complexidade.  Nenhuma  dessas  totalidades  é
‘simples’ - o que as distingue é o seu grau de complexidade (é a partir desta
verificação  que,  para  retomar  livremente  urna  expressão  lukacsiana,  a
realidade da sociedade burguesa pode ser apreendida corno um complexo
constituído  por  complexos).  E  se  há  totalidades  mais  determinantes  que
outras (já vimos, por exemplo, que, na produção das condições materiais da
vida  social,  a  produção  determina  o  consumo),  elas  se  distinguem  pela
legalidade  que  as  rege:  as  tendências  operantes  numa  totalidade  lhe  são
peculiares e não podem ser transladadas diretamente a outras totalidades. Se
assim fosse,  a totalidade concreta  que é  a sociedade burguesa seria  urna
totalidade amorfa - e o seu estudo nos revela que se trata de uma totalidade
estruturada  e  articulada.  Cabe  à  análise  de  cada  um  dos  complexos
constitutivos  das  totalidades  esclarecer  as  tendências  que  operam
especificamente em cada urna delas. (NETTO, 2011, pp. 56-57)
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As  três  pesquisas  supracitadas,  consideradas  as  suas  particularidades  e  os

diferentes  níveis  de  aproximação  à  teoria,  buscam  entender  as  relações  entre  os

processos ocorrentes no complexo lutas e o complexo inclusivo, macroscópico que é a

sociedade  burguesa.  Nessa  direção,  José  Luiz  Cirqueira  Falcão,  em  estudo

denominado,  O jogo da capoeira em jogo e a  construção da práxis  capoeirana,

conclui que:

[...]  o  trato  com o  conhecimento  da  capoeira,  no  currículo  de  formação
profissional, está submetido à lógica de organização do processo de trabalho
pedagógico  própria  da  escola  capitalista,  que  assegura  a  sua  reprodução
através da formação de competências técnico-instrumentais e mentalidades
conformadas [...] Com isso, aponta para o desafio de tratar o conhecimento
da  capoeira  numa  perspectiva  auto-determinada,  autônoma,  solidária,
reflexiva  e  crítica,  e  contribuir  para  a  construção  de  um  outro  projeto
histórico, para além do capital (FALCÃO, 2004)

Por  sua  vez,  o  pesquisador,  Neuber  Leite  Costa,  no  estudo  denominado,

Capoeira, trabalho e educação, nos orienta que:

A  pesquisa  indicou  o  avanço  neocolonizador  do  Conselho  Federal  de
Educação Física  (CONFEF)  e do Conselho Regional  de Educação Física
(CREF), frente à cultura capoeirana e as implicações desastrosas para essa
manifestação  tanto  no  que  diz  respeito  à  formação  quanto  à  sua  práxis.
Evidenciou  também  os  argumentos  do  conselho,  o  objetivo  da
profissionalização,  as  táticas  de  ampliação  dos  quadros  de  filiados  do
sistema  CONFEF/CREF e  de  inserção  na  comunidade.  Em contrapartida
destacou as estratégias de enfrentamento e os movimentos de resistência,
juntamente com as ações contra as ingerências do conselho na comunidade
capoeirana (COSTA, 2007)

E o pesquisador Bruno Emmanuel Santana Silva, ao se referir no seu estudo,

Capoeira  de  capelo  e  os  intelectuais  maloqueiros:  limites  e  possibilidades  para

formação de educadores (as) populares de capoeira, às contradições existentes entre o

saber popular e acadêmico, conclui que:

Essas contradições foram concretamente materializadas no campo empírico
das  práticas  educativas  das  duas  edições  do  Curso  de  Formação  de
Educadores de Capoeira na Perspectiva Intercultural – denominado de PERI-
Capoeira  -  na perspectiva de contribuir  para a elaboração de referenciais
epistemológicos, teóricos e pedagógicos, visando à construção da cidadania
e  emancipação  humana  socialmente  referenciada  à  luz  do  Materialismo
Histórico Dialético, tendo como princípio da pesquisa a prática como critério
da verdade (SILVA, 2012)

No plano político,  os três trabalhos chamam atenção para a  necessidade da

superação das desumanidades do capitalismo, mediante a delimitação de um projeto
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histórico (com a defesa do socialismo e uma plataforma anticapitalista)  e  de uma

prática científica e educativa comprometida com os interesses dos trabalhadores

Fechando a amostra, identificamos seis estudos com problemáticas orientadas

pela tendência Pós-Moderna.

Devido ao nosso interesse no modo particular de interpretar o mundo das teses

pós-modernas, ressaltaremos o retrato deste fenômeno esboçado por Harvey, 2005,

buscando  dar  maior  visibilidade  a  aspectos  cujo  reflexo,  no  nosso  entender,

evidenciam-se  amplamente  nas  tradições  acadêmicas  que  informam  a  prática

pedagógica, a saber: a perda da visibilidade histórica no trato com o conhecimento, e

o retorno de uma epistemologia sedimentada na subjetividade que, via de regra, nega

o conhecimento sobre a realidade objetiva e a sua tensão dialética com a mediação do

homem no processo de construção do conhecimento. 

Isto  porque,  o  artefato  pós-moderno  típico  caracteriza-se  pela  crise  de

representação  em  meio  à  perda  de  fé  nas  metanarrativas  políticas  e  no  modelo

categórico moderno. Disso resulta o sentimento de desesperança política e incerteza

quanto à possibilidade de representar à realidade a luz do pensamento racional. Estes

dois aspectos constituem as duas principais dimensões das incertezas do nosso tempo:

a incerteza política e a incerteza científica, ou, em outras palavras, o fim da esperança

e o relativismo.

No tocante ao relativismo, de fato, alguns pós-modernistas declaram não acreditar em

qualquer tipo de verdade. O cerne da argumentação, nestes casos, reside na idéia de que a

verdade represente o correlato da interpretação, neste sentido uma apreciação sobre uma dada

realidade, pode significar, ao mesmo tempo, verdade para nós e não verdade para eles. Como

consequência lógica, em círculos pós-modernos, na medida em que, sustentar uma posição

com convicção é visto como desagradavelmente autoritário,  ser difuso,  cético e ambíguo,

significa ser democrático. 

Nessa  direção,  as  expressões  contidas  nos  resumos  privilegiam  a

heterogeinidade, a diferença, a fragmentação e a perda da credibilidade no modelo

científico moderno.  Vejamos alguns exemplos:  (1)  “[...]  os  resultados  da  pesquisa

devem ser encarados como um ‘ponto de mutação’ um momento de transição para

mais profundas e criativas investigações”77 (aqui vemos a influência de Fritjof Capra,

um autor clássico do pensamento ecopolítico, que em sua obra contesta fortemente os

77LIMA, L. M. F. Caminhando para uma nova (?) consciência: uma experiência de introdução da arte marcial
na  educação.  Tese  apresentada  no  Programa  de  Pós-graduação  em Educação  da  Universidade  Estadual  de
Campinas. Campinas-SP. 1999
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fundamentos  da  ciência  moderna  e  propõe  um  novo  paradigma,  chamado  de

sistêmico);  (2) “[...]  O estudo permitiu relacionar  capoeira com o contexto social

onde se insere, descobrindo-a, na escola, alicerçada numa racionalidade moderna [...]

numa lógica científico tecnológica [...] Ao apontar para os aspectos de alienação e

adestramento  que  regem  o  processo  de  escolarização  do  ensino  e  da  prática  da

Capoeira  e  propor  o  início,  efetivo,  de  um  conjunto  de  ações  que  promovam  a

capoeirização da Escola”78 (no exceto destacado, identificamos uma visão pessimista

do saber escolar, acompanhada de uma crítica ao saber teórico-acadêmico, próprio do

espírito subjetivista da epistemologia pós-moderna);  (3) “[...]  Assim, a perspectiva

multicultural no campo da educação no nosso contexto, indica possibilidades para se

intensificar relações de compartilhamento, trocas de saberes, tolerância e respeito aos

conhecimentos  das  civilizações  formadoras  da  nossa  sociedade  [...]”79 (Por  fim,

observamos outra importante manifestação do pensamento pós-moderno, com grande

influência no pensamento pedagógico atual é a defesa de uma ética da alteridade,

segundo este pressuposto não se deve atribuir valor de nenhuma ordem às diferentes

sociedades e muito menos compará-las a fim de identificar qual seria mais ou menos

desenvolvida.)

Dando  um  pouco  mais  de  atenção  à  questão,  é  interessante  notar  como

configurado este horizonte anti-episteme, todas as crenças passam a ser igualmente

justificadas pelo consenso da comunidade, daí a defesa da ideia de ‘verdades’ ou da

verdade relativa, de cujo resultado mais emblemático é o esfacelamento da fronteira

entre crenças cientificamente justificadas e crenças populares. 

Essa desconstrução teórica,  por sua vez, é essencial  para a consolidação do

pluralismo pós-moderno. Neste quesito o que se propõe é que todos os grupos tenham

o direito de falar por si mesmos, e de ter aceita a sua voz como autêntica e legítima.

Assim, Huyssens “[...] enfatiza a abertura dada no pós-modernismo à compreensão da

diferença e da alteridade”. (HARVEY, 2005, p. 52).

Vemos  assim  parte  significativa  da  amostra,  signatária  de  uma  concepção

política  conservadora,  em  que  a  retórica  da  cidadania,  protagonismo,  inclusão

naturaliza um cenário em que as desigualdades sociais caminham lado a lado com a

78BARBIERI, C. A. S.  O que a escola faz com o que o povo cria:  até a capoeira entrou na dança! Tese
apresentada no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos-SP.
2003
79CONRADO. A.  V.  S. de.  Capoeira Angola e Dança Afro:  contribuições para uma política de educação
multicultural na Bahia. Tese apresentada no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal
da Bahia. Salvador-BA. 2006
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legalidade política e a impotência cívica, muito demarcadas pela não superação do

atual modelo, revela-se um ajuste dentro do quadro jurídico e cívico burguês. Nesta

conjuntura, a noção de pós-modernidade passa a ser de um modo ou de outro cara à

direita, pois refletem as necessidades de adequação ao status quo. 

Quanto a explicitação do debate sobre o conteúdo luta  corporal, a pesquisa

identificou duas dissertações de mestrado em que as autoras apresentam um debate do

conceito  lutas/lutas  corporais.  A  saber:  Mariana  Simões  Pimentel  Gomes,

Procedimentos  pedagógicos  para  o  ensino  das  lutas:  contextos  e  possibilidades

(2008);  e  Fabiana  Cristina  Turelli,  Corpo,  domínio  de  si,  educação:  sobre  a

pedagogia das lutas corporais (2008).

Os demais trabalhos restringem a discussão à análise das modalidades de lutas

estudadas (capoeira, judô, taekwondô, jiu-jitsu, karatê, kung fu). 

Quanto ao exercício teórico, as autoras:  Mariana Simões Pimentel Gomes e

Fabiana Cristina Turelli se aproximam no que diz respeito a preocupação com o trato

pedagógico do conteúdo lutas/lutas corporais, vejamos em Gomes, 

[...]  como  as  diferentes  manifestações  do  fenômeno  Lutas  podem  ser
organizadas de acordo com os  princípios comuns que as regem,  com o
intuito de contribuir para a estruturação pedagógica deste conhecimento na
área da educação física (GOMES, 2008, p. 35, grifos nossos)

E, em Turelli, 2008,

[...] buscou investigar aspectos da pedagogia corporal construída a partir de
três lutas.  Esta pedagogia é a forma de se lidar com o corpo e se firma, em
grande medida, na dor e no sofrimento. Ela está legitimadamente presente,
ainda que sob diferentes aspectos, nas três lutas, ou, nos dois campos que
foram aqui definidos – marcial-esportivo, tendo por representante o Karatê e,
marcial-filosófico com Nei Kunge I Ai Do. É tida por “natural” por seus
praticantes (p. 107)

Nas  duas  produções  consideramos  avanços  significativos  no  trato  do

conhecimento Lutas, bem como em sua relação pedagógica, entretanto identificamos

limites  explicativos  sobre  o  fenômeno  estudado,  especialmente,  por  terem a  base

explicativa  idealista  e  monista80.  Vejamos  como  esta  questão  se  explicita  no

pensamento de Gomes, 2008

80Quando  mencionamos  a  base  idealista,  identificamos  em  Gomes  uma  ênfase  no  objetivo,  como  são
caracterizadas  as  tendências  Empirico-analiticas,  e  em  Turelli,  uma  análise  fundada  na  subjetividade,  nas
impressões dos sujeitos sobre o que fazem, característico da abordagem da fenomenologia. Em ambas, não há
uma relação dualista entre subjetivo e objetivo, como Lukács, 2012, nos alerta em relação ao espelhamento entre
sujeito e  objeto,  bem como uma atividade que seja objetiva e  subjetiva simultaneamente (dualista)  de base
material (materialista).
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[...] Luta já foi reconhecida como rito, prática religiosa, preparação para
a guerra, jogo, exercício físico, entre outros diversos significados que já lhe
foram atribuídos. A maioria dos relatos de povos antigos conta com distintas
manifestações  de  atividades  de  luta,  que  expressavam  seus  costumes  e
tradições, delineando sua história, fosse ela ocidental ou oriental (GOMES,
2008, p. 35)

Para a autora, não existe distinção entre as atividades e sua intencionalidade. O

exceto evidencia uma percepção cindida do objeto, com proeminência para a forma

fenomênica.  Por  este  motivo  a  autora  cai  em uma  armadilha  em meio  a  qual,  o

conceito perde a sua especificidade: rito, religião, exercício físico, jogo e preparação

para guerra.

E ela assevera o conceito quando:

A escolha de um termo para tratar dessas atividades pode ser subjetiva
dependendo  do  entendimento  do  pesquisador  e  de  onde  ele  deseja
chegar com o  seu  emprego.  Arte  Marcial,  Esportes  de  Combate,  Luta,
Lutas. No contexto esportivo-educacional, no qual se fundamenta a escrita
deste  texto,  os  termos  Luta/Lutas  contemplam as  intenções  e  anseios  da
pesquisa. (GOMES, 2008, p. 35, grifos nossos)

O relativismo conceitual oscila de acordo os critérios do autor, e não com o

desenvolvimento histórico da prática concreta das atividades de Lutas. Nossa posição

entra em consonância com Kosic, 1976, para quem,

O  pensamento  que  destrói  a  pseudoconcreticidade  para  atingir  a
concreticidade  é  ao  mesmo tempo um processo  no  curso  do  qual  sob o
mundo da aparência se  desvenda o mundo real;  por  trás  da aparência
externa  do  fenómeno  se  desvenda  a  lei  do  fenómeno;  por  trás  do
movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenómeno,  a
essência (KOSIC, 1976, p.16, grifos nossos)

Partindo da lógica apresentada por Kosic, 1976, perguntamos: O que definiria a

essência  do  fenômeno  lutas  para  que  não  caíssemos  na  armadilha  da

pseudoconcreticidade? - Resposta do Autor – Partir de uma ontologia materialista,

ancorada no conceito de atividade, desenvolvido pelos pensadores soviéticos do início

do século XX. Nesse sentido, entender como o homem se humaniza, e qual atividade

é responsável  por  isso  (trabalho),  e  na  decomposição da  atividade,  entender  entre

necessidade,  motivo  e  ação,  desencadeia  uma  função  dupla  simultânea,  no

pensar/fazer, as contradições na unidade intencional, que no caso das lutas, em seu

momento de preponderância da contradição matar/morrer.

Dando  continuidade  ao  debate,  no  próximo  capitulo  desenvolveremos  a
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categoria  Luta/Luta  Corporal sob  a  luz  do  esquadro  conceitual  do  Materialismo

Histórico Dialético, momento em que daremos vazão a questão anunciada.



3. EU QUERO LUTAR, MAS NÃO COM ESSA FARDA81: LUTAS E SUA ESTREITA
RELAÇÃO COM A BASE PRODUTIVA NA SOCIEDADE DE CLASSES 

Na tradição grega, um prólogo é um termo originalmente usado na tragédia

para parte anterior à entrada do coro e da orquestra, na qual se enuncia o tema da

peça. 

Pedimos  a  paciência  dos  leitores  para  um  longo,  porém,  absolutamente

necessário prólogo com o qual iniciamos este capítulo. 

Primeiro Ato:

O distinto Lisímaco convidara um grupo de amigos para assistirem, numa
palestra ou ginásio/públicos, à exibição de Estesilau, reputado mestre de
hoplomaquia82. Findo o espectáculo, explica-se. O convite e a exibição são
mero  pretexto  para  um  conselho:  qual  o  interesse  educativo  daquela
modalidade? Poderá ela educar os jovens na perfeição (180a; 181b-c)? [...]
Tentemos, por conseguinte, ó Laques, dizer, em primeiro lugar,  o que é a
coragem. Depois disso, examinaremos também de que modo ela poderá ser
dada  aos  jovens  e  em  que  medida  ela  pode  provir  de  exercícios  e  de
matérias de estudo. [...] uma primeira definição, que restringe a valentia no
campo  militar  (190d)  aquilo  que  vulgarmente  se  entende  por  coragem
(190e): [...] Realmente, aquele que decidir, na linha de combate, enfrentar
o inimigo a pé firme, em vez de retirar, esse, bem o sabes, será corajoso.
[...]Com esta formulação dá uma imagem ou exemp1o de coragem, não uma
definição, e Sócrates vai, naturalmente, mostrar a sua inadequação através
da prova et contrariam: também se pode ser corajoso num caso de recuo ou
retirada.  [...]  - Propõe um modelo de definição [...]A segunda definição
descreve a coragem como perseverança de alma «Karteria tes psyches»
(192b-c). Sócrates passa imediatamente ao processo refutatório, partindo do
pressuposto consensual, de que a coragem é bela: é que há perseverança
que não é bela, aquela que não é acompanhada de inteligência, razão ou
senso. Esta refutação leva a nova reformulação, em 192c-d, no sentido de
que  a  coragem  é  a  perseverança  acompanhada  de  senso  «phronimos
karteria». A fórmula foi encontrada, agora, por restrição. Mas também esta
hipótese vai revelar-se improcedente, conforme se prova com uma série de
exemplos  tirados  do  domínio  da  técnica.  Não  admira,  pois,  que  os
interlocutores venham a sentir-se em aporia (194a-c). Embaraçado pela sua
falta de capacidade de expressão,  Laques desiste.  Sócrates pede ajuda a
Nícias, não sem antes ter admitido que, por vezes, perseverança é coragem
(194a) [...] Nícias a explicitar a terceira definição, que gradualmente vai
sendo entretecida entre 194d e 195e. Sócrates, ao retomar o diálogo com
Nícias,  vai  reformular  essa  definição  em  196c-d:  -  ‘[...]  afirmas  que  a
coragem, é a ciência do que é perigoso e do que é favorável. (OLIVEIRA in
PLATÃO, 2007, p. 13-18)

Segundo ato:

Yamamoto Kichizaemon was ordered by his father Jin'-emon to cut down a

81Trecho da música Núcleo Base (Edgar Scandurra), Ira!
82ὁπλομαχία/hoplomakhía, combate corporal com armas (espada curta, e escudo) ver VERNANT, J. P. Mito e
Religião na Grécia antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 



90

dog at the age of five, and at the age of fifteen he was made to execute a
criminal. Everyone, by the time they were fourteen or fifteen, was ordered
to do a beheading without fail. When Lord Katsushige was young, he was
ordered by Lord Naoshige to practice killing with a sword. It is said that at
that time he was made to cut down more than ten men successively. A long
time  ago this  practice  was  followed,  especially in  the  upper  classes,  but
today even the children of the lower classes perform no executions, and this
is extreme negligence. To say that one can do without this sort of thing, or
that there is no merit in killing a condemned man, or that it is a crime, or that
it is defiling, is to make excuses. In short, can it not be thought that because
a person's martial valor is weak, his attitude is only that of trimming his nails
and being attractive? If one investigates into the spirit of a man who finds
these things disagreeable,  one sees that  this  person gives himself  over to
cleverness and excuse making not  to kill  because he feels unnerved.  But
Naoshige made it his orders exactly because this is something that must
be done83 (TSUNETOMO, 2005, 93-94, grifos nossos) 

Terceiro ato:

Um brasileiro [...] quando dirigia sua caminhonete preta pela Carson Avenue
acima  do  limite  de  velocidade.  Um veículo  de  passeio  saía  da  garagem
naquele momento, e só o reflexo apurado dos dois motoristas foi capaz de
evitar a colisão. Ao olhar pelo retrovisor, o brasileiro viu o outro estender-lhe
o  dedo médio,  um sinal  universal  de  ofensa.  Imediatamente,  ele  freou e
engatou a marcha a ré até o acostamento mais próximo. Tirou o cinto de
segurança com violência  e  saiu da caminhonete.  A cena poderia  assustar
qualquer um. Apesar de já exibir alguns fios de cabelo grisalhos, o brasileiro
conservava (e ainda conserva) uma aparência jovem, com 1,85 metro, uma
envergadura de nadador e a massa muscular seca distribuída num corpo que
pesa  80  quilos  há  mais  de  vinte  anos.  A fúria  se  manifestava  no  rosto
crispado e nos olhos semicerrados. O outro motorista se encolheu atrás do
volante, mas esboçou uma reação.
—  Porra,  como  é  que  você  vem nessa  velocidade  toda?  —  perguntou,
exaltado.
— Porra é o caralho. Eu estou indo rápido, sim, mas isso não te dá o direito
de me mostrar o dedo. Você não sabe quem eu sou.
Era verdade, o motorista não sabia.
— Pior é que agora você vai ter que engolir esse dedo a seco — continuou o
brasileiro.  — Eu  estou  errado,  mas  você  vai  perder  o  respeito  comigo?
Perdeu o respeito, é foda. Agora a porrada vai comer.
— Não, não é por aí. Você está certo, então — respondeu o americano, já
assustado, mas ainda assim com uma ponta de ironia.
— Não é uma questão de estar certo ou não, seu imbecil. É uma questão de

83Yamamoto Kichizaemon foi ordenado pelo seu pai, Jin'-emon cortar um cachorro quando tinha cinco anos, e
aos quinze foi  mandado executar  um criminoso. Todos, com o tempo, com quatorze ou quinze anos,  serão
mandados, decepar sem falhas. Quando o senhor Katsushige, quando jovem, foi ordenado pelo senhor Naoshige
praticar matança com a espada. Diziam que naquele tempo, ele cortaria mais de dez homens sucessivamente. Há
tempos, essa prática foi seguida, especialmente, pela elite, mas hoje até as crianças das classes baixas, a não
executar, e isso é uma negligencia. Dizer que se pode prescindir esta sorte da coisas, ou que não tem mérito
matando um condenado, ou que isso é um crime, ou que é uma profanação, isso é dar desculpas. Em suma, não
se pode pensar isso porque uma pessoa das lutas (martial, preferi traduzir dessa forma) têm valores fracos, sua
atitude é apenas para aparar as unhas e ser atraente? Se alguém investiga o espírito de um homem que acha essas
coisas desagradáveis, vê-se que esta pessoa se entrega à engenhosidade para dar desculpas para não matar porque
ele se sente enervado. Mas Naoshige executou suas ordens exatamente porque isso é algo que deve ser feito
(tradução nossa)



91

respeito. Não se mostra o dedo assim para quem você não conhece. Você não
sabe quem eu sou.
—  Está  bem,  está  certo  —  disse  o  outro,  finalmente,  parecendo  agora
concordar de verdade.
O  brasileiro  soltou  um  último  palavrão,  deu  as  costas  e  voltou  para  a
caminhonete. Ao relembrar o episódio alguns meses depois, na sala de jantar
de sua bela casa em Palos Verdes, município vizinho a Torrance, ele garantiu
que nunca teve a intenção de bater no outro motorista. Mas seria contra sua
natureza  voltar  para  casa  sem,  de  alguma  forma,  responder  a  uma
ofensa, como aquele dedo médio esticado. Desde pequeno, aprendeu que
ninguém da sua família aceita desaforo. Ele acredita que a intimidação
pode evitar a violência física, pois, quando feita com veemência, tende a
fazer o outro recuar. Como uma maneira de vencer a luta sem levantar a
mão. (AWI, 2012, p 15-16)

O contexto da primeira cena é de uma sociedade necessariamente belicosa e

aristocrática, Platão (427 a.C. a 347 a.C.) ressaltava, no diálogo, os pressupostos para

compreensão da  necessidade do ensino das  artes de combate84 aos filhos  da elite

ateniense, a investigação gira em torno da saúde da alma (saúde psíquica).

O segundo excerto foi extraído do livro: Hogakure: The Book of Samurai, texto

datado do século XVII, escrito por Yamamoto Tsunetomo, um samurai que viveu no 

apogeu do xogunato Tokugawa, segundo Kobayashi, 2010, época de ouro dos 

espadachins samurai. O trecho em destaque descreve o processo de aprendizagem das 

lutas, em especial o manejo da espada na decapitação, e os valores discutidos a partir 

dessa atividade.

O terceiro diálogo se insere em um contexto mais próximo, o seu protagonista 

é Royce Gracie, o primeiro campeão do Ultimate Fight Championship (UFC), 

membro da afamada família Gracie, conhecida pelas glórias dentro dos rigues de 

lutas. Esse diálogo está presente na entrevista feita ao repórter Fellipe Awi, em 2009, 

pleno século XXI, para construção de seu livro: Filho teu não foge à luta: como os 

lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial, de 2012, em 

que retrata os bastidores do processo histórico da construção de um dos maiores 

eventos de lutas na atualidade.

A temática em torno da qual se situa este capítulo,  se insere neste amplo e

complexo debate ao abordar o conteúdo lutas, atividade específica da cultura corporal,

que  carrega  em  sua  essência,  o  sentido  ágon  (ἀγών  –  combate).  Neste  capítulo

ensaiamos um breve histórico das atividades com lutas, tomando-a como ponto de

partida de uma análise sob o modo de produção, e que tem por finalidade o debate das

84Termo bastante difundido para uma definição de lutas fora do conceito de Artes Marciais, que temos pleno
acordo, mas que carece de um estreitamento no trato específico dentro do campo de estudos da educação física
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seguintes  questões:  Seriam  as  Artes  de  Combate  (Luta/Luta  Corporal) um

conhecimento necessário à socialização das novas gerações? O que elas potencializam

na formação humana? Enfim, o que orienta a necessidade desse conteúdo no modo de

produção escravista, feudalista, capitalista, para que o mantenhamos nos programas

formativos das futuras gerações, entendendo os diferentes interesses estruturais que

organizam cada lógica social? Eis um problema ontológico!

As lutas figuram entre as mais antigas atividades humanas, uma atividade que

objetiva  o  beligerante85,  agonístico86,  a  sobrepujança,  a  sublimação,  em

última/primeira instância a contradição entre morte/vida. 

Nessa definição se aplicam os sentidos mais amplos, desde lutas ideológicas,

ao sentido dos conflitos presentes nas unidades dos contrários (pares dialéticos), entre

tantas outras formas que foram desenvolvidas pelo gênero humano. Por esse motivo,

tomaremos por antonomásia, o termo  lutas corporais como atividade específica da

cultura  corporal,  voltada  ao  desenvolvimento  de  técnicas  com  a  finalidade  de

subjugar e/ou matar o semelhante. 

Em diferentes civilizações, seja a mais primitiva das organizações sociais as

mais complexas, existiam atividades voltadas para o sentido do  combate, ou para a

defesa  ou  ataque87 a  outros  grupos  sociais,  para  manutenção  da  vida  ou  para

ampliação de sua riqueza88. Nesta seção do texto, assumimos o desafio de construir o

arcabouço conceitual para definição do que seja Lutas Corporais.

Cabe ressaltar a nossa compreensão de que a gênese e o desenvolvimento dos

conceitos devem partir da ideia de que nada, nenhuma relação, fenômeno ou conceito

tem uma forma imutável.

Os mesmos homens que estabelecem as relações sociais de acordo com a sua
produtividade  material,  produzem  também  os  princípios,  as  idéias,  as
categorias, de acordo com suas relações sociais. […]  Assim, estas idéias,
estas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem.
São produtos históricos e transitórios. […] Há um movimento contínuo de

85Que ou o que faz guerra ou está em guerra; que ou o que está em luta; que tem inclinação para a guerra, para o
combate; que faz guerra por vocação e vezo. (HOUAISS, verbete beligerante, versão eletrônica)
86Relativo a luta, conflito, combate; que se refere à agonística grega, em seu aspecto desportivo ou retórico, que
argumenta intensamente; combativo diz-se de comportamento, que inclui reações diversas como ameaça, ataque
e fuga, observado em encontros agressivos entre dois indivíduos de uma mesma, que se caracteriza por debate
conflituoso e acerbo entre os seus personagens (diz-se de texto platônico) favorável à luta, ao conflito; que vê no
combate o instrumento por excelência do progresso (diz-se de doutrina) (HOUAISS, verbete agonista)
87Isso não altera a coisa em si, mas as justificativas na maioria dos discursos morais sobre a utilização do
combate como prática civilizatória.
88Riqueza a que nos referimos, é a síntese da atividade do trabalho, natureza e atividade humana. Nesse sentido,
o emprego do termo, relaciona-se de forma mais direta com terra, instituída no processo de desenvolvimento
social de classes, como propriedade privada.
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aumento  das  forças  produtivas,  de  destruição  nas  relações  sociais,  de
formação nas idéias; de imutável não existe senão a abstração do movimento
– mors immortalis89 (MARX, 1985, p. 106, grifos nossos)

Por este motivo, iniciamos esse exercício do pensar pela caracterização dos

diferentes projetos históricos de mundo e de homem, caminho que nos leva a uma

reflexão  sobre  a  noção  de  técnica,  e  do  conteúdo  da  Cultura  Corporal que

denominamos Luta/Luta Corporal.

Com  a  investigação  deste  percurso  buscamos  evidenciar  nexos  que  nos

auxiliam  no  processo  de  identificação  da  sua  unidade  essencial:  o  sentido

(objetivo/intenção) de suas expressões fenomênicas nos diversos espaços e tempos.

3.1. FORMAS SOCIAIS, MODOS DE PRODUÇÃO E O SENTIDO DAS LUTAS: 

Nessa seção do texto,  ainda que de modo sumarizado, buscamos analisar o

movimento histórico concreto do desenvolvimento da Luta Corporal, trata-se de uma

tarefa que não é de modo algum fácil, uma vez que envolve inúmeros e complexos

aspectos,  tornando-a  impossível  de  ser  sintetizada  neste  capítulo  sem  prejuízos,

contudo consideramos imprescindível anunciá-la. 

Antes, porém, de iniciarmos este exercício, a fim de evitar mal entendidos, vale

esclarecer que para a lógica marxista os modos de produção podem coexistir. “Marx

não se refere à sucessão cronológica, ou mesmo à evolução de um sistema a partir de

seu predecessor (embora, obviamente, seja este o caso do capitalismo com relação ao

feudalismo)” (HOBSBAWM, 1982, p. 38). Formas sociais de comunismo primitivo

ainda  existem em pleno século  XXI,  como exemplo  de  algumas etnias  indígenas

isoladas, localizadas no seio da floresta amazônica, assim como formas escravistas no

Brasil90.

89Nota 126, de A Miséria da Filosófia, 1985, “Marx retoma aqui um verso de Lucrécio, extraído de De Rerum
Natura (Da Natureza das Coisas), livro III, verso 869: 'mortalem vitam mors immortalis aderait' ('a morte imortal
ceifou a vida mortal'). No seu exemplar, Proudhon anotou: "Sim, eternas como a humanidade, nem mais, nem
menos; e todas contemporâneas. A sua segunda observação não conduz a nada” (MARX, 1985, p. 106, nota
126))
90Diário de Natal (RN). Escravos do século XXI, 14/09/2006 – acessado em 20 de janeiro de 2015: “Segundo
cálculos da Comissão Pastoral da Terra, no Brasil, 25.000 pessoas, a maioria homens semi-analfabetos, entre 25
e 40 anos de idade, trabalham em condições subumanas, sem acesso a água potável, alojamento, salário e com o
cerceamento de outro direito básico: o da liberdade. Em condições inferiores às dos animais em cativeiro e
proibidos de regressarem para a cidade de onde partiram, esses trabalhadores se submetem a jornadas excessivas
de trabalho, com os direitos legais desrespeitados e pondo em risco sua segurança e saúde física e mental”
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3.1.1. MODO PRIMITIVO DE PRODUÇÃO.

O modo primitivo de produção se caracteriza pela  extrema dependência do

homem com relação à natureza. Sua principal atividade produtiva era coleta do que a

natureza lhe oferecia. O trabalho não permitia, pelas condições objetivas, promover

ideações que condicionasse as ações humanas a qualquer possibilidade de exploração

do homem pelo homem. Ao descrever este tipo de organização social, Hobsbawm,

1985,  afirma  “[...]  A primeira  destas  é  a  propriedade  comunal  e  corresponde  ao

‘estágio não desenvolvido da produção,  em que as pessoas se  sustentam caçando,

pescando e criando animais ou, quando muito, plantando’” (HOBSBAWM in MARX,

1985, p. 29).

Objetivando melhor qualificar esta  questão,  cabe um breve investimento na

reflexão sobre trabalho, técnica e tecnologia. Evocaremos esta discussão destacando

o  pensamento  do  professor  Álvaro  Vieira  Pinto.  Daremos  especial  atenção  ao

pensamento de Vieira Pinto, 2005, devido à riqueza histórica e precisão analítica da

sua reflexão.

De acordo com o autor, os avanços tecnológicos de nossa época não são o que

a explicam. No decorrer da história  a  técnica pressupõe o novo,  um novo que se

acumula possibilitando uma nova qualidade. Esse processo,  porém, se observa em

todo  o  desenvolvimento  da  história  humana  em  seus  estágios  sociais.  O  que  se

encontra de novo no nosso tempo, conforme Vieira Pinto, 2005, é a abrangência e o

conhecimento de tais técnicas.

O autor afirma que “nos animais não há técnica”, pois esta é uma forma de agir

especificamente humana, pois indica a resolução de suas contradições com a natureza

de forma previamente pensada, o que só é possível no trabalho em estado social, isto

é,  humano (VIERA PINTO,  2005,  p.147-148).  Todavia,  um traço  distintivo desse

desenvolvimento específico do homem, frequentemente encontrado, é a utilização do

agir  técnico para  a  destruição dos  seus  semelhantes.  Este  fato se  dá  mediante  os

antagonismos de classes que leva o homem a 

[...] constituir o inimigo vital para um seu semelhante. O fato de a técnica ser
posta a serviço da destruição de indivíduos da mesma espécie revela, por
esta  mesma  desoladora  evidência,  que  se  origina  em  condições  de
desempenho social do trabalho comum sobre o mundo exterior. Apenas, em
vez  de  ser  caracterizada,  sem  sentido  mais  amplo  e  autêntico,  como
instrumento da vida que se tornou racional,  vê-se  degradada ao papel  de
‘arma’, indicando imediatamente o tipo de regime irracional de convivência
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no qual é usada. (VIEIRA PINTO, 2005, p.147).

E continua

[...] A técnica autêntica só aparece com o surgimento da consciência, porque
exige a percepção da relação contraditória do existente humano com o meio.
Sendo  um  conceito  abstrato,  essa  apreensão  só  pode  ocorrer  quando  a
evolução do sistema nervoso central galgou um grau de aperfeiçoamento que
lhe permite compor tal idéia. Para isso faz-se mister o exercício do trabalho,
fundamento social do ato do pensamento. (VIEIRA PINTO, 2005, p.148).

A técnica  diz  sempre  respeito  ao  ser  consciente,  que  busca  resolver  uma

contradição entre suas necessidades animais de sobrevivência e o meio físico e social

circundante.  A forma como esse ser  resolve tais  necessidades  chama-se produção,

todavia,  a  marca  da  sua  compreensão  acerca  da  produção  é  que  esta  não  se

desencadeia dos resultados do processo, mas do seu agente. 

Por isso, o que em primeiro lugar a produção produz é o próprio produtor.
[...]  O  deslocamento  do  centro  de  gravidade  da  questão  explica  a
dificuldade de perceber que o principal produto do homem é ele mesmo.
Só secundariamente, e por via da necessidade de conquistar a existência, o
termo  ‘produção’  adquire  sentido  quando  aplicado  aos  objetos  que
manifestamente lhe saem das mãos. (VIEIRA PINTO, 2005, p.149, grifos
nossos).

Essa consideração é completada pelo autor, para demarcar seu ponto de partida,

com a explicitação de que é “no terreno objetivo do processo social,  da produção

material da existência pelo homem” que “se encontram as raízes da única explicação

teórica legítima do comportamento técnico” (VIEIRA PINTO, 2005, p.150). 

Nas concepções apresentadas por Vieira Pinto (2005), o ponto de partida para

compreensão do caráter histórico da técnica considera três fatores indissociáveis: (1) a

situação do homem no mundo, (2) sua base biológica, que se expressa nos (3)

estágios superiores propriamente sociais. 

E, complementa, 

Ao  contrário  do  animal  irracional,  que  ganha  a  existência,  o  homem  a
produz. Esta diferença é absolutamente decisiva e estabelece, a nosso ver, o
alicerce inabalável no qual deve assentar qualquer interpretação filosófica do
ser  e  da  atividade  do  homem.  [...]  a  pergunta  pela  técnica  tem  de  ser
respondida de acordo com a forma correta em que se impõe enunciá-la: que
papel  desempenha  a  técnica  no  processo  de  produção  material  da
existência  do  homem  por  ele  mesmo? (VIEIRA PINTO,  2005,  p.155,
grifos nossos). 

Ele explica que “[...] a prática dos atos executados pela matéria viva”, desde
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suas origens até aquelas dos animais irracionais superiores, não devem ser definidas

como  técnica.  Para  ele,  este  termo  “[...]  tem  aplicação  justa  quando  designa  a

execução  humana  de  atos  de  produção e  defesa  da  vida,  feitos  por  força  de  um

processo qualitativamente diferente, impossível de encontrar-se nos brutos, a saber, o

condicionamento da ação a finalidades conscientemente concebidas” (VIEIRA PINTO,

2005, p.156). 

Assim,  O  homo  sapiens  sapiens,  originariamente  organizado  em  bandos

nômades, via de regra, constituídos por grupamentos de uma mesma família, inaugura

um processo  econômico  com  base  nos  saberes  acumulados  pelos  seus  ancestrais

baseado em técnicas rudimentares voltadas a atividade da agricultura e da pecuária, o

que  resulta  na  produção  do  excedente,  e  complexificação  das  relações  sociais.

Cumpre  destacar,  que  a  nova  qualidade  do  homem  e  da  sociedade,  surge  como

resultado  de  numerosas  transformações  quantitativas  que  levaram  finalmente  à

mudança qualitativa, isto é, ao aparecimento de um novo tipo de organização social.

Nestes termos, são criadas as condições objetivas para se iniciasse a relação de

apropriação do produto do trabalho de outros semelhantes “[...] no que diz respeito à

‘luta’ do homem com a natureza, até o desenvolvimento de suas forças produtivas

sobre uma base correspondente” (MARX e ENGELS, 2007, p. 31). Vemos, assim a

gênese  de  algo  radicalmente  novo  na  história  humana,  pela  primeira  vez  as

contradições sociais se tornam antagônicas. Vejamos o extrato de Hobsbawm na sua

introdução ao texto de Marx de 1854-55,  Formações Econômicas pré-capitalistas

(1982):

Este  grupo  (a  ‘família’)  tende  a  desenvolver  em seu  seio  não  apenas  a
distinção entre o chefe e demais membros, mas, ainda, a escravidão, que se
origina do aumento da população e suas necessidades e do incremento das
relações  externas,  representadas  pela  guerra ou  pelo  escambo.
(HOBSBAWM in MARX, 1982, p. 30)

Sobre a questão da formação dos grupos, Engels nos mostra que não se tratar

uma novidade a sobrepujança de um homem pelo outro, mas que assume em outro

modo produtivo, uma peça funadamental:

A escravidão já tinha sido inventada. O escravo não tinha valor algum para
os bárbaros da fase inferior. Por isso os índios americanos relativamente aos
seus inimigos vencidos agiam de maneira bastante diferente da usada na fase
superior.  A tribo vencedora matava os homens derrotados,  ou  adotava-os
como irmãos; as mulheres eram tomadas como esposas, ou, juntamente
com seus  filhos sobreviventes,  adotadas  de  qualquer  outra  forma.  Nessa
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fase, a força de trabalho do homem ainda não produz excedente apreciável
sobre os gastos de sua manutenção (ENGELS, 1978, p. 28)

Como exemplo deste tipo de organização social,  os  Khoisan,  representam a

unificação  de  dois  povos,  os  bosquímanos  (ou  boximanes)  e  os  Khoikhoi,  são

considerados  um  dos  representantes  mais  antigos  do  gênero  humano,  pesquisas

genéticas comprovaram a sua existência no período entre 120 mil e 30 mil anos atrás,

segundo  pesquisa  liderada  pelo  bioquímico  Stephan  Schuster,  da  Universidade

Tecnológica  de  Nanyang,  em  Cingapura,  seus  ancestrais  foram  provavelmente  o

maior grupo de humanos modernos. Eles ainda habitam a África Austral (Norte da

Rodésia), e mantém a cultura de seus ancestrais91. Os conflitos entre os Khoisan eram

motivados  pela  disputa  pela  subsistência,  como  demonstra  Costa  e  Silva,  2011:

“Havia ainda o temor de sedentarização dos pastores, que passariam a disputar com os

agricultores o  uso da terra e  o acesso às águas.  Daí  os conflitos que entre  eles

freqüentemente se produziam e dos quais podia resultar o deslocamento do eixo da

transumância”92 (SILVA, 2011, p. 44, grifos nossos)

Abaixo, a gravura rupestre, ilustra a Luta do homem contra outro homem. No

modo de produção primitivo, as atividades utilitárias, a exemplo da caça, orientam o

arcabouço de gestos que eram utilizados na atividade de luta. Seu aprendizado se dava

por meio de imitação.

91Informações nos artigos citados: a) Kim, H. L. et al. Khoisan hunter-gatherers have been the largest population
throughout  most of modern-human demographic history.  Nat.  Commun. 5:5692 doi:  10.1038/ncomms6692
(2014); e b) TUFFANI, M. Bosquímanos podem ter sido a maior população do mundo in Folha de São Paulo de
05 de dezembro de 2014, acessada em 20 de janeiro de 2015.
92SILVA, A. da C. e. A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. 5ª edição revista e ampliada. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
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Figura 1: Luta entre Bosquimanos e Hotentotes. Registro de pintura rupestre mais antiga de
que  há  conhecimento,  no  norte  da  Rodésia,  África.  Fonte:  Ciencia1.com  -
http://www.ciencia1.com/noticias.asp?id=12916&fc=20130123

3.1.2. OS MODOS DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA E ASIÁTICO 

No modo de produção asiático a atividade produtiva principal é a agricultura e

a  pecuária,  diferente  das  primeiras  comunidades  primitivas  em que os  indivíduos

possuíam interesses comuns, no modelo asiático, com o surgimento da exploração do

homem  pelo  homem,  ganha  complexidade  e  ampliação  da  sociedade,  surgem  os

interesses antagônicos de classes, que se tornam inconciliáveis, a classe dominante se

apropriava da riqueza produzida nas aldeias por meio de impostos e os oprimidos

eram sujeitos a trabalhar na terra  para o sustento de toda comunidade.  (LESSA e

TONET, 2011); (MARX, 1982)

Nessas  circunstâncias,  surge  a  necessidade  da  criação da  Força  Militar,  do

Estado, e do Direito93. 

93Colocamos nessa ordem, por entender que as relações materiais determinam as formas ideais, nesse caso, o
Estado como forma política, e o Direito como jurídica de uma estrutura social, por isso as forças militares estão
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Nesse  período,  já  identificamos  a  presença  do  Estado  como  expressão  da

vontade da elite, do direito como regulador da vida social de modo a que ela possa se

reproduzir  sobre a base da propriedade privada e de um conjunto de instrumentos

repressivos (exercito, polícia, sistema penitenciário e guerra94).  (LESSA e TONET,

2011) 

Com o desenvolvimento das forças produtivas e na medida em que a sociedade

se distancia de suas origens naturais a luta se torna imprescindível. Nesse contexto

surge  a  necessidade  da  preparação  do  guerreiro  como  atividade  essencial  a

manutenção de interesses de classe, ocorre o desenvolvimento de técnicas de combate

mais sofisticadas, bem como de tecnologias de combate. O aprendizado da técnica

passa a se dar por meio de instrução – cultura de luta.

De acordo com Lessa e Tonet, 2011, as sociedades asiáticas se desenvolveram

na região geográfica compreendida entre o Oriente Médio e a China e, também, nas

civilizações Maia e Asteca nas Américas. O desenvolvimento mais lento das forças

produtivas  fez  com  que:  “[...]  as  sociedades  asiáticas  chegassem  ao  século  20

praticamente como eram a milhares de anos atrás.” (LESSA e TONET, 2011, p. 57)

Com o excedente econômico gerado pelo desenvolvimento da força produtiva

(agricultura  e  pecuária)  a  exploração  do  homem  pelo  homem  passa  a  ser  uma

atividade  lucrativa.  Segundo  Lessa  e  Tonet,  2011,  As  sociedades  escravistas  se

caracterizavam pela existência de duas classes sociais antagônicas: os senhores e os

escravos. Já que toda a produção destes pertencia ao seu senhor, aos escravos não

interessava o aumento da produtividade. Por este motivo, a única forma de aumentar a

na base estrutural das sociedades classistas, que sustentam a contradição entre os interesses da mesma, quando
analisamos a assertiva de Marx sobre sua crítica a filosofia do direito alemã, sobremaneira, a hegeliana, que
inspirou o título dessa tese, ele afirma: “A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma , o poder
material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material quando se
apodera das massas. A teoria é capaz de se apoderar das massas tão logo demonstra ad hominem, e demonstra ad
hominem tão logo se torna radical. ser radical é agarrar a coisa pela raiz. Mas a raiz, para o homem, é o próprio
homem. (MARX, 2010, p. 151)
94No contexto do direito internacional, estado de guerra é uma condição de dois ou mais estados, causada por
uma declaração de guerra entre os estados envolvidos. Cabe aqui, uma breve adequação ao termo guerra civil,
para justificar as relações com os interesses de Estado, sejam externos, entre outros estados, ou internos, na
tomada de Estado ou rompimento com o mesmo, instituindo outro Estado independente. “As guerras não são
algo novo na história da humanidade. O armamento, a motivação, a estratégia, os objetivos têm mudado muito,
mas elas existem há milhares de anos. É evidente que navios a remo e muralhas de pedra não funcionam mais
para atacar ou defender cidades, como na Guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga: conflitos recentes, como a
Guerra do Golfo, contaram com armamento sofisticado e a mais moderna tecnologia da informação. O que elas
têm em comum, assim como todos os embates apresentados neste livro, é o fato de terem promovido mudanças
fundamentais na trajetória da humanidade (MAGNOLI, 2006, p. 07). Vejamos o extrato de Funari, 2006, sobre a
relevância da guerra: “O filósofo Heráclito (540-475 a.C.) observou que ‘a guerra é o pai de todas as coisas’
(pólemos patér pantõn). O grande patrimônio comum dos gregos, os poemas homéricos, mostravam a honra dos
valores militares e da luta sem quartel”
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produtividade era aumentar o número de escravos.

Sobre esta questão Engels, 1978, assevera,

[...] a criação do gado, a elaboração dos metais, a arte do tecido e, por fim, a
agricultura, as coisas ganharam outra fisionomia. Principalmente depois que
os rebanhos passaram definitivamente a propriedade da família, deu-se com
a força de trabalho o mesmo que havia sucedido com as mulheres, antes tão
fáceis de obter e que agora já tinham seu valor de troca e eram compradas. A
família não se multiplicava com tanta rapidez quanto o gado. Agora eram
necessárias  mais  pessoas  para  os  cuidados  com  a  criação;  podia  ser
utilizado para isso o prisioneiro de guerra que,  além do mais,  poderia
multiplicar-se tal como o gado. (ENGELS, 1978, p. 58, grifos nossos)

O aumento  do número de  escravos,  por  seu  turno,  traz  novos problemas à

sociedade, que se vê obrigada a conviver com a possibilidade sempre presente das

rebeliões.  Nesse  contexto,  ocorre  a  profissionalização  do  guerreiro,  o  guerreiro

convertido em funcionário público, como à exemplo de Roma. Para ampliação das

conquistas e expansão do império e para se protegerem da ameaça das rebeliões, os

senhores contratavam soldados para defende-los. 

Contudo, esses exércitos eram muito caros, e apenas um senhor não possuía
riqueza  suficiente  para  mantê-los.  Era  necessário  que  todos  os  senhores
compartilhassem as despesas militares.  Para isso contrataram pessoas que
deveriam  recolher  todo  ano  a  contribuição  de  cada  um,  garantindo  que
ninguém passaria a perna nos outros; e, também, que deveriam administrar
esse dinheiro de modo a manter os exércitos. Essa contribuição anual é o
‘imposto’, e essas pessoas contratadas, os funcionários públicos. (LESSA e
TONET, 2011, p. 60)

De acordo com Freitas, 2011: “A rigor, antes de ser uma ‘violência simbólica’

esse poder representa a violência explícita direta e cruenta, uma espécie de guerra sem

fim movida contra os explorados e os oprimidos” (p. 99).

A fim de ilustrar o modo como se operava a atividade Luta Corporal neste

modo de produção, recorreremos aos estudos históricos realizados sobre a antiguidade

na Grécia e em Roma. 

Tomamos como referência as sociedades Gregas e Romana tendo em vista o

seu grau de desenvolvimento, nesse sentido nos apoiamos na reflexão metodológica e

epistemológica desenvolvida por Marx,

Por essa razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão
de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as
relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, com
cujos  escombros  e  elementos  edificou-se,  parte  dos  quais  ainda  carrega
consigo como resíduos não superados, parte [que] nela se desenvolvem de
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meros indícios em significações plenas etc. A anatomia do ser humano é uma
chave para a anatomia do macaco.  Por outro lado,  os indícios de formas
superiores  nas  espécies  animais  inferiores  só  podem  ser  compreendidos
quando  a  própria  forma  superior  já  é  conhecida.  Do  mesmo  modo,  a
economia burguesa fornece a chave da economia antiga etc. (MARX, 2011,
p. 58)

As atividades de combate ocupam um lugar central no cotidiano da Grécia, seu

reflexo, em tempos hodiernos, pode ser percebido ainda no modo como organizamos

a  cultura  pedagógica,  particularmente  na  Educação  Física,  trata-se  de  um  tema

bastante visitado pela literatura especializada. Vejamos no trecho de Grillo e Funari,

2010, o volume de estudos desenvolvidos sobre a cultura bélica grega:

Os temas,  abordagens e  problemas  principais  da historiografia  militar  da
Grécia antiga foram passados em revista por Raoul Lonis e Pierre Ducrey,
em artigos já clássicos. Lonis (1985) elaborou um boletim crítico sobre 260
obras referentes à pesquisa realizada entre os anos 1968 e 1983, dividindo-as
em nove temas: obras gerais, épocas micênica e geométrica, forças e modos
de combate nas épocas arcaica e clássica, exércitos e finanças, os exércitos
de Atenas, Esparta, Macedônia e Tebas, Exército e cidade, direito de guerra e
usos da guerra, guerra e religião e guerra e paz. (p. 15)

Em  Funari  e  Grillo,  2010,  observamos  como  se  comportavam  os  gregos

(atenienses, espartanos, cretenses, etc.) em um mundo de cidades muitas vezes rivais

(poléis),  em meio a qual a guerra era uma atividade não apenas corriqueira, como

essencial.

[...]  uma  grande  equipe  de  especialistas  dedicava-se  a  estudar  a  guerra,
partilhando a ideia de que, para os gregos da época clássica, a guerra era
natural. Essa concepção decorre do fato de que os gregos – organizados em
pequenas cidades, orgulhosas de sua independência e desejosas em afirmar
sua supremacia – viam,  na guerra,  a expressão normal  da rivalidade que
preside às relações entre seus Estados, sendo que a paz, isto é, momentos de
tréguas,  se  inscreviam  como  tempos  perdidos  na  trama  dos  conflitos.
(FUNARI e GRILLO, 2010, p. 16)

Nesse  período,  a  literatura  especializada,  atribui  grande  importância  aos

registros escritos sobre programas de formação para os meninos, nestes o conteúdo

luta aparece como fundamental para formação do cidadão grego (cabe lembrar que

não eram considerados cidadão grego: mulheres, não-gregos e escravos). 

A luta era elemento central  na  educação dos meninos gregos,  e a guerra
constituía  tanto  parte  integrante  da  vida  em  sociedade,  como  atividade
essencial para definir as subjetividades, para a formação dos indivíduos e
dos coletivos humanos (FUNARI, 2006, p. 22)
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Sobre a formação do grego livre, Funari prossegue em sua descrição curricular

esparciata95:  “Os  meninos  eram  criados  em  unidades  de  tipo  militar  (agélai,

‘rebanhos’) e, a partir dos 12 anos, recebiam uma formação ainda mais severa até

chegar ao treinamento em unidades militares (phidítia)” (FUNARI, 2006, p. 23)

Cumpre, ainda, destacar um aspecto da vida social da Grécia que influenciou

decisivamente  a  prática  da  luta,  a  criação  dos  Jogos Olímpicos.  No  intuito  de

contribuir para a reflexão, vejamos mais detalhadamente a questão, 

Na poesia da época arcaica — cujas datas de início e final é costume situar
entre 77696 e em 480 a.C., respectivamente a data tradicional dos primeiros
Jogos Olímpicos é o ano da batalha de Salamina —, aliás na sequência do
que  se  passava  nos  Poemas  Homéricos  (Il.  6.  208;  9.  443),  amiúde  é
proclamado  o  ideal  de  praticar  nobres  feitos  em  defesa  do  país  como
objetivo máximo do jovem e do cidadão pela poesia da época arcaica que
vive em ligação estreita com a pólis. (FERREIRA, 2010, p. 15)

E, complementa,

Nas provas atléticas encontravam os Gregos, sobretudo os da classe nobre,
um campo para mostrar a sua superioridade e excelência. Eram famosos os
Jogos  Olímpicos,  os  Píticos,  os  Nemeus  e  os  Ístmicos  — realizados  em
Olímpia, Delfos, Nemeia e Istmo de Corinto, respectivamente — e constituía
uma grande glória ser proclamado vencedor numa das suas provas sobretudo
as dos Jogos Olímpicos que, segundo a data tradicional, teriam começado em
776 a.C. (FERREIRA, 2010, 16)

Para a nossa discussão, o pensamento do autor nos auxilia a evidenciar o modo

como os Jogos97 Olímpicos importa para as suas atividades o modelo de sociabilidade

existente  em sua  época,  predominantemente  bélico  (o  paradigma  vida  e  morte  é

substituído pelo simbolismo vencer/perder). Neste contexto, a atividade de luta que

em primeira  instância tem na contradição vida/morte  sua gênese,  quando parte do

fenômeno  esportivo  moderno98,  toma  para  si  novos  sentidos  [intenção

95Elite espartana, como definido por Funari, 2006: “Esparta, no Peloponeso, havia sido fruto de um processo de
conquista da região, que resultou em uma cidade de esparciatas (uma elite militar), que dominavam os periecos e
hilotas (estrangeiros e servos), desprovidos de direitos. Os esparciatas tinham dois reis, um conselho (gerusía, ou
Senado) e uma assembléia que elegia gerontes e éforos, que governavam a cidade (como hoje seriam o prefeito e
seus secretários)” (p. 23)
96Segundo Colavolpe, 2010, existem registros sobre o “[...] berço do esporte organizado só começa em 1225 a.
C.,  onde  foi  disputado  o  primeiro  pentatlo  [...]”  (p.  72).  Nesse  sentido,  fazemos  algumas  ressalvas  ao
entendimento do que seja esporte, enquanto uma evolução do jogo, decorrente de uma relação social demarcado
pelo modo produtivo capitalista, demarcado por algumas característica distintas dessa manifestação.
97Dimensão das  atividades humanas que simulam condições reais  de trabalho simbolicamente,  constituindo
elemento fundamental da atividade de aprendizado, algo só possível, num modo de produção que possibilite
excedente, e que liberte de forma parcial/ou total, o sujeito das atividades de trabalho. 
98Segundo González, no Dicionário Crítico da Educação Física, 2005, o verbete esportivização, significa: “Ato
ou efeito de converter ou transformar uma prática corporal em esporte ou uma prática social em assumir os
códigos próprios desse fenômeno […] É fundamental para discutir este processo definir esporte, uma vez que são
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cooperação/competição – universalização e homogeneização das regras, autonomia de

outros fenômenos sociais (festas cívicas e religiosas), busca do rendimento máximo,

etc.].

U

Sobre o Estado Romano (República,  depois Império) podemos afirmar que:

“[...] as armas, a logística, as táticas e os conceitos não são meras técnicas deslocadas,

mas parte constituinte de sua cultura e sociedade” (GARRAFFONI, 2006, p. 47). 

O mito fundador de Roma é bastante ilustrativo da importância dada por esta

diversos os significados atribuídos a essa palavra.  Assim, neste verbete,  o esporte é entendido, num sentido
restrito,  como  uma  prática  motora/corporal:  a)  orientada  a  comparar  um  determinado  desempenho  entre
indivíduos ou grupos; b) regida por um conjunto de regras que procuram dar aos adversários iguais condições de
oportunidade para vencer a contenda e, dessa forma, manter a incerteza do resultado, e c) com essas regras
institucionalizadas por organizações que assumem (exigem) a responsabilidade de definir e homogeneizar as
normas de disputa e promover o desenvolvimento da modalidade, com o intuito de comparar o desempenho entre
diferentes atores esportivos (por exemplo, a nível mundial). (GONZÁLEZ, 2005, p.170) 

Figura 2: Uma mulher espartana dando um escudo para seu filho, de Jean-Jacques François
Le Barbier, 1805
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civilização às atividades de luta e guerra.

Assim, a maioria das fontes antigas aceitava que Rómulo e Remo haviam
nascido de Reia Sílvia, filha do rei Numitor, o legítimo herdeiro do trono
albano, e que fora deposto pelo irmão Amúlio. Como forma de prevenir a
eventual reivindicação do sólio por algum descendente de Numitor, Amúlio
obrigou a sobrinha a fazer-se Vestal. Dado que as servidoras de Vesta tinham
de permanecer virgens,  o nascimento dos gémeos encontrava-se,  de certa
forma, envolto em polémica e infracção, o que teria facilitado a decisão de
Amúlio de mandar  lançar  as  crianças  ao Tibre.  Da piedade ou receio da
pessoa encarregada de cumprir a sentença resultou que os dois irmãos foram
colocados  numa  cesta  que,  ao  ser  arrastada  rio  abaixo  pela  correnteza,
acabaria depositada no banco de areia de uma das margens. Uma vez aí, os
gémeos começaram por ser amamentados por uma loba, até que uns pastores
os recolheram e criaram [...] A controvérsia começava logo pela paternidade
dos  gémeos.  A maioria  das  fontes  apontava o deus  Marte99,  solução  que
reunia  evidentes  vantagens:  enobrecia  as  origens  de  Roma,  ao  misturar
elementos  humanos  e  divinos,  além de  que  ter  Marte  como  pai  era  um
cenário muito conveniente a um povo que se afirmara pela capacidade bélica
ou ‘marcial’; para mais, esta solução ilibava Reia Sílvia da acusação de não
ter observado voluntariamente a castidade (PLUTARCO100, 2008, p. 98-99)

Em um espaço social que enfatiza tanto a guerra, não é de se admirar que as

atividades  militares  tenham  grande  importância,  os  romanos  tinham  um  exército,

composto por infantes armados de escudos e lanças, inspirados nos hoplitas101 gregos,

possuindo superioridade de outras forças militares menos desenvolvidas nas artes da

guerra,  em  diversos  aspectos  como:  táticas  militares  elaboradas,  construção  de

estradas e de acampamentos fortificados. 

Diferentes historiadores, Plutarco, no período da Republica, Políbio em meio a

expansão imperial, e nas guerras Púnicas102, “[...] descrevem os romanos como nobres

guerreiros, valorizando ainda suas virtudes bélicas.” (GARRAFONNI, 2006, p. 70).

Característica  decisiva  na  formação  moral  dos  jovens  da  elite  romana,  que

consideravam  imprescindível  o  serviço  militar,  e  uma  educação  marcial,  para  o

99Ares  para  os  gregos  –  deus  da  guerra.  Que  dá  origem  aos  termos  mais  usuais  no  universo  militar,  na
construção de referências paralelas das estruturas sociais dentro do exército
100PLUTARCO. Vidas Paralelas - Teseu e Rómulo. 1ª ed. Tradução do grego, introdução e notas: Delfim F.
Leão  e  Maria  do  Céu  Fialho.  Centro  de  Estudos  Clássicos  e  Humanísticos.  Coimbra-PT.  2008Concepção
Gráfica: Rodolfo Lopes
101Funari, 2006, descreve a indumentária, bem como a organização hoplítica: “é certo que nos séculos VI e V
a.C. a tática de guerra em terra era a hoplítica. O exército era composto por infantaria bem armada, com lança e
espada, para o ataque, e armadura defensiva, com corpete, braçadeiras, elmo fechado e largo escudo redondo,
chamado hóplon — daí o nome hoplítico. Os soldados lutavam em formação cerrada, escudo ao lado de outro
escudo, como uma falange, numa série de fileiras” (FUNARI, 2006, p. 23)
102“A palavra  púnico é  derivada  da  expressão  latina  punicus,  que  significa  ‘os  habitantes  de  Cartago’”
(Garrafonni, 2006, p.57) que descreve as guerras púnicas como “[...] conflitos que ocorreram entre os romanos e
os cartagineses durante o período republicano [...] ocorreram em três momentos diferentes entre os séculos IIIe II
a.C: • Primeira Guerra Púnica: inicia-se em 264 e estende-se até 241 a.C; • Segunda Guerra Púnica: de 218 a 201
a.C.; • Terceira Guerra Púnica: de 149 a 146 a.C. Em três anos a cidade de Cartago é totalmente destruída;
(ibidem, p. 59)
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desenvolvimento das virtudes exemplares do cidadão romano.

É no período do Império, com a consolidação do projeto expansionista, que

Roma organiza uma estrutura militar financiada pelo estado. De fato, temos relatos

mais antigos sobre o oficio de guerreiro, mas em Roma, sobremaneira, no período

imperial, essa atividade ganha contornos estatais, diferente da Grécia Antiga, em que

os  cidadãos  livres  se  ocupavam  das  funções  do  exército,  em Roma  se  institui  o

soldado103. 

Durante  a  República  (século  V a.C.  até  o  século  I  a.C),  [...]  o  exército
romano tinha uma formação distinta da que se configurou, posteriormente,
durante o Império (27 a.C. 395 d.C). Nessa época o exército ainda não havia
se profissionalizado nem era permanente, o que significa que nos períodos
em  que  não  havia  guerra,  seus  membros  voltavam  às  suas  terras  e
desempenhavam suas profissões de origem.

Daí que, em Roma, a educação tem no uso das armas para a defesa da própria

pátria o principal e mais importante aspecto da formação do jovem. Nesse contexto,

Paulo  Diácono  fala  de  crianças  que,  com  suas  pequenas  espadas,  participam  de

batalhas,

Este é, de fato, um 'brincar de guerra' que serve de preparação para a guerra.
Evidentemente, pressupõe uma preparação física básica, com os exercícios
de corrida, de equitação, de lançamento de dardos e flechas. Não sei dizer
quanto de grego e de romano há no texto de Plauto, em que um velho lembra
com saudade sua juventude, quando se divertia 'com o disco, a haste, a bola,
a  corrida,  as armas,  o  cavalo'  (Most.,  145-51)  (MANACORDA, 2011,  p.
101)

Na continuidade do processo formativo as disciplinas marciais têm um lugar de

destaque,  “Fazei  progredir  os vossos jovens  nas  disciplinas marciais.  Mostrem os

nossos  jovens  na  guerra  o  valor  que  aprenderam  nas  exercitações!  (V,  23-24)”

(MANACORDA, 2011, p. 137)

Cabe  ressaltar,  que  o  termo  Arte  Marcial104,  abriga  um  complexo  de

103No dicionário de Etimologia,  o salário  corresponde ao soldo “salarìum,  quantia dada aos soldados para
comprarem o sal; soldo, salário” (HOUAISS, verbete salário, versão eletrônica)
104Sobre o termo, Freitas, 2007, faz uma breve reflexão “‘arte marcial’ à medida que ‘marcial’ vem de Marte, o
deus da guerra dos romanos e que, salvo melhor juízo, não tem nenhuma representação na historiografia do povo
japonês.” (p. 53), nem na maioria das civilizações que densevolveram atividades de lutas, longe da civilização do
mediterrâneo antigo. Nesse sentido, cabe buscar um conceito que seja mais adequado ao binômio: arte e marcial,
e nesse sentido, Marta, 2009 se posiciona: “Quando se pergunta o que são as artes marciais, formula-se uma
indagação importante na medida em que, ao tentarmos esclarecer um pouco do que compreende o universo das
artes  marciais  orientais,  estamos  muito  mais  preocupados,  não  com  o  seu  sentido  original,  mas  com  o
significado contemporâneo assumido por essas práticas.  Portanto,  o  que nos interessa aqui  é  entender o
processo de transformação de seus objetivos, significados e mesmo de sua prática”. (MARTA, 2009, p. 31, grifos
meus),  e  nesse  sentido,  por  mais  que  façamos  os  contornos  necessarios  para  o  conceito  artes  marciais,
descordamos frontalmente de Marta, pois a construção do conceito parte de seu desenvolvimento histórico, e não
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conhecimentos  voltados  para  a  guerra,  podendo  ou  não  consistir  em  Luta/Luta

Corporal:  “[…]  não  são  todas  as  lutas  (modalidades)  que  podem/devem  ser

consideradas Artes Marciais, sendo que o Boxe e a Luta Olímpica se localizam neste

âmbito.  Por outro lado, nem todas as Artes Marciais envolvem  luta corporal.  As

práticas de tiro, tiro com arco, intervenções para recuperação dos combatentes são

alguns  exemplos  que  confirmam  essa  assertiva”  (FRACHINI  e  DEL VECCHIO,

2012, p. 10)

Como complemento a essa definição, compõe este complexo: Artilharia – arma

especializada na operação de armas pesadas; Capelania – serviço responsável pelo

apoio espiritual e religioso das tropas; Cavalaria – cavalos para operações de combate

ou reconhecimento (equitação);  Comunicações  ou  transmissões  – porta-bandeira  e

percussionistas  que  organizavam  as  tropas  no  campo  de  batalha,  bem  como

entretenimento  das  tropas;  Infantaria  -  arma  especializada  em combate  apeado,  a

exemplo  dos  hoplitas  gregos;  Informações  ou  inteligência  militar  –  serviço

responsável pela recolha de informações táticas; Engenharia – arma especializada na

construção  e  destruição  de  obstáculos,  fortificações  e  vias  de  comunicação  e  na

criação de tecnologia de guerra; Administração militar ou comissariado – serviço

responsável pelo fornecimento de alimentação e vestuário; Material bélico – serviço

responsável  pela  manutenção  e  conservação  do  armamento,  cavalos  e  outros

equipamentos;  Saúde  –  serviço  responsável  pela  garantia  da  saúde  das  tropas;

Transportes  –  serviço  responsável  pelo  transporte  estratégico  de  tropas  e

abastecimentos.

de sua doxa.
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Ademais, arte significa condição mais avançada da razão humana, aquilo que

objetiva a criação, o novo, a vanguarda; e marcial,  significa atividade militar  que

objetiva  a  guerra.  Retomando  o  conceito  de  guerra,  trata-se  de  conflito  que  se

apresenta em antagonismo aos interesses de Estado, seja contra outro Estado, seja por

conflitos  internos,  no  sentido  de  tomada  do  poder  de  Estado,  ou  de  separação,

constituindo um novo estado.

Eneias carregando Anquises (enócoa com pintura negra ática. 520-510 a.C.), Museu do Louvre

Por fim, cabe ressaltar, que as atividades de combate, sustentam de maneira

decisiva  a  economia  nos  dois  modelos  histórico  supracitados.  Em  síntese,  o

desenvolvimento das técnicas agonistas e os meios para sua transmissão para as novas

gerações,  em  uma  sociedade  que  assume  a  desigualdade  de  forma  explicita,  é

condição sine quo non para regular as relações e ordenar a sociedade.

De  acordo  com  Lessa  e  Tonet,  2008,  o  escravismo,  pelo  seu  próprio

desenvolvimento, resultou em contradições que o levaram a um dilema. “Não tinha

Figura  3:  Eneias  carregando  Anquises  (enócoa  com pintura  negra ática.  520-510  a.C.),
Museu do Louvre
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como continuar a existir e, contudo, não havia nenhum projeto de uma nova sociedade

capaz de superar aquele impasse histórico” (LESSA e TONET, 2008, p. 61), por sua

vez, os homens não podiam intervir conscientemente no processo de transição; ao

contrário, foram por esse, empurrados sem perceber adequadamente o que ocorria.

Sem a presença de uma classe revolucionária, a transição do escravismo ao

feudalismo ocorreu de forma lenta, fragmentada e caótica, demorando mais de três

séculos para se completar. 

Com  o  desaparecimento  da  estrutura  produtiva  e  comercial  do  império
romano,  o  comércio  e  o  dinheiro  praticamente  desapareceram.  A
autossuficiência passou a ser uma necessidade. A interrupção dos contatos
entre as localidades mais distantes acarretou uma regressão na produção, na
cultura e na sociedade. Por isso, a principal característica do feudalismo foi a
organização  da  produção  em  unidades  autossuficientes,  essencialmente
agrárias e que serviam também de fortificações militares para a defesa: os
feudos. O trabalho no campo era realizado pelos servos. Estes, diferente dos
escravos,  eram  proprietários  das  suas  ferramentas  e  de  uma  parte  da
produção. A maior parte dela ficava com o senhor feudal,  proprietário da
terra e também líder militar, a quem cabia a responsabilidade da defesa do
feudo.  Ele  não  poderia  vender  a  terra  ou  expulsar  o  servo;  este,  em
contrapartida, não poderia abandonar o feudo. O servo estava ligado à terra e
o senhor feudal, ao feudo. (LESSA e TONET, 2008, p.63)

A mudança na relação entre as classes, com a permissão para que os servos

ficassem com parte da produção, estimula o desenvolvimento das forças produtivas,

outrossim, com o aumento da produção a população volta a crescer. 

Em pouco tempo, acontecem mudanças significativas tanto no caráter da guerra

quanto nas técnicas. Na realidade, tal alteração decorre das medidas tomadas pelos

governantes  no interior  do próprio império.  As reformas militares propostas pelos

imperadores Diocleciano (274-305) e Constantino (312-337) tinham, por fim, adequar

o exército à nova situação. Tendo se encerrado a fase de expansão militar era preciso

garantir as melhores condições de manutenção e defesa dos territórios conquistados.

As atividades bélicas perdem o seu caráter ofensivo, passando a assumir um caráter

eminentemente defensivo. 

3.1.3  FEUDALISMO  JAPONÊS  E  A  REVOLUÇÃO  MEIJI:  NEXOS  PARA
COMPREENSÃO DAS LUTAS NA MODERNIDADE

Neste período, a antiga educação guerreira, torna-se educação cavalheiresca,

isto é, assume também aspectos intelectuais. Tal destino era reservado apenas para os
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meninos  nobres.  De  acordo  com  Manacorda,  2011,  “A  honra,  portanto,  o

comportamento moralmente correto, mais ainda que a força, é a glória do cavaleiro. O

enobrecimento dos costumes cavaleirescos, do qual tanto se falou, era um dado real

da evolução histórica” (p. 160)

No nosso entendimento, a sociedade que melhor expressou a transição das lutas

do feudalismo ao capitalismo foi a sociedade Japonesa. A seguir buscamos esboçar o

modo como se deu este processo.

O processo de formação social japonesa, é datado de 10.000 a. C., os mitos

fundadores do estado Japonês, dizem muito da predicação bélica de seu povo. Nesta

seção  do  texto  nos  ateremos  ao  shogunato105 (1185-1868),  em  algumas  grafias

xogunato.

Semelhante  ao  império  romano,  o  Japão  descentraliza  o  poder  político,  e

institui uma divisão de terras entre os nobres, denominados,  Fudai Daimyô106, estes

possuem poderes de estadistas regionais, e instituem um modelo social baseado em

castas, e a partir das invasões de  Kublai Khan107, entre 1274 a 1281, são orientadas

para  táticas  de  guerras  defensivas,  construindo  fortificações  nas  províncias,

arregimentando  camponeses  e  artesões  para  manter  a  base  produtiva,  isolando-se

socialmente de outros feudos e do poder central.

Os bushi, a casta dos guerreiros, constituída na Era Heian108 (794-1185 d. C.),

representou a ascensão do guerreiro, de membro especializado em artes militares –

militar,  monge/sacerdote,  lavrador,  a  classe  social.  Nessa  mesma ocasião  surge  o

bushidô, código de conduta da casta dos guerreiros109. 

105A descrição de Freitas, 2007, é bem precisa sobre como se organizava politicamente o xogunato: “Shogun ou
Xogun - general comandante. O título governativo, no Japão feudal, era concedido pelo Imperador, que assim
transferia para um favorito a incumbência de governar a Nação. O cargo foi criado em 1192, quando a Alta Corte
escolhe o general Minamoto Yoritomo, dando-lhe carta branca não só para o comando supremo do exército,
como também para controlar a administração e a economia do país .  Desse modo,  o Imperador ficava
investido de um cargo decorativo e solene, ligado a uma concepção religiosa, enquanto o poder político era
desempenhado por um áulico. (FREITAS, 2007, p. 45, nota 7, grifos nossos)
106São os equivalentes dos senhores feudais europeus, que recebiam enormes porções de terra, e atribuições
locais políticas e militares: “Fudai Daimyô ou vassalos hereditários, ligados à família do Shogun por laços de
parentesco”. (FREITAS, 2007, p. 45, nota 8)
107Imperador Mogol, do século XIII, que instituiu seus domínios pela Ásia oriental, tornando-se uma figura
lendária nos livros de história
108Para Freitas,  2007, esse período se caracteriza “[...]  por sua importância no  desenvolvimento das artes
guerreiras japonesas. Neste período floresce a identidade cultural, política e económica do povo japonês. A
separação entre a Igreja e o Estado antecede as formulações dos iluministas franceses do século XVII e
século XVIII. A aristocracia impulsionou o estudo das artes e da literatura e o desenvolvimento da escrita: [...]
abrindo caminho para o florescimento da literatura do mais puro estilo japonês” (p. 68, grifos nossos)
109Segundo Ruas, 2005: “[…] via do Guerreiro - código ético - moral dos “Samurais”.  Elaborado no período
feudal japonês, visava arraigar sentimentos de honra, de dignidade, de intrepidez, de lealdade e de obediência.  A
força do guerreiro devia aliar-se à serenidade de um filósofo e à insensibilidade de um estóico.  Preconizava uma
vida  de  rusticidade,  cavalheirismo,  desprezo  pela  dor  e  sofrimento,  respeito  pelo  superior,  bondade  para  o
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Para  um  melhor  entendimento  da  importância  dos  bushi110,  cabe  destacar

importantes aspectos que determinaram o surgimento desta casta: a) o primeiro foi a

apropriação de grandes glebas de terra, chamadas de shoên, por parte dos nobre e dos

templos. Como resultado vemos o fim da estatização das terras e o surgimento da

propriedade  particular.;  b)  o  segundo  foi  a  corrupção  generalizada  por  parte  dos

nobres,  estes  visando  o  enriquecimento  ilícito  oprimiam  lavradores  e  habitantes

tornando a ordem pública praticamente inexistente; e c) e o terceiro, e definitivo, foi o

rompimento da relação com a China e a retomada da cultura ulterior, em especial a

confucionista que condenava o uso da força, nesse contexto a segurança e a ordem

pública deixam de ser prioridade,  como resultado surgem hordas de bandidos que

agiam livremente e a degradação da segurança. (KOBAYASHI, 2010)

Não  é  de  se  estranhar  que,  em meio  a  este  cenário,  tenham surgido  “[...]

bolsões de lavradores expostos a perigos de toda sorte e oprimidos pelas classes mais

altas. Como consequência natural à opressão e à insegurança, os lavradores formaram

grupos armados para proteger suas terras e posses.” (KOBAYASHI, 2010, p. 39).

Diante da inoperância do Estado, estes grupos armados passam a se associar

com  outros  grupos,  constituindo  grupos  maiores  denominados  bushidan.

Posteriormente, sob o comando dos clãs  Minamoto e  Taira111 iniciam o processo de

constituição de uma nova casta, que com sua ascensão política e militar, instituiria um

novo modelo de estado, o xogunato.

Em seguida, o dado histórico mais relevante é quando a casta guerreira insurge-

se  contra  a  casa  imperial,  destituindo-a  dos  poderes  de  estado,  atribuindo  ao

imperador apenas o sustentáculo simbólico da permissão divina, que credita a alguns

escolhidos, a governança sobre outros homens. Esse período é demarcado como época

áurea das atividades guerreiras, e durou mais de seis séculos. Surgia o Samurai, um

dos mais completos guerreiros que a humanidade produziu.

Conhecido na historiografia japonesa como período Kamakura (1192-1333),

inferior e auxílio generoso às mulheres, às crianças e aos velhos […] Uma de suas máximas diz- “A desonra é
como a cicatriz na casca de uma árvore- longe de apagá-la, o tempo não faz se não aumentá-la cada vez mais” (p.
19)
110Em  Kobayashi,  2010,  encontramos  uma  distinção  importante  na  compreensão  da  relação  política  do
guerreiro, que no seu processo de ascensão social, “[...] o uso de guerreiros (bushi) para proteger a capital e o
palácio imperial. Desta forma, os guerreiros passaram a servir diretamente à corte imperial. Esse conceito de
‘servir’ foi  chamado de  samurau (ou  saburau),  a  partir  do  qual  derivou a  palavra  ‘samurai’  [...]  Deve-se
destacar a diferença que existia nessa época entre um samurai e um bushi” (p.  40) destacamos que no
período Heian, as atividades militares eram consideradas inferiores, desse modo, um guerreiro não atingia altas
patentes nobres, nem na sociedade e nem no exército.
111“[...] dois clãs militares rivais [...] ambos descendentes de antigos imperadores” (FREITAS, 2007, p. 69).
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nele o Shogun assume os poderes administrativos até então exercidos pelos
imperadores  em  Kyoto.  A  reação  de  Yoritomo  ao  que  considerava
decadência  imperial  foi  encorajar  a  austeridade,  a  procura  das  artes  de
combate  (conhecidas  no  ocidente  como  artes  marciais) e  a  disciplina
necessária  para  restaurar  o  controle  efetivo  em  todo  o  país.  O  período
Kamakura, é a pedra de toque da ascensão dos Samurai e a construção do
seu código de ética e de comportamento, o Bushi, que exaltava dentre outras
virtudes  éticas,  a  lealdade  (Chugi),  a  honra  (Meiyô),  a  modéstia  e  a
frugalidade,  virtudes  que  sobremaneira  inspiraram  a  criação  do  código
samuráico (FREITAS, 2007, p. 68-69)

Dando ênfase aos aspectos formativos, Freitas, 2007, explicita a diferença entre

os Samurai, e os demais guerreiros de outras sociedades, percebamos:

Diferente  dos  cavaleiros  medievais  europeus,  era  necessário mais  do que
uma  espada  e  um  traje  de  ferro  para  armar  um  Samurai.  A  parte  do
equipamento militar de maior valia de um Samurai era de natureza moral e
psicológica,  como  dissemos:  um  austero  código  de  ética  não-escrito,
Bushidô, a impor a rígida observância da lealdade e da coragem pessoal. O
ethos  samuráico exigia  dedicação  quase  religiosa  à  vida  militar,  uma
resistência física coadjuvada por uma capacidade psicológica extrema para
arrostar os perigos, sendo a morte em combate a mais desejada. Era velha
conhecida  desses  guerreiros  feudais,  a  famosa  máxima:  quem pensa  em
salvar a própria vida, é melhor não ir à guerra. Portanto, um Samurai deveria
viver e morrer de espada na mão” (Freitas, 2007, p. 76, grifos nossos)

No tocante a educação, o bushido desenvolvia um amplo currículo formativo,

consistia  em  treino  de:  esgrima;  arco  e  flecha;  equitação;  lança,  e  no  tocante  a

formação intelectual: tática militar; caligrafia, ética; literatura; e história. 

A criança nascida na casta dos bushi era ensinada, segundo os documentos de

época,  com  bastante  rigor  -,  muito  próxima  a  rigidez  espartana112,  mas  com  um

itinerário de estudos que envolviam a escrita chinesa (kanji) e clássicos japoneses e

chineses,  afinal,  os  bushi são  forjados  no  período  Heian, época  que  o  Japão

desenvolve as artes e o pensamento próprio de seu país, alcançando altos níveis de

refinamento. Segundo Hoffman, 2007,

Tratava-se questão de honra o pai ensinar o próprio filho, com a ajuda da
esposa, para garantir que o nome da família continue bem visto e que seus
descendentes se portem de maneira digna da honra samurai, introduzindo-
lhes  as  importantes  noções  de  piedade  filial,  lealdade  ao  senhor  e
coragem. Já aos cinco anos havia uma cerimônia em que era dada à criança

112Para que a criança, desde pequena, começasse a se acostumar com o tema da morte sempre presente, além
dos preceitos budistas e culturais que lhes eram ensinados, o menino filho de samurai era exposto ao rigoroso
frio do inverno e ao escaldante calor do verão, assim como era mandado fazer difíceis tarefas, resistindo à dor
sem poder  reclamar.  Também era  mandado a  lugares  como cemitérios  e  locais  de  execução,  à  noite,  para
familiarizar-se com a presença da morte. Finalmente, mais tarde lhe era ensinado minuciosamente como executar
o  haraquiri (HOFFMAN, 2007, p. 39) – espécie de execução consentida e desejada em casos de macula aos
princípios do bushido.
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sua primeira espada, mamori-gatana, uma bela arma coberta de brocados,
presos a uma carteira ou bolsa; para o uso no dia a dia, porém, usava uma
adaga de madeira dourada. A partir da mesma idade começava a treinar com
um fino arco de bambu, atirando contra alvos ou caças junto ao pai; logo
começaria a equitação, de grande importância para o guerreiro (HOFFMAN,
2007, p. 38, grifos nossos)

Aos dez anos a criança entra em um templo budista para aprender, no período

de quatro a cinco anos, os conteúdos necessários para a formação bélica. Com uma

rotina rigorosa, pela manhã lê o  sutra e treina a arte do  shodo113 até o meio-dia, e

continua  no  período  vespertino,  com  aulas  de  conhecimentos  gerais  e  exercícios

físicos. A preferência literária na formação do jovem samurai está relacionada a temas

que versam sobre história antiga, crônicas de guerra, conjuntos de leis, entre outros,

enfatizando  os  aspectos  da  morte.  No  crepúsculo,  abre-se  espaço  para  as  artes

literárias e musicais (Hoffman, 2007)

Compreendemos  aqui,  tratar-se  de  uma  formação  ampla,  com  uma  grande

diferença, a lógica formativa objetiva a morte e subjulgação, como instrumentos de

opressão de uma classe sobre a outra, a quem o samurai serve, mas que demonstra a

possibilidade  de  um  currículo  que  nos  dê  posse  do  que  a  humanidade  melhor

desenvolveu.

113Caligrafia japonesa, pois na cultura nipônica, em especial a guerreira, o aprimoramento da escrita estava
intimamente ligado ao uso da espada, era comum nos registros das escolas de esgrima essa relação.
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A educação dos  bushi tem seu apogeu no período dos  xogunatos, sistema de

governo atrelado a força militar da casta dos  samurai114.  A literatura especializada

costuma dividir esse período em três eras: Kamakura (1192-1333), Muromachi (1338-

1573) e Edo (ou Tokugawa 1603-1868).

Permanecendo  no  âmbito  da  história  do  Japão,  daremos  ênfase  ao  período

Tokugawa, último período do  xogunato que durou aproximadamente dois séculos e

meio, caracterizado pelo centralismo político, e um rigoroso bloqueio tanto interno

quanto  externo  das  relações  com  o  mundo,  inicia-se  o  período  da  capital  Edo

(Tóquio), trata-se de uma fase fundamental para entendermos as transições das lutas

do feudalismo ao capitalismo. Momento emblemático, em que as lutas alteram seu

sentido. Tal qual ocorrido nos jogos militares da Grécia antiga (jogos olímpicos), a

finalidade social da luta transmuta-se de vida/morte, para cooperativo/competitivo.

O Período Edo começou com a nomeação de Tokugawa Ieyasu como o novo
shogun,  o qual  transferiu a capital  para Edo.  Ele manteve a sociedade
dividida em quatro classes distintas: acima de todas, os samurais; depois
os  camponeses,  artesãos  e  comerciantes  [...]  Não  era  permitida  qualquer
troca  entre  os  status  sociais.  Os  guerreiros  permanecem  no  topo  da

114 Estaremos em sintonia com a orientação de Freitas, 2007, sobre a grafia do termo, e justifica: “Em japonês o
verbete Samurai é utilizado tanto para o singular quanto para o plural, isto é, num item ou noutro o verbete não é
alterado como acontece com o português.” (p. 13, nota 1)

Figura  4:  Pintura  Guerreiro  Japonês  -  http://imgkid.com/japanese-samurai-warrior-
painting.shtml
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hierarquia,  e  através  de  sua  administração  marcam  um  novo  auge  no
feudalismo japonês. (HOFFMANN, 2007, p. 29)

A necessidade de pôr fim às inúmeras guerras entre províncias e unificar o

Japão leva Tokugawa Ieyasu a adoção de um governo centralizador, atento as ações de

seus aliados e de seus inimigos, como resultado, ocorre o enfraquecimento político

dos  feudos.  Dentre  as  medidas  tomadas,  vemos:  a  expulsão  dos  estrangeiros,

proibição do culto cristão e fechamento dos portos a todos os navios estrangeiros,

exceto dos chineses e dos holandeses.

As seis gerações da família Tokugawa que se sucederam à condição de xogum,

mantiveram  o  Japão  completamente  isolado  do  mundo,  alheio  as  transformações

produtivas ocorridas na Europa.

Enquanto a Europa vivia a plenos pulmões a restruturação social para adaptar-

se  ao  novo modelo produtivo,  o  Japão vivia  uma estagnação,  que  posteriormente

condenaria o xogunato ao seu fim.

Na Europa, o aumento da produção e da população imputa ao sistema feudal

uma nova crise. “[...] o feudo possuía mais servos do que necessitava e produzia mais

do que conseguia consumir.” (LESSA e TONET, 208, p. 64)

Nessas circunstâncias,

[...]  os senhores feudais romperam o acordo que tinham com os servos e
expulsaram do feudo os que estavam sobrando.  Estes,  sem terem do que
viver, começaram a roubar e a trocar o produto do roubo com outros servos.
Como todo mundo estava produzindo mais do que necessitava, todos tinham
o que trocar e voltou a florescer o comércio. Em pouco mais de dois séculos,
as rotas comerciais e as cidades renasceram e se desenvolveram em quase
toda a Europa.Com o comércio e as cidades, surgiram duas novas classes
sociais:  os  artesãos  e  os  comerciantes,  também chamados  de  burgueses.
(LESSA e TONET, 2008, p. 64)

As revoluções sociais ocorridas na Europa,  com as unificações territoriais e

investimento na tecnologia marítima e bélica, alteram significativamente as relações

de poder. Nesse contexto, o comércio e a indústria ditam o ritmo das mudanças 

Vemos, assim, com o ressurgimento da mercadoria inaugurar um novo tempo

histórico  na  humanidade,  do  ponto  de  vista  das  práticas  históricas,  a  posse  ou

propriedade  privada  dos  meios  de  produção115 e  a  ampliação  da  produção  de

115Meios  de  produção,  a  natureza  (a  terra  e  tudo  que  possa  ser  extraído  dela)  e  os  meios  de  produção
(instrumentos  que  são  utilizados  para  alterar  a  natureza,  entre  eles,  as  ferramentas,  o  escravo,  o  servo,  o
proletário, etc.). Com isso ocorre a separação do homem do trabalho (daquele que se apossa da produção dos
outros trabalhadores, como daquele que trabalha, mas não determina o que vai ser produzido e nem como dividir
a produção.
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excedentes constituem a base para o surgimento do modo mercantil de produção. 

A economia mercantil, baseada no comércio com outras cidades e povos, foi
uma característica importante das cidades-estado desse período. Os gregos
produziam e vendiam vinho, azeite e utensílios de cerâmica (desenvolvida a
princípio  para  transporte)  e  importavam cereais  (que  seu  solo  pobre  não
produzia em quantidade suficiente) e metais. Essa economia se marcou, pela
primeira  vez  na  Grécia,  por  ser  uma  economia  monetária.  Cunharam-se
moedas que eram usadas na troca de produtos e que representavam, também
(e  segundo  alguns  autores,  principalmente),  a  garantia  e  o  símbolo  de
autonomia econômica, política e cultural da polis. (ANDERY, 2004, p. 33) 

A mercadoria, condição efêmera apenas existente no momento da troca, é a

figura  elementar  do  modo  de  produção  mercantil  e,  por  esse  motivo,  centro  das

relações  na  sociedade  do  capital.  Vejamos  como  Tumolo,  2005,  define  a

heterogeneidade  dos  diversos  processos  que  se  articulam no interior  do  modo de

produção capitalista:

[...] compreendendo o processo de produção de mercadorias como unidade
entre  processo  de  trabalho  e  processo  de  formação  de  valor  e,
diferentemente,  o  processo de produção capitalista,  forma capitalista da
produção de mercadorias,  como  unidade do processo de trabalho e  do
processo de valorização. Este último, cujo escopo é a produção de capital,
se  distingue  do  anterior,  que  tem como finalidade a  produção apenas  de
mercadorias. Ambos se diferenciam do processo simples de trabalho, uma
vez que este objetiva a produção somente de valor de uso, de riqueza e, por
isso,  não  pressupõe  nenhum  dos  outros  dois  processos.  O  processo  de
produção de mercadorias implica o processo de trabalho, mas não o processo
de  produção  capitalista,  e  este,  por  sua  vez,  pressupõe  os  outros  dois
processos (TUMOLO, 2005, p. 250, grifos do autor).

Vale sublinhar que, de acordo com a percepção do autor, os diferentes graus de

desenvolvimento dos modos de produção carregam em si formulações para o modo

de produção posterior. 

A mercadoria apresenta-se, dessa forma, como “[...] antes de tudo, um objeto

externo, uma coisa que, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de

qualquer espécie.” (MARX, 2013, p. 113). mas que, ao mesmo tempo, 

[...] é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas
teológicas.  Como  valor  de  uso,  não  há  nada  misterioso  nela,  quer  eu  a
observe sob o ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas pelas
suas  propriedades,  ou  que  ela  somente  recebe  essas  propriedades  como
produto do  trabalho  humano.  É  evidente  que o  homem por  meio  de sua
atividade modifica as formas das matérias naturais de um modo que lhe é
útil. A forma da madeira, por exemplo, é modificada quando dela se faz uma
mesa.  Não obstante a mesa continua sendo madeira,  uma coisa ordinária
física. Mas logo que ela aparece como mercadoria, ela se transforma numa
coisa fisicamente metafísica. Além de se pôr com os pés no chão, ela se põe
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sobre  a  cabeça  perante  todas  as  outras  mercadorias  e  desenvolve  de  sua
cabeça de madeira cismas muito mais estranhas do que se ela começasse a
dançar por sua própria iniciativa. (MARX, 2013, p. 146)

Nessa citação,  encontramos importantes informações para a compreensão da

relação entre mercadoria e  alienação, tendo em vista o caráter metafísico adquirido

pela mesa – objeto modificado pela ação social humana – que ganha ares naturais, na

relação da troca. Nesse contexto, a mesa, expressão da relação social, é tida como

produto  da  própria  natureza.  A reflexão  abaixo,  de  Newton  Duarte,  explicita  a

questão:

[...] os seres humanos agem no seu cotidiano como se o valor de troca fosse
uma propriedade natural das mercadorias. O fetichismo da mercadoria não é
um fetiche religioso, mas sim um fetiche que contém uma naturalização de
algo que é social.  Um produto das ações humanas é visto pelos próprios
seres humanos como se fosse comandado por forças da natureza, como se
tivesse  vida  própria.  Trata-se  do  que  poderia  ser  chamado  de  fetiche
secularizado.  A secularização  dos  fetiches  é  um fenômeno  da  sociedade
capitalista (DUARTE, 2004, p. 11, grifos nossos)

Daí que, a mercadoria,  criação dos homens, objeto da necessidade humana,

passa, a partir de então, a determinar o que deve ser produzido e os modos através dos

quais essa produção se efetivará, não mais atendendo exclusivamente às necessidades

dos homens, mas, sobretudo, às necessidades das trocas entre equivalentes.

3.2.  A  ‘ESPORTIVIZAÇÃO DA LUTA’ À ‘LUTA ESPORTIVA’:  A MERCADORIA
ESPETÁCULO COMO REFERENCIA

Ainda no contexto do desenvolvimento do capitalismo, cabe destacar, que no

âmbito  das  lutas,  a  tecnologia  instrumental  desenvolve-se  de  tal  forma,  que  os

instrumentos  de  combate,  adquirem  uma  capacidade  destrutiva  jamais  vista  em

períodos anteriores, os rifles substituem as espadas, lanças e flechas, e os canhões as

catapultas. Uma única esquadra marítima, tinha o poder de destruir uma costa inteira.

Nesse período, os combates corporais perdem a sua centralidade.

Em contrapartida, o processo de transição do feudalismo para o capitalismo no

Japão  ocorre  com  aproximadamente  mais  de  dois  séculos  de  atraso,  com  uma

importante peculiaridade, diferente do que ocorreu na maioria das nações europeias,

ele se sucede num período de um pouco menos de quatro décadas, denominado como

Restauração Meiji116 (1868-1912).

116Esse distanciamento das datas enetre 1853 – 1862 e 1868, são os quinze anos que separam a chegada do
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Como parte  desse  processo,  o declínio dos  Tokugawa,  se  dá em função de

diversas  motivações,  que  resultaram  em  insurgências  no  interior  do  Japão,

principalmente  na  segunda  metade  do  século  XVIII,  a  saber:  rendimentos

insuficientes para suprir os gastos, acréscimo de impostos, desastres naturais, abrupta

diminuição  de  insumos,  aumento  da  pobreza  e  da  fome,  por  outro  lado,  os

comerciantes  ampliam  seus  rendimentos,  sobrepujando  politicamente  a  casta  dos

samurai, subvertendo a hierarquia social. Ainda, assim, o fator determinante, são as

pressões  externas,  das  nações  desenvolvidas  a  reabertura  dos  portos  ao  mundo

ocidental; principalmente em meados do século XVIII. 

Cabe  lembrar  que  a  Rússia  havia  fracassado  anteriormente  em estabelecer

relações comerciais, o mesmo aconteceu com os Estados Unidos e Europa, a pressão

determinada pelas necessidades de circulação de mercadorias,  imputava uma nova

dinâmica bélica que se atrelava aos interesses comerciais, e ampliação das tecnologias

que envolvem esse período. (HOFFMANN, 2007) 

Por  tudo  isso,  o  governo  Tokugawa,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  cederia,  e

somente  uma  mudança  radical  em  todo  corpo  social  e  produtivo  (mantendo  as

hierarquias sociais) poderia pôr o Japão, no mesmo patamar das potências ocidentais.

Deste modo, em 1853, os Estados Unidos por intermédio do “[...] Comodoro Matthew

Perry,  entra na baía de Tóquio com uma esquadra de quatro navios, obrigando os

japoneses firmar um tratado de amizade com seu país” (FREITAS, 2007, p. 73)

As transformações ocorridas no Japão, a partir da intervenção imperialista
yankee,  em 1865,  determinaram o  raiar  de  um novo panorama histórico,
político, econômico, ético, educacional e cultural cuja característica maior
foi o retorno do Imperador ao comando da Nação [...] à medida que o Japão
medieval,  exagerado  e  romântico,  de  feudalidade  exacerbada,  trinta  e
quatro  anos após  a  ascensão  do  Imperador  Meiji,  conseguiu  atingir  um
estágio de desenvolvimento económico e social só comparada ao das mais
adiantadas  potências  ocidentais  e  jamais  previsto  ou  julgado  possível.
(FREITAS, 2007, p. 80)

Com  a  queda  do  xogunato,  a  casta  samurai cai,  assim  como  os  valores

tradicionais  japoneses,  outrossim o Japão se  vê  obrigado a importar  o  modelo de

sociedade capitalista Europeu.

Nesse sentido, a corte japonesa inicia uma transformação social que mudaria

radicalmente  a  base  produtiva  desse  país,  com  a  explicita  intenção  de  igualar-se

economicamente e belicamente as grandes potenciais ocidentais. Como parte desse

Comodoro Perry e a derrota das ultimas tropas fiéis ao xogum.
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processo,  identificamos:  1)  reforma  agraria  em  1869,  em  que  os  antigos  Fudai

Daimyo dispuseram  suas  terras  à  casa  imperial117,  2)  as  sedes  dos  feudos  são

transformadas em prefeituras118; 3) abolição das castas, instituindo outro modelo de

sociedade  classista119,  a  fim de  adequar-se  ao modelo  social  democrático-burguês,

dando  direitos  políticos  a  todos  os  cidadãos  japoneses;  4)  construção  de  escolas

universais120, para instrução da população, visando a indústria, transformar lavradores

em  operários  ;5)  retirada  de  todos  os  privilégios  da  casta  dos  bushi121,  tornando

incompatível o modo de vida do samurai, com a nova organização social122.

Para  Ruas,  2005,  o  desenvolvimento  japonês  é  prodigioso  em  dimensões

históricas da humanidade, um feito assombroso, que ele descreve a seguir:

De país medieval,  de feudalidade exagerada e romântica em 1866,  já em
1889  estava  atualizado  e  atingia  o  nível  das  mais  adiantadas  potências
ocidentais em um progresso ciclópico, jamais previsto ou julgado possível.
Em  ritmo  acelerado,  sem  muito  tempo  para  discernir  por  vezes  o
inconveniente  do  conveniente,  o  Japão  foi  importando,  imitando,
reproduzindo da maneira que podia os produtos da cultura ocidental.  Essa
transição rápida, era uma necessidade política para ficar no mesmo pé de
igualdade  e  acompanhar  o  desenvolvimento  das  ciências  técnicas  dos
europeus (RUAS, 2008, p. 15)

117“Uma das primeiras medidas tomadas pelo novo governo, ainda em 1869, foi o  hanseki hôkan, ou seja, a
devolução de todas as terras dos  daimyô,  os poderosos lordes feudais, para o imperador, com o objetivo de
verdadeiramente unificar o país  […] Assim, toda a terra do Japão passou a pertencer ao imperador e os súditos
dos lordes se tornaram súditos do imperador. Os daimyô passaram a fazer parte da nobreza, chamada de kazoku,
e se tornaram administradores imperiais das terras. (KOBAYASHI, 2010, p. 239)
118“Dois anos depois, em 1871, foi baixado o  haihan chiken que extinguiu todos os feudos, introduzindo o
conceito  de  província  como  unidades  administrativas,  e  destituiu  todos  os  governantes  feudais,  Esses
governantes foram obrigados a se mudar para Tóquio e servir diretamente ao imperador, que se tornou o chefe de
Estado japonês de fato.” (KOBAYASHI, 2010, p. 240)
119Como apresenta Kobayashi, 2010, a grande mudança “[…] aconteceu na divisão das classes sociais. Se até
então havia quatro classes, a partir da Era Meiji passou a existir três:  kazoku (nobreza),  shizoku (guerreiros e
nobres de classe baixa) e  heimin, a população em geral. Posteriormente, essa divisão também foi abolida […]
Além disso, passou-se a permitir o casamento entre membros de diferentes castas e foi declarado o fim oficial
dos  párias.  A população  em geral  também passou  a  ter  direito  a  um sobrenome,  à  montaria  e  ao  uso  de
vestimentas formais tradicionais japonesas” (KOBAYASHI, 2010, p. 240)
120Característica  importante  na  constituição  do  novo  modelo  escolar,  o  conhecimento  era  necessário  para
ampliação da produção, nesse sentido, ele é socializado, mas com outros adendos ideológicos,  que a fazem
inculcar valores que ajudam a edificar o modelo de sociedade burguês.
121Entre várias medidas que levaram a extinção dos Samurai, se destacam essas três: “[…] a) o fim do salário
que recebiam do governo, chamado de hôroku, o que os deixou desempregados e levou muitos a passar fome; b)
a proibição do porte de espada, eliminando completamente o status que possuíam; c) a falta de reconhecimento,
por parte  do governo, dos resultados alcançados pelos  guerreiros por ocasião da transição para a Era Meiji
(KOBAYASHI, 2010, p. 240)
122Não  tinha  mais  sentido  preparar  soldados  com armamento  dos  samurais  como arco  e  flecha,
espadas,  objetos pontiagudos em forma de estrelinhas  com pontas envenenadas (shuriken),  bastão
articulado (Nunchaku), (Tonfa) Bastões de defesa com cabo e vários outros instrumentos usados na
agricultura e que se transformavam em armas de combate, todas pertencentes ao (kobudo) estilos do
manejo de armas.  Somente os samurais lhes eram fieis, 1871 marca um rápido declínio das lutas do
Budo e o Jiu-jitsu não foi exceção. (RUAS, 2005, p. 21)
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 Assim, após seis séculos e meio de privilégios, os samurai passam a ter o seu

modus vivendi criminalizado, Em 1876 é promulgada uma lei imperial, proibindo o

uso de espadas em público, posteriormente, o samurai renasce enquanto símbolo.

Com a retomada do Império, em 1862, a necessidade da escola para garantir
a formação dos trabalhadores da indústria se torna emergente, eis que surge
uma figura que foi responsável pela transição da cultura local aos moldes da
era moderna, o Samurai, membro de casta militar, que fora venerado, e no
início da revolução Meiji cai em desgraça, ressurge como símbolo nacional,
com  a  figura  de  Sensei  Jigoro  Kano  (1862  –  1938),  que  foi  a  pessoa
responsável  pela  organização  das  universidades  e  escolas  japonesas.
(ARAÚJO et. al, 2013, p. 10)

Nesse  contexto histórico,  a  organização da  escola universal,  laica  e  estatal,

surge acompanhada da necessidade de desenvolver programas de ensino. No âmbito

da disciplina educação física, os estados nacionais adotam diferentes elementos da

cultura corporal:  na Europa identificamos as diversas correntes de Ginástica123,  na

Inglaterra vemos o Esporte e, no Japão inicialmente são adotadas modalidades em uso

na Europa e posteriormente a luta, em um primeiro momento com a esgrima, e depois

com o judô, ambos tratados nas aulas de educação física, sob a égide do esporte. Em

Freitas, 2007, são destacados elementos deste processo:

Por outro lado, a abertura dos portos trouxe consigo, para substituir as artes
guerreiras ou técnicas de combate consideradas ultrapassadas, 'os esportes
ocidentais,  tais  como  o  beisebol,  a  ginástica  e  o  atletismo.  As  semi-
esqueciclas  artes  marciais  foram  revividas  como  esportes  japoneses
autóctones.  O  Ministério  da  Educação  patrocinou  o  movimento  de
promoção  da  educação  física  em  toda  a  nação'  (OMI,  1999,  p.78  in
FREITAS, 2007, 74)

Em meio a este processo, questionados sobre a necessidade de construção de

valores sociais próprios, aspecto necessário para construção da identidade nipônica, o

Japão revê suas orientações sobre o modelo e os conteúdos escolares, “É exatamente

123Segundo Almeida, 2005, “De 1800 a 1900, distinguiram-se quatro zonas com formas distintas de encarar as
atividades  físicas.  Dessas,  três  encontravam-se  vinculadas  diretamente  com  a  evolução  da  recém  nascida
Ginástica,  a  saber:  a Escola  Alemã,  referência  marcante  para  o  posterior  Movimento  do  Norte, marcou  o
nascimento  da  Ginástica  com Guts  Muths,  conhecido  como pai  da  Ginástica  […];  A Escola  Sueca,  como
principal representante dos Países Nórdicos – se constituiu como principal referência do posterior Movimento do
Centro. Seu principal representante foi Pedro Enrique Ling (1776-1839) […]; A Escola Francesa, ou Movimento
do Oeste, se desenvolveu a partir de um conjunto de contribuições e referências recíprocas; A Escola Inglesa é a
que  se  distingue  dos  outros  três  movimentos.  As  necessidades  das  atividades  físicas  nesse  contexto  foram
desenvolvidas tendo como base os jogos, as atividades atléticas e o desporto. (ALMEIDA, 2005, p. 31-32)
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neste  contexto  histórico  que  Jigoro  Kano  Sama124 funda  o  judô125e  o  Instituto

Kodokan. Kano sama transforma o jiu-jitsu em judô.” (FREITAS, 2007, 74)

A literatura  especializada  atribui  significativa  importância  a  participação de

Jigoro Kano no desenvolvimento da educação na renascença Japonesa, costuma ainda

denominá-lo como o criador do Judo. Devido ao nosso interesse em compreender as

razões  pelas  quais  o  Judo  se  converte  em  modelo  para  escolarização  das  Lutas

Corporais, daremos um pouco mais de atenção ao seu pensamento.

Antes  de  mais  nada,  cabe  conhecermos  quem  foi  Jigoro  Kano,  filho  de

aristocratas de família  de militares,  nascido em 1860,  em meio as transformações

instituídas  pelo  imperador  Meiji,  teve  em  sua  formação  uma  forte  influência  do

pensamento moderno europeu, sobremaneira de Immanuel Kant, de quem foi tradutor.

No decorrer da sua vida pública, envidou todos os seus esforços às atividades voltadas

ao renascimento Japonês.

Nessa fase de transição e de tomada de consciência, Jigoro, continha uma
vontade introjetada em sua alma nipônica humilhada por aquela ocupação
estrangeira e uma necessidade de resgatar sua própria cultura, no momento
em que  o  país  das  cerejeiras  perdia  sua  feudalidade  exagerada,  parte  do
romantismo da época, seus dogmas e costumes e nessa avalancha alienadora
levava consigo todas as técnicas das artes das lutas e das armas em geral o
Budo e toda aquela cultura milenar dos extraordinários samurais (RUAS,
2005, p.20)

Sobre a sistematização do método do Judô, Ruas, 2005, acentua o modo como

inspirado  pelas  tecnologias  educacionais  nascentes  na  Europa,  Kano,  organiza

conteúdos clássicos da cultura bélica nipônica.

Jigoro Kano, era um pesquisador perfeccionista colocava o rigor científico
na  ponta  dos  seus  trabalhos,  conta  em suas  memórias  que  na  escola  de
Autos-Estudos da Universidade de Tokyo, se dedicou em profundidade ao
estudo da metodologia e da didática e que importava livros da Europa para
ajudar em suas pesquisas.  Havia coletado centenas de técnicas e golpes e
um  dia,  após  ter  recebido  uma  remessa  de  livros  em  inglês  e  francês,
exclamou:. – Achei!  Era nada mais nada menos, do que uma classificação
metodológica, que o inspirou na classificação do seu Gokio.  Go em japonês
significa cinco e kio significa princípio que mais tarde recebe o nome de
instrução especificamente para o Gokio.  O Gokio é visto normalmente pelo

124Pronome  de  tratatamento  japonês  -  Sama  ( 様 )  utilizado  para  tratar  pessoas  de  altíssima  posição  ou
importância, como imperadores e deuses.  Isso aponta a importância de Sensei Kano, que foi peça fundamental
na formulação educacional que serviria de transição capitalista à moda japonesa.
125Se dirigiu a Baizei Narai, velho cavalheiro do governo do antigo shogun e freqüentador da família Kano, que
havia aprendido jiu-jitsu com o grande mestre Imai da escola Kiushin-ryu.  Jigoro implora para que ele o ajude
em seu projeto e a resposta foi negativa - Imagine!  Seria uma traição para com seu pai você aprender uma arte
completamente vulgar- depois, você terá que levar a sério seus estudos e não deve perder tempo com
coisas insignificantes.
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Kodokan como uma Tora-no-maki ou a chave dos estudos das técnicas de
projeção, se compõe de cinco instruções, essas instruções são uma seqüência
de  aprendizado  sempre  com  aquisição  de  conhecimento  que  vai  num
crescendo, cada instrução se compõe de oito técnicas num total de quarenta.
Vale  a  pena  dizer,  que  com a  criação  do  seu  Gokio  Jigoro  Kano  pôde
organizar as duas principais formas didático-pedagógicas do treinamento do
Judô, o Kata e o Randori. ( RUAS, 2005, p. 24-25)

Para isso, ele se utiliza de uma etnografia do budô para (re) estruturar as artes

de combate dentro de um novo contexto, é bom ressaltar, que as perseguições aos

hábitos dos antigos samurai, dificultou o trabalho de Kano, que se inicia no estilo

Shin’yo-Ryu  e  posteriormente  no  Kito-Ryu,  e  manteve  o  aperfeiçoamento  para

construir os princípios metodológicos da Kodokan.

Com isso, o método criado por Kano carrega para si características do esporte

nascente, com forte influência dos valores burgueses oitocentista, próprios da tradição

cavalheiresca europeia. Daí, Freitas, 2007, afirmar que  “[...] o judô não foi erigido

como ‘arma’ de ataque, ‘arma’ para a guerra, mas como meio à construção de

uma  vida  equilibrada  ancorada  na  honra,  na  lealdade,  na  fidelidade  aos

princípios  e  na  solidariedade  aos  camaradas.” (FREITAS,  2007,  p.  53,  grifos

nossos)

Nesse sentido, concordamos mais uma vez com Freitas quanto a impropriedade

da classificação do Judo enquanto arte marcial, vejamos: arte marcial, luta, guerra,

combate  têm  centralidade  intencional  no  objetivo  matar  e/ou  subjugar,  aspecto

secundarizado na gênese do judô,  demarcado pelo signo do esporte,  para  quem a

intencionalidade transfigura-se para a unidade  competir/cooperar. Embora, o método

seja estruturado a partir dos gestos dos jutsos126, a manifestação do combate se dá por

meio da simulação, em que se objetiva o aprendizado da técnica, em outras palavras,

o objetivo secundário, passa a ser primário.

Por tudo dito até aqui, é por si evidente, que a experiência da Kodocan viria a

influenciar  decisivamente  o modo como as  demais  tradições de luta,  a  fim de  se

adaptar ao novo modelo produtivo, realizava seu processo pedagógico.  Caracterizam

esse processo: homogenização do conteúdo, a universalização do método, a vocação

expansionista, a flexibilização ao contexto. Nenhuma outra luta teve tamanho êxito

em propagar  seus valores quanto o Judô127,  “Seguramente o judô é  um dos cinco

esportes mais praticados pela criançada deste país” (FREITAS, 2007, p.52)

126Lutas corporais em geral.
127Em texto de 2011, Araújo et. al. faz um estudo comparativo entre diferentes manifestações de lutas, com
diferentes contextos sociais, que a partir do modo de produção burguês se organizam da mesma forma.
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A sua  manifestação,  nos  dias  atuais,  é  descrita  por  Freitas  como  um tipo

estranho: uma combinação de ascetismo aos valores fundamentais no tatame e, fora

dele, seu mais absoluto esquecimento.

Transformada  em mercadoria  e  desviada  do  seu  sentido  original  ou  dos
propósitos primaciais sobre os quais foi construída, esta 'arte de combate'
tem produzido judocas mais ou menos e não verdadeiros. A tese que aponta
o dô como meio à consecução do conhecimento nos parece, hoje, de forma
mais  clara,  vazia,  sem sentido  à  medida  que  longe  de  se  manter  fiel  à
ortodoxia,  além  dos  savoir-faire condicionados,  quase  nenhum
conhecimento  ético  e  histórico,  não  mistificado,  político,  filosófico  e
pedagógico é ministrado como conteúdo próprio do judô (FREITAS, 2007,
p. 54)

Acrescido  a  esse  fenômeno,  observamos  em  tempos  hodiernos,  a

espetacularização das lutas, a moda do esporte ocidental:

Além das funções políticas e econômicas, o esporte desempenharia, também,
funções  ideológicas:  legitimação  da  ordem  social  existente,  posto  que
jamais é contestado; ocultação da luta de classes ao transformar os conflitos
sociais em metáforas inofensivas aos palcos esportivos, sendo, portanto um
‘ópio do povo’;  reforço ao mito burguês da ascensão social pela prática
esportiva; criação da ideologia de ‘coexistência pacífica’ entre socialistas e
capitalistas;  confundir  mercadologicamente  homens  como  coisas;
principalmente  inserção em três  instâncias  superestruturais  burguesas  – a
instituição cotidiana do corpo, a escola e os meios de comunicação de massa
– momento em que o esporte se converte em um 'Aparelho Ideológico de
Estado' (DANTAS JUNIOR, 2008, p.105)

Quanto  ao  grau  de  desenvolvimento  deste  fenômeno,  os  Mega  Eventos

Esportivos,  a  exemplo  do  Ultimate  Fight  Championship128,  ditam  o  hegemônico,

nesse contexto,  atletas e a população em geral,  fundamentam o seu conhecimento

sobre  as Lutas Corporais  por  meio da  mera  vivência imediata,  a  permanência  no

senso-comum evidencia, por sua vez, a construção de um sistema que organiza as

experiências  humanas  sem  a  necessidade  de  um  desvelamento  crítico.  Como

resultado,  o  que  observamos é  a  reprodução de um espetáculo em meio ao qual,

paradoxalmente,  o  mais  excitante,  faz-se  representar  pela  barbárie.  A descrição

128Segundo Awi, as somas do UFC: “Produzem cerca de trinta eventos ao vivo por ano e, expõem sua marca em
produtos de ginástica, roupas, videogames, bonecos, DVDs, cartão de crédito, livros e revistas. Compraram um
torneio decadente por US$2 milhões e hoje não o vendem por menos de US$1,3 bilhão, valor estimado da marca
UFC em 2009, segundo a revista de negócios Forbes. Em entrevista dada ao jornal americano USA Today em
2011, Mike Ozanian, editor-executivo da revista,  estimou que o evento fatura anualmente algo em torno de
US$300 milhões. Uma enquete promovida pela empresa de marketing esportivo Turnkey Sports, que ouviu 110
executivos americanos, apontou o UFC como a marca esportiva mais valiosa dos Estados Unidos, à frente da
NFL (futebol americano) e da NBA (basquete), por exemplo. Seus eventos chegam pela televisão a seiscentos
milhões de lares em 145 países e em 22 idiomas. Muitos leigos chegam a pensar que o esporte se chama UFC, e
não MMA, assim como lâmina de barbear virou gilete e fotocópia, xerox.” (AWI, 2012, p. 21-22)
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realizada por Awi, 2012, ilustram a nossa preocupação.

Foi proibido em diversas épocas e cidades,  namorou a marginalidade, foi
comparado a uma rinha humana e subsistiu durante muitos anos apenas com
as proibições básicas de uma luta honrada: mordidas, dedo no olho e puxão
de cabelo. E até essas regras já foram chutadas para longe no calor de um
combate.  Para muita gente, até hoje, ele sequer pode ser considerado um
esporte. Não deixa de ser natural toda essa aversão a uma atividade na qual
sangrar é tão normal quanto suar (alguns atletas chamam o sangue de ‘suor
vermelho’).  É  inútil  negar  a  violência  contida  numa  luta  de  MMA.  É
raríssimo que uma edição do UFC termine sem que pelo menos um lutador
tenha de receber atendimento hospitalar antes de voltar para casa. Embora
até hoje só se tenham registrado duas mortes por conta de lesões sofridas
durante um combate, a variedade de golpes traumáticos põe em risco, sim, a
integridade física dos lutadores. (AWI, 2012, p. 19-20)

Outro aspecto que nos chamou bastante atenção ao investigar o pensamento

dos protagonistas deste fenômeno é o modo como o pensar científico se converte em

pensar instrumental, fazendo com que o gesto técnico assuma o epicentro das novas

experiências com as Lutas Corporais. Vejamos,

Pelo  raciocínio  dos  Gracie,  o  judô era  apenas  um pedaço do  jiu-jítsu,  o
pedaço que o Japão exportava porque queria manter o monopólio da luta
mais eficiente do mundo. Estaria tentando implantar à força o judô em outros
países — e o pior, um judô esportivo, com contagem de pontos e limite de
tempo,  o  que  contrariava  seu  sentido  original,  usado  em  situações  de
combate. Ensinar jiu-jítsu para estrangeiros seria um crime de lesa-pátria, e,
por isso,  o Conde Koma fora defenestrado da história oficial  do judô no
Japão por  quase  uma  década.  Mas  os  orientais  não  imaginavam que,  no
Brasil, Koma tivesse encontrado alguém disposto a manter viva — e até a
aperfeiçoar — a arte original dos samurais. Embora contestados por muita
gente, eram argumentos inteligentes e atraentes, capazes de chamar a atenção
da imprensa e dos judocas japoneses (AWI, 2012, p. 29-30)

Quanto  ao  aspecto  educacional,  cabe  ressaltar,  que  a  centralidade  no  gesto

técnico corresponde a uma tendência dominante, em meio ao qual os conteúdos das

lutas tradicionais cede espaço para os modelos emergentes na grande mídia na forma

de  Ultimate  Fight  Championship,  Pride,  Strikeforce,  judô  olímpico,  taekwondo

olímpico etc. estes passam a representar a forma para tratamento do conteúdo, seja na

academia ou nas aulas de educação física na escola.

Com  essas  considerações,  abrimos  a  reflexão  para  um  segundo  plano  de

análise. Trata-se agora, à guisa de considerações finais, de nos perguntarmos sobre os

limites do desenvolvimento social das Lutas Corporais na sociedade do capital e suas

possibilidades de transformação.

Sob  a  ótica  da  nossa  discussão,  o  processo  educativo  é  uma  mediação
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fundamental na constituição cultural do individuo, o qual, sob a égide do modo de

produção capitalista, tem como função principal reproduzir o próprio capital e suas

formas  de  sociabilidade.  Isso  posto,  parece-nos,  no  mínimo,  estranho  qualquer

tentativa de edificação de um projeto contrário a essa lógica, sem considerar a sua

superação. Por tudo isso, a construção de um processo didático no âmbito das Lutas

plenamente  emancipatória,  universal,  “[...]  ainda  que  em  formas  e  intensidades

diferentes [...]” (TONET, 2003, p.9),  como “[...] classe-para-si, classe revolucionária,

síntese histórica de todas as classes e segmentos sociais que se contrapõem ao sistema

sociometabólico do capital” (FONTANA, TUMOLO, 2006, p. 14), não é um projeto

fácil. 

A admissão dessas  premissas,  todavia,  não tem como finalidade justificar a

inércia, o sentimento de niilismo que se exacerba na comunidade acadêmica, muito

menos o hedonismo como perspectiva de superação dentro da ordem. Ao contrário,

significa,  dar o passo do tamanho de nossas pernas,  mesmo que nosso horizonte

esteja  distante.  Significa  caminhamos  na  direção  correta,  sem  correr  o  risco  de

alimentar quimeras. Para isso, tomamos emprestado de Tonet (2003) algumas das suas

principais questões: “Mas, qual é a direção certa? O que é o possível?” (ibidem, p.9) 

Em sentido mais amplo, sobre a categoria  possibilidade, Tonet, 2003, afirma:

“[...] o possível é um conjunto de determinações do objeto que podem ou não vir a se

realizar.”  (TONET,  2003,  p.  09).  A  realização,  por  sua  vez,  é  constituída  da

concretização  de  múltiplos  fatores,  e,  nesse  sentido,  o  resultado  depende

intrinsecamente do fim que se almeja construir.  Vejamos como Tonet elabora essa

questão: 

[…] verificar em que medida aquilo que está sendo realizado se conecta,
através  de  quais  mediações,  com  qual  fim.  Não  se  trata,  portanto,  de
menosprezar  a  viabilidade,  mas  de  compreender  que,  sendo  esta  sempre
importante, sua definição, em termos de amplitude, profundidade e prazos,
sempre estará – explícita ou implicitamente – vinculada ao fim almejado.
(TONET, 2003, p. 09) 

Se,  portanto,  realizamos  a  crítica  ao  modo  de  produção  capitalista,  que

condiciona todo o processo de vida social, política e intelectual, defender alterações

no modo como as Lutas se apresentam nos dias de hoje sem considerar a delimitação

de um projeto histórico, e de uma prática política e educativa comprometida com o

interesse dos trabalhadores, seria, no mínimo, estranho.

Nesse sentido, a explicitação da posição que ocupamos relacionada as Lutas,
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no plano político  e  intelectual,  justifica-se,  no  contexto  desta  tese,  em função da

necessidade de um melhor esclarecimento sob as perspectivas que estão sendo postas

para o seu desenvolvimento. Nessa direção, afirmamos nossa discordância quanto à

defesa,  apenas  na  possibilidade  do  ensino  de  Lutas  no  horizonte  de  uma cultura

reformista,  ou  se  preferir,  emancipatória,  cidadã,  libertadora,  sem apontar  para  as

contradições da luta de classes, e o projeto histórico socialista, e nas possibilidades

que emergem dessa conjuntura, articulando a realidade com as concretas e possíveis

transformações na raiz do sistema sociometabolico do capital. Sob esse pressuposto,

concordamos com Tonet, 2003, que chama a atenção para o “[…] uso impreciso desta

categoria  da  possibilidade  e,  juntamente  com  ele,  o  estabelecimento  de  fins  que

contrariam aquilo que se diz pretender” (no caso, cidadania plena como sinônimo de

liberdade plena).

Ainda no tocante à questão, referendamos a posição assumida por Tonet, 2003,

para quem:

[…] diante da crise estrutural em que o mundo está imerso, que resulta da
lógica do próprio capital e que leva a uma barbarização cada vez maior da
vida humana, a superação radical do capital e a conseqüente instauração de
uma sociedade comunista  se  colocam como objetivos  evidentes.  Por  isso
mesmo,  toda  atividade  educativa,  teórica  e  prática,  que  pretenda
contribuir  para  formar  pessoas  que  caminhem  no  sentido  de  uma
autêntica  comunidade  humana,  deve  nortear-se  pela  perspectiva  da
emancipação humana e não pela perspectiva da construção de um mundo
cidadão.  Vale  enfatizar:  um mundo  cidadão  significaria  a  melhor  forma
política  de  reprodução  da  sociabilidade  mantendo,  ao  mesmo  tempo,  a
desigualdade  social.  Por  mais  que  aquele  objetivo  pareça  difícil  e  sem
viabilidade imediata, ele deve ser perseguido incansavelmente porque ele é
o objetivo mais humanamente digno. (TONET, 2003, p. 10, grifos nossos)

Outrossim, considerado o recorte temático do nosso objeto, identificamo-nos

com a análise produzida por Freitas, 2007, para quem o ensino do judô deve articular-

se a um princípio formativo, coerente com as aspirações daqueles que constroem o

mundo com suas mãos.

Precisamos de militantes que reportem que a educação política no judô, ao
contrário da educação oficial, não pode e não deve ser uma simples e bem
azeitada peça da maquinaria de reprodução social, mas caixa de ressonância
das contradições sociais  da  sociedade capitalista  na qual  a  luta  de classe
contra  classe  é  seu  móbile  central.  O  judô  como  escola  para  a  vida  –
caminho  do  guerreiro  –  pode  ser  um  elemento  histórico  e  político  no
processo  revolucionário  à  edificação  da  sociedade  socialista.  (FREITAS,
2007, p. 21)
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Desta  forma,  chamamos  atenção  para  as  possibilidades  concretas  da  formação

política129, como um aspecto inerente ao trato do conhecimento Luta corporal, afirmando que

o ensino  de lutas  na  ausência  dessa orientação,  se  resume a transposição  didática de  um

conglomerado  de  gestos,  tal  qual,  a  serviço  da  ordem,  orientam  para  o  favorecimento

hegemônico.

Dando continuidade ao debate, no próximo capítulo buscamos propor possibilidades

do trato do conhecimento Luta/Luta Corporal na formação de professores de Educação Física,

em especial, na Universidade Federal de Sergipe, articulado ao projeto histórico socialista e

aos aspectos fundamentais da Pedagogia Histórico Critica,  da Psicologia Histórico-Cultural

e da Metodologia Critico Superadora.

129Entendemos política como inerente a formação humana, independente de tempo e lugar, a condição política é
a integração a sua formação social, é o que faz ser parte da sociedade, que longe dele, seria um espectro humano.



4. A CRÍTICA DA CRÍTICA-CRÍTICA130: EXPRESSÃO SUPERADORA NO TRATO
COM O CONHECIMENTO LUTA CORPORAL – O CASO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE

[…]  o  tesouro  da  cultura,  dos  conhecimentos  e  das  verdades,  no  qual
trabalharam  as  épocas  passadas,  foi  confiado  ao  professorado,  para  o
conservar e o transferir à posteridade. O professor tem de se considerar
como guarda e o sacerdote dessa luz sagrada, para que ela não se apague e
a humanidade não recaia na noite da antiga barbárie (HEGEL, 1994, p. 23)

A Fundação  Universidade  Federal  de  Sergipe131 (UFS),  integra  o  sistema

federal  de ensino desde 15 de maio de 1968. Atualmente,  está  presente em cinco

campi de ensino presencial (São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto)

e em 14 polos  de Educação a  Distância  nos  municípios  de  Arauá,  Brejo  Grande,

Estância,  Japaratuba,  Laranjeiras,  Lagarto,  Poço  Verde,  Porto  da  Folha,  São

Domingos, Carira, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Propriá e São

Cristóvão. 

No total, o quadro de pessoal da UFS conta com 1.458 professores do quadro

efetivo, sendo 986 (67,2% deles com título de doutorado). Já o quadro de técnico-

administrativos é constituído por 1.478 servidores efetivos.

Nas suas atividades de pesquisa, há 718 projetos de pesquisa em andamento

(PIBIC) 239 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e 567 professores envolvidos

na iniciação científica. Há 1.146 alunos bolsistas de iniciação científica (sendo 574

remunerados e 572 voluntários).

Na extensão,  a  UFS possui  311 projetos  cadastrados,  o  que  contempla  um

público de 790.261 beneficiados, 696 professores envolvidos, 1.576 estudantes e 57

técnicos estão envolvidos  em projetos  junto à  comunidade.  Há 1.717 bolsistas de

extensão.

No  tocante  a  política  de  expansão  do  ensino  superior,  a  UFS  de  modo

semelhante à realidade nacional, teve seu crescimento em números, acompanhado de

um processo de precarização e intensificação do trabalho docente. De 2004 até os dias

de hoje, a universidade ampliou seus quadros docentes (461, em 2004, à 1.458 em

2014) e discentes (10.217 em 2004, à 31.449 em 2014) . 

130Expressão analoga ao subtitulo de  A Sagrada Familia:  A crítica da Crítica crítica contra Bruno Bauer e
consortes, que no nosso caso, a ideia é a compreensão da categoria da superação positiva, suprassunção, superar
incorporando.
131O estado de Sergipe possui as menores dimensões territoriais (21.918,493 km2) entre os estados nacionais, e
uma  população  de  2.068.017  habitantes,  segundo  o  último  censo  do  Instituto  Brasileiros  de  Geografia  e
Estatística em 2010, concentrando na capital, Aracaju 571.149 habitantes.
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Um dado bastante ilustrativo desta realidade, foi a solução dada na gestão do

Reitor Josué Modesto dos Passos Subrinho132(2004-2012), para garantir a oferta de

disciplinas em uma condição de indisponibilidade de salas de aula. No ano de 2009,

segundo a RESOLUÇÃO Nº 21/2009/CONEPE, que aprova a Regulamentação do

Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Sergipe – REUNI-

UFS. O Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Universidade Federal de

Sergipe determinou que:

Art. 56. Cada curso de graduação presencial da UFS ofertará as disciplinas
do currículo padrão que utilizem salas  de aula,  em apenas um dos três
turnos de funcionamento didático da UFS.
§ 1º Poderá utilizar dois turnos contíguos de funcionamento didático da UFS
o curso que  possuir  mais  de  trinta  créditos  semestrais  em disciplinas  do
currículo padrão que utilizem salas de aula. 
Art. 57. Cada disciplina ofertada para cursos presenciais de graduação e de
pós-graduação stricto sensu da UFS deverá  obrigatoriamente ter as aulas
do  dia  iniciadas  em horário  ímpar,  de  acordo com uma  das  seguintes
alternativas: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ou 21:00 horas
(UFS-CONEPE, 2009, p. 11, grifos nossos)

Deve-se acrescentar a este argumento que a Universidade Federal de Sergipe

salta de 30 alunos/professor, em 2004, para 50 alunos/professor em 2012. 

Outro  aspecto  das  políticas  de  expansão, é  a  relação  desigual  entre

acesso/permanência  dos  estudantes  e  programas  de  assistência  estudantil,  bolsa

alimentação, bolsa residência e bolsa trabalho.

Sobre a questão das políticas de assistência estudantil, vejamos o depoimento

da estudante Alanna Nascimento que foi  presidente por dois anos do conselho de

residentes da UFS e avalia o programa de assistência social da Universidade Federal

de Sergipe como um dos piores do Brasil: 

É o único que não auxilia os alunos na procura da residência. Quando aqui
cheguei, em 2011, tinha apenas 17 anos e fui obrigada a 'perambular'  em
uma capital onde mal sabia me locomover. Tive que procurar uma casa que
se encaixasse com o valor orçamentário que tinha em mãos. A Proest deixou
o dinheiro do aluguel da residência sobre minha responsabilidade e de mais
sete  alunas  que  passaram a  dividir  comigo  a  mesma  residência.  No  ano
seguinte,  quando me  elegi  a presidente  do conselho de residentes  alguns
estudantes  me  procuravam para  relatar  situações  difíceis,  como  falta  de
alimentação e dinheiro para tirar xerox de materiais escolares. A fila para

132De acordo com o Ministro da Educação,em 2008, Fernando Haddad, na cerimônia de posse do segundo
mandato de reitor, menciona a capacidade em seguir os planos determinados pela expansão REUNI, sintetizou as
bem sucedidas iniciativas de Josué Subrinho lembrando o crescimento de 342% no número de vagas de ingresso
à universidade, “dado eloqüente, que mostra como o reitor elevou a UFS a um novo patamar” (Diário Oficial de
Governo do Estado de Sergipe 06 de feveiro de 2008, Déda prestigia recondução de Josué Subrinho ao cargo
de reitor da UFS, meio eletronico)
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seleção de alunos em busca de residência era enorme,  e parecia que não
andava. Até hoje divido um quarto apertado com mais duas meninas que são
tão  necessitadas  quanto  eu”.(CONTEXTO  ONLINE133,  2  de  outubro  de
2013, meio digital)

Os gráficos abaixo, retirados da página digital oficial da UFS, reúnem dados

comparativos que ilustram os argumentos acima. Destacamos o período de 2004 à

2012, que representam as duas gestões do Professor Josué dos Passos Subrinho, fase

em que se intensifica as implementações do projeto REUNI. Vejamos:

133Jornal Laboratorial dos Estudantes de Jornalismo da Universidade Federal de Sergipe
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Figura  5:  Fonte:  UFS  em  números-
http://oficiais.ufs.br/sites/default/files/21/folder_ufs_em_numeros_2004_-_2012.pdf
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Fonte: UFS em números - http://oficiais.ufs.br/sites/default/files/21/folder_ufs_em_numeros_2004_-_2012.pdf

Diante do exposto, não é de se admirar que a expansão tanto de servidores

quanto  de  usuários  não  tenha  sido  acompanhada  de  politicas  de  estruturação  da

universidade, outrossim, como resultado do exponencial aumento de matrículas o que

vemos  são  salas  de  aula  super-lotadas  e  a  ausência  de  condições  objetivas  de

trabalho134.  Neste  quesito,  torna-se  corriqueira  a  relação  50  alunos/por  professor.

Sobre  a  precarização  das  condições  de  trabalho  na  UFS,  Santana,  2014,  em

dissertação  intitulada,  Autoalienação  do  trabalho  e  o  trabalho  docente  em Pós–

Graduação Stricto Sensu no PPGED\UFS, ressalta:

Um  dos  principais  alvos  das  medidas  da  reestruturação  produtiva  nas
universidades têm sido os professores que tem seu trabalho cada vez mais
precarizado e intensificado. Segundo o Sindicato Nacional  dos  Docentes
das  Instituições  de  Ensino  Superior  (ANDES–SN, 2007), historicamente,
a  relação  numérica  era  de  10  alunos para  cada  professor  contratado
pois  o mesmo tem atribuições com o tripé de  ensino, pesquisa e extensão. A
meta estabelecida pelo REUNI  era  de  18  alunos  para  cada  professor.
Todavia,  por  conta  do  déficit  de  professores existente na maioria das
universidades públicas, a sobrecarga imposta aos docentes é cada vez 
maior.. (SANTANA, 2014, p. 15)

Essa configuração, por sua vez, é acompanhada por uma tendência que,

[…]  inserem  o  cotidiano  do  professor-pesquisador,  conforme  apontam
Sguissardi e Silva Jr. (2009, p.47), numa espécie de sociabilidade produtiva.
O conhecimento científico, como um dos produtos do trabalho do professor-
pesquisador,  passa  também  a  ser  mediado  pela  lógica  de  produção  de
mercadorias[…] sob hegemonia  do pragmatismo tecnológico – científico.
(SANTANA, 2014, p. 18)

Adentrando  um  pouco  mais  neste  aspecto  chamamos  atenção  para  um

pressuposto  que  nos  parece  compor  a  mais  problemática  faceta  desta  tendência.

Notemos como Harvey define a questão com a seguinte citação: 

Mas se, como insistem os pós-modernistas, não podemos aspirar a nenhuma
representação unificada do mundo, nem retratá-lo com uma totalidade cheia
de conexões e diferenciações, em vez de fragmentos em perpétua mudança,
como poderíamos aspirar a agir coerentemente diante do mundo? A resposta

134Em 2014, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Sergipe (ADUFS), entrou em uma greve
da categoria com uma pauta local, referente as condições impraticáveis para realização da atividade docente, na
maioria dos Campi: “A pauta local de reivindicações se refere às condições necessárias para o desenvolvimento
das  atividades  na  universidade,  englobando  todos  os  campi,  e  inclui  itens  como  falta  de  equipamentos,
materiais, infraestrutura básica […] O campus de Lagarto tem enviado suas demandas há mais de um ano.
No campus de São Cristóvão, tem departamento que há 8 anos envia lista de material e ele nunca chega. O
campus de Laranjeiras, por exemplo, está fechado por conta das questões de segurança” (ADUFS, 2014, meio
eletrônico). 
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pós-moderna simples é de que, como a representação e a ação coerentes são
repressivas  ou  ilusórias  (e,  portanto,  fadadas  a  ser  autodissolventes  e
autoderrotantes),  sequer  deveríamos  tentar  nos  engajar  em algum projeto
global.. (HARVEY, 2005, p. 55-56)

Nesta questão, reside a naturalização desta perspectiva quanto aos sentimentos

de incerteza e conformismo social. Ou seja, na medida em que é instalada a certeza do

caráter  acidental  e  imperfeito  do  mundo,  emerge  como  consequência  lógica,  a

impossibilidade  de  transformá-lo  mais  do  que  ele  próprio  o  faz.  Numa  situação

condicional todos os projetos de mudança, as utopias revolucionárias características

da modernidade são sepultadas dando lugar a desconstrução dos sonhos e das utopias,

criando-se um campo absolutamente favorável à manutenção do status quo, em meio

ao  qual  os  professores  facilmente  incorporam  a  lógica  do  produtivismo,  uma

expressão clara deste fenômeno aconteceu na greve de 2013, quando as atividades da

pós-graduação não foram paralisadas, sob o argumento de que a CAPES não perdoa. 

Até o ano de 2008135, a Universidade Federal de Sergipe correspondia a única

instituição de ensino superior pública do estado, condição alterada pela implantação

dos cursos superiores nos Institutos Federais (IFS). No âmbito da Educação Física,

oferece os dois únicos cursos públicos do estado: Bacharelado136, criado em 2006 e

Licenciatura137, fundado em 1974, e homologado 18 de abril de 1975, e único curso de

Educação Física no estado de Sergipe até 1996138. 

Dando sequência ao debate, na próxima seção do texto apresentamos um breve

histórico das resoluções referentes à Educação Física, que tramitaram no Conselho do

Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CONEPE) 

4.1. DO TÉCNICO EM DESPORTO À CISÃO CIÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA/
LICENCIATURA:  AS  LUTAS  CORPORAIS  NAS  RESOLUÇÕES  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

A dor do sol é que ele não conhece a noite

135O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados,  pelo Senado Federal  e sancionado pela presidência da
República em 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2008
136RESOLUÇÃO  Nº  78/2006/CONEP Aprova  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Educação   Física   –
Habilitação Ciência da Atividade Física e do Esporte - Modalidade Bacharelado,  curso 252  e  dá  outras
providências. (UFS-CONEPEE, 2006, p. 1)
137Essa é a primeira resolução sobre o curso, criado em plena ditadura militar, existindo outras resoluções que
tratam do ensino obrigatório de Educação Física, em todos os niveis escolares, de acordo com a LDB de 1971.
Isto se evidencia na resolução 01/72, que aprova regulamentação para a prática de Educação Física. O curso de
Licenciatura surge em 1975, com a resolução Nº 15/75/CSP, faculltando o formado a trabalhar  com ensino
fundamental e médio.
138A criação do curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Tiradentes é criado 22 anos depois do
curso da UFS.
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A dor da noite é que não tem mais seresteiro
A dor do seresteiro é o medo da polícia

A dor da polícia é ter ladrão no mundo inteiro
A dor do mundo inteiro é que tá chegando gringo

A dor pior de um gringo é outro gringo do outro lado
Não sei se tô errado mas arrisco meu palpite

de acabar com as bombas "atromba", encoivarar os rifles,
tocar fogo em toda tenda que é de fabricar canhão.

Morre muito menas (sic) gente se a guerra for de facão...
(ARAGÃO, Wilson. Guerra de Facão)

A Universidade Federal de Sergipe possui um dos cursos de Educação Física

mais antigos do Nordeste brasileiro,  criado em meio a ditadura militar,  carrega  as

características  da tecnicização do ensino patrocinada pelo governo em meio a um

cenário cuja premissa básica voltava-se a disciplinarização, a normatização, o alto

rendimento  e  a  eficácia  pedagógica,  tendência  já  suficientemente  estudada  por

Fensteinseffer, 1986, Palafox, 1990 e Taffarel, 1993, descrita de modo sumarizado no

capítulo II desse relatório de pesquisa. 

Sobre a história do curso de Educação Física da UFS consideramos que esta

tarefa  já  está  contemplada  de  modo  bastante  qualificado  em  diferentes  trabalhos

científicos139,  de  modo  que  evitaremos  a  redundância  do  debate.  Isto  sublinhado,

passamos ao exame das concepções de trato do conhecimento lutas/lutas corporais,

presentes  nas  resoluções  do  curso,  no  período compreendido entre  1974(  data  da

criação do curso) , até 2011(data da publicação da última resolução).

A tabela abaixo representa o universo de resoluções examinadas, para facilitar

a localização dos documentos destacamos com cores diferentes as áreas relacionadas

aos cursos, seguindo uma legenda (salmão – Bacharelado ou Ciência da Atividade

Física e do Esporte  ; cinza – Licenciatura   ; verde – Pós-Graduação   ; rosa –

Programa de Qualificação Docente, PQD  .

Nº DA RES. TÍTULO DA RESOLUÇÃO

079/2014

Aprova a alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Educação Física
(PPGEF). 
ALTERAÇÕES:
REVOGA a Resolução nº 054/2011 , de 22 de Julho de 2011.

035/2014 Altera a Resolução n° 69/2011/ CONEPE do Curso de Graduação em do Curso de Graduação
em Ciência da Atividade Física, Bacharelado e dá outras providências e dá outras providências. 
ALTERAÇÕES:

139MENEZES,  J.  A.  S.  Escola  de  Educação Física  da  Universidade  Federal  de  Sergipe:  uma possível
história. 1997. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão; e
ALVES, M. S.  Divisão social do trabalho e alienação na formação de professores de educação física da
UFS:  o  estágio  supervisionado/prática  de  ensino  enquanto  síntese  dialética  dos  projetos  em disputa  –  São
Cristóvão, 2010.142 f. : il.

https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=362280&key=f0082fb542d32df6b54caa150479a43c
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31131&key=e44f72e4b44f293521e0968107a9a739
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31131&key=e44f72e4b44f293521e0968107a9a739
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=427100&key=4f8ee79bd237c1ebe2ec5ddf2078aafc
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ALTERA a Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho de 2011.
OBSERVAÇÃO: Altera os Artigos 1º e 5º da Resolução n° 69/2011/CONEPE

028/2012

Aprova exclusão de pré-requisito de disciplinas do Curso de Graduação em Ciência da Atividade
Física e do Esporte e dá outras providências. 
ALTERAÇÕES:
ALTERA a Resolução nº 070/2011 , de 22 de Julho de 2011.
ALTERA a Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho de 2011.

070/2011

Aprova alterações na Departamentalização e Ementário do Departamento de Educação Física dá
outras providências. 
ALTERAÇÕES:
ALTERADA PELA Resolução nº 028/2012 , de 26 de Março de 2012.
REVOGA a Resolução nº 020/2011 , de 1 de Março de 2011.

069/2011

Aprova alterações  no Projeto  Pedagógico  do  Curso de  Graduação  em Ciência  da  Atividade
Física e do Esporte, Bacharelado e dá outras providências. 
ALTERAÇÕES:
ALTERADA PELA Resolução nº 028/2012 , de 26 de Março de 2012.
ALTERADA PELA Resolução nº 035/2014 , de 29 de Agosto de 2014.
REVOGA a Resolução nº 079/2006 , de 30 de Agosto de 2006.
REVOGA a Resolução nº 078/2006 , de 30 de Agosto de 2006.

020/2011

APROVA  ALTERAÇÕES  NA  DEPARTAMENTALIZAÇÃO  E  NO  EMENTÁRIO  DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 070/2011 , de 22 de Julho de 2011.
REVOGA a Resolução nº 081/2006 , de 30 de Agosto de 2006.
OBSERVAÇÃO: REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 81/2006/CONEP

019/2011

APROVA ALTERAÇÕES NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA, LICENCIATURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ALTERAÇÕES:
REVOGA a Resolução nº 080/2006 , de 30 de Agosto de 2006.
REVOGA a Resolução nº 082/2006 , de 30 de Agosto de 2006.
OBSERVAÇÃO: REVOGA AS RESOLUÇÕES N° 080/2006/CONEP E 082/2006/CONEP.

144/2009
APROVA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO NÚMERO DE CRÉDITOS DO PRÉ-REQUISITO
DA DISCIPLINA ESTÁGIO  SUPERVISIONADO  I,  DO  CURSO DE  GRADUAÇÃO  EM
CIÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE. 

082/2006

APROVA  NORMAS  DE  ESTÁGIO  DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO
FÍSICA MODALIDADE LICENCIATURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 019/2011 , de 1 de Março de 2011.
OBSERVAÇÃO: REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N° 019/2011/CONEPE.

081/2006

APROVA A DEPARTAMENTALIZAÇÃO  E  O  EMENTÁRIO  DO  DEPARTAMENTO  DE
EDUCAÇÃO FÍSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 020/2011 , de 1 de Março de 2011.
OBSERVAÇÃO: REVOGA  AS  RES.  Nº  13/92/CONEP,  04/93/CONEP  E  12/96/CONEP.
REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N° 020/2011/CONEPE.

080/2006

APROVA O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
FÍSICA MODALIDADE LICENCIATURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 019/2011 , de 1 de Março de 2011.
OBSERVAÇÃO: REVOGA  AS  AS  RES.  N°  13/92/CONEP,  N°  04/93/CONEP  E  A  N°
12/96/CONEP. REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N° 019/2011/CONEPE.

079/2006

APROVA  NORMAS  DE  ESTÁGIO  CURRICULAR  OBRIGATÓRIO  DO  CURSO  DE
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE MODALIDADE -
BACHARELADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho de 2011.

078/2006 APROVA  O  PROJETO  PEDAGÓGICO  DO  CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA
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HABILITAÇÃO  CIÊNCIA  DA  ATIVIDADE  FÍSICA  E  DO  ESPORTE-MODALIDADE
BACHARELADO, CURSO 252 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ALTERAÇÕES:
REVOGADA PELA Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho de 2011.
OBSERVAÇÃO: ALTERADA P/ RES. Nº 076/2009/CONEPE.

046/2002
SUBSTITUI A RES . N° 29/2002/CONEP - REFERENTE CURSOS 705, 725, 745, 765 E 785 -
EDUCAÇÃO  FÍSICA  HAB.  LICENCIATURA. 
OBSERVAÇÃO: SUBSTITUE RES. N° 29/2002/CONEP.

029/2002
APROVA  PROJETO  PEDAGÓGICO  DOS  CURSOS  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA
HABILITAÇÃO  LICENCIATURA  -  PQD  -  3. 
OBSERVAÇÃO: SUBSTITUIDA PELA RES. N° 46/2002/CONEP.

014/2002
APROVA ALTERAÇÃO DOS CURSOS 705, 725, 745, 765 E 785 - EDUCAÇÃO FÍSICA DO
PQD  -  2. 
OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. N° 06/98/CONEP.

007/1998
APROVA  RETIRADA  DAS  DISCIPLINAS:  EDUCAÇÃO  FÍSICA  I,  II  (203012)  DOS
CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO DA UFS.

012/1996
APROVA  RESOLUÇÃO  N°  04/93/CONEP  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.  (REF.
CURRÍCULO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA). 
OBSERVAÇÃO: REVOGADA PELAS RES. 80/2006/CONEP E RES. 81/2006/CONEP.

004/1993

APROVA  ALTERAÇÕES  DE  ARTIGOS  E  ANEXOS  DA  RESOLUÇÃO  13/92/CONEP
(CURRÍCULO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA). 
OBSERVAÇÃO: ALTERADA  PELA  RES.  N°  12/96/CONEP.  REVOGADA  PELAS  RES.
80/2006/CONEP E RES. 81/2006/CONEP.

013/1992

APROVA  PROJETO  DIDÁTICO  CIENTÍFICO  DO  CURSO  DE  LICENCIATURA  EM
EDUCAÇÃO  FÍSICA. 
OBSERVAÇÃO: ALTERADA  PELA  RES.  N°  04/93/CONEP.  REVOGADA  PELAS  RES.
80/2006/CONEP E RES. 81/2006/CONEP.

031/1990
APROVA  ALTERAÇÃO  DE  CRITÉRIO  DE  VAGAS  PARA  O  VESTIBULAR  DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

016/1987 EXTINGUE O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA DO CONCURSO VESTIBULAR. 

015/1986
TRANSFERE DISCIPLINAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CRIA
MATÉRIAS DE ENSINO. 

005/1981
TRANSFERE AS DISCIPLINAS CMFAF I  E CMFAF II  PARA O DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (COMPONENTES MORFO FUNCIONAIS DA ATIVIDADE FÍSICA I
E II ). 

022/1980 APROVA TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

022/1977
APROVA AS NORMAS PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CURSO DE
EDUCAÇÃO  FÍSICA  (MASCULINA  E  FEMININA),  BEM  COMO  OS  TESTES  DE
HABILITAÇÃO MOTORA E CONDICIONAMENTO FÍSICO. 

023/1976
APROVA TESTE  DE  CONDIÇÃO  FÍSICA PARA O  CURSO  DE  LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA. 

012/1976
APROVA CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (II GRAU) E
EM EDUCAÇÃO FÍSICA E TÉCNICO DE DESPORTOS (MASCULINA E FEMININA). 

011/1976 FAZ CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

037/1975
APROVA TESTES PRÁTICOS E SEUS VALORES PARA O CURSO DE LICENCIATURA
EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

015/1975
APROVA CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM I E II GRAUS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E
TÉCNICO DE DESPORTO. 

026/1974
APROVA  REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  GINÁSTICA  PROMOVIDO  PELO  CCEFD
CENTRO CIVISMO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO. 

001/1972 APROVA REGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
033/1971 APROVA ALUNOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Dando  prosseguimento  à  exposição,  buscamos  analisar  as  resoluções

catalogadas.

Do conjunto de 34 resoluções, tendo em vista o período de aproximadamente
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40 anos de funcionamento do curso, apenas 5140 descrevem procedimentos/orientações

para o trato do conteúdo Luta Corporal com 11 citações a ementários. Nesse contexto,

identificamos,  que,  mesmo  considerando  os  avanços  promovidos  pelas  últimas

resoluções no sentido de superar uma abordagem restritiva, que toma uma modalidade

como referência  para  o  ensino  do conteúdo Luta  Corporal,  ainda  identificamos  a

persistência de tendências que privilegiam a concepção dualista de homem, voltadas

para a promoção da saúde, do alto rendimento das habilidades motora e estética. 

Muito distante, portanto, daquilo que preconizamos, a saber: compreender as

Lutas  Corporais  como  produtos  culturais  que  contém  em  si  características  das

relações  mais  gerais  da  sociedade  capitalista,  e  suas  especificidades  no  próprio

desenvolvimento econômico local, carregando contradições essenciais para análises

que fazem e fizeram da luta, uma atividade econômica extremamente importante ao

longo da história da humanidade

A  guisa  de  uma  definição  mais  precisa,  as  ementas,  subscritas  abaixo,

apresentam uma concepção pedagógica que tem suas raízes fincadas na perspectiva de

Educação Física criticada acima. 

Vejamos inicialmente a resolução 013/1992, que retira a obrigatoriedade141 das

modalidades de lutas esportivas, abrindo espaço para um debate fracionado das lutas,

na lógica do trato das modalidades: 

“Capoeira  I  –  Aspectos  históricos.  Origens  e  fases.  Métodos  e  técnicas
específicos.  Procedimento  Didático  para  o  ensino.  Instrumentos  musicais
específicos. Direção e organização de competições (p. 23) […] Capoeira II
– A capoeira como educação através do movimento no currículo escolar. A
Capoeira e a educação psicomotora. A Capoeira como lazer e recreação. A
Capoeira como folclore no contexto educacional. Tipos de jogos de capoeira.
Organização de competições (CONEP, 1992, p. 23, grifos nossos)

e

Judô I – Histórico e evolução. Conhecimento da metodologia de ensino dos
aspectos  fundamentais  e  dos  exercícios  básicos.  Organização  de
competições […] Judô II – Conhecimento e desenvolvimento da prática do
arremesso.  Conhecimento  é  desenvolvimento  da  prática  no  solo.
Conhecimento das formas de projeção. Regras oficiais.(CONEP-UFS, 1992,

140A resolução 015/1975, encontrada no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)
não dispõe de ementas para as disciplinas, somente o quadro de semestralização e carga horaria, divididos por
gênero. A partir da resolução 013/1992, surgem as ementas que demonstram a perspectiva teórica de trato com o
conhecimento Lutas. Em 1975 – Judo I (obrigatória) e II; em 1992 – Judô I, II, Capoeira I e II (optativas); 1996 -
Capoeira I (obrigatória);
141A partir da resolução 012/1996, a disciplina capoeira I passa a ser obrigatória, “f) incluir, no 6º período do
Currículo Padrão, a disciplina 203085 – Capoeira I, 04 créditos, 60 horas, PEL 1.03.2, pré-requisitos 203082 –
Aprendizagem Motora em Educação Física e 203084 – Atividades Rítmicas;” (CONEP, 1996, p.1)
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p. 25, grifos nossos).

Outro aspecto bastante controverso, aparece nas resoluções 078 e 080 de 2006,

quando ocorre a divisão do curso em bacharelado e licenciatura, o conteúdo lutas é

excluído do curso de Licenciatura e aparece no curso de Ciências da Atividade Física

e do Esporte – bacharelado na forma de metodologias, também com forte influência

dos paradigmas positivistas, que se manifestam nas ciências dos esportes.

Metodologia da Capoeira – Histórico e evolução da capoeira. Fundamentos
ritualísticos,  musicais  e  formas  de  jogo.  Elementos  básicos  e  aspectos
metodológicos  do  ensino  e  treinamento  da  capoeira.  Noções  de  regras
(CONEPE, 2006-b, p. 10)

e

Metodologia do Judô – Histórico e evolução do judô. Fundamentação básica
das  técnicas  de  projeção  e  de  solo.  Elementos  básicos  e  aspectos
metodológicos  do  ensino  e  treinamento  do  judô.  Noções  de  regras
(CONEPE, 2006-b, p. 15)

Na atualidade, as resoluções 019/2011 – Licenciatura e 035/2014 (069/2011) –

Bacharelado regem os cursos de graduação, ambas apresentam avanços em termos da

compreensão historiográfica da prática social  Luta Capoeira e Luta Artes Maciais,

todavia persiste a preocupação instrumental, e um entendimento ainda superficial ,

sobre os conceitos que giram em torno dessa atividade, vejamos:

Pedagogia das Lutas I – A capoeira como bem cultural. Raízes históricas da
tradição da capoeiragem. Escolarização da capoeira. Fundamentos básicos e
estruturação didático-pedagógica da capoeira nas aulas de Educação Física
Escolar.  Manifestações  corporais  populares  imbricadas  ao  universo  da
capoeira (CONEPE-a, 2011, P. 15)

e

Pedagogia das Lutas II – As artes marciais enquanto manifestações culturais
e sua historicidade. Escolarização das artes marciais,  notadamente Judô e
Karatê. Fundamentos básicos e estruturação didático-pedagógica do Judô e
do Karatê nas aulas de Educação Física Escolar (CONEPE-a, 2011, P. 16)

As disciplinas de Lutas Corporais na Licenciatura reaparecem, mas ainda como

optativas, as ementas apresentam alterações tímidas, como vemos nos trechos acima. 

No caso  do Bacharelado,  a  resolução 069/2011,  traz  avanços  ao considerar

dimensões do desenvolvimento das Lutas Corporais até então desprezadas, mas ainda

carrega uma concepção dualista de homem, vejamos:
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Metodologia das Lutas142 - A história, os valores culturais e as técnicas das
Artes Marciais. As possibilidades das lutas e da defesa pessoal como agente
do processo educativo.  Conhecimentos gerais,  Princípios mecânicos das
lutas,  importância  e  objetivos  do  treinamento,  Divisão  das  técnicas,
Movimentos  Essenciais,  Métodos  para  prática  e  aplicação  das  técnicas.
(CONEPE, 2011-b, p. 12)

Quanto a oferta, observamos uma descontinuidade da presença da disciplina,

sendo que por vezes ela aparece como conteúdo obrigatório (1975 a 1992 – 1996 a

2006)143 e  em tempos  como  conteúdo  optativo  (1992  a  1996  –  2011,  apenas  na

licenciatura),  e  ainda  um  período  significativo  em  que  a  disciplina  fica  sob  a

responsabilidade de professores substitutos144.

Outro aspecto de relevo no âmbito do trato com o conhecimento, diz respeito

ao desvio em se tomar o ensino de lutas pelo ensino de modalidades, neste sentido

observamos: 07 referências ao ensino de Judô, 05 ao ensino de capoeira.

A partir da análise dos poucos dados disponíveis, resumidamente, concluímos

que  o  acervo  documental  oficial  na  forma  de  resoluções  tramitadas  no  CONEPE

apontam  para  o  desprestígio,  a  desqualificação  e  a  fragmentação  como  aspectos

fundantes do modo como o conteúdo Lutas foi tratado no Cursos de Bacharelado e

Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Sergipe.

Para  a  nossa  discussão,  a  identificação  do modo  como historicamente  esta

importante dimensão da cultura corporal fora tratada nos programas de formação de

professores  nos  coloca  lado  a  lado  com  as  preocupações  de  importantes

intelectuais/militantes da nossa área, para quem,

Sem  sólida  base  teórica  e  epistemológica  reduz-se  as  possibilidades  do
educador  de  perceber  a  possibilidade  de  trabalhar  na  construção  de  uma
sociedade alternativa. (TAFFAREL; LACKS; JÚNIOR, 2011, p.116).

E, complementa,

E isto decorre, provavelmente: da separação entre teoria e a prática política;

142Essa disciplina possui uma recomendação curiosa, se tratando de um ementário que aborda as lutas numa
perspectiva  tão  ampla.  Observem  esse  pequeno  adendo  na  página  09,  da  resolução  CONEPE  069/2011:
“Disciplinas  de  caráter  eminentemente  prático”.  Se  trata  de  ranços  das  perspectivas  anteriores,  que  não
compreendem a atividade humana como a indissociabilidade da unidade teoria/prática, bem como a manutenção
do dualismo humano.
143Como mencionado no texto, com a divisão do curso, a Licenciatura retira as lutas do curriculo até 2011,
retornando como optativa
144No inicio do  curso  em 1974,  o  professor  Shizuka Kitami assumia  as  disciplinas  Judô I  e  II,  após  sua
aposentadoria, DOU 06 de setembro de 1991, e alteração da base curricular, com a resolução 13/1992, colocando
as lutas: Capoeira I e II e Judô I e II como optativas. A obrigatoriedade de Capoeira I, na resolução 12/1996, só
acontece  concurso  de  professor  efetivo  para  essa  especificidade  em  2009  (apenas  no  bacharelado,  edital
018/2009), após a divisão do curso, com o professor empossado em 2010.
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da  separação  de  dicotomia  entre  premissas  teóricas  das  premissas
programáticas;  da  utilização  da  práxis  utilitária  em detrimento  da  práxis
revolucionária, onde não prevalece à crítica a práxis da humanidade (Ibid,
p.100). 

Nessa  perspectiva,  nos  parece  claro  que  tão  somente  através  de  um plano

objetivo rico, pleno e integral possa surgir uma subjetividade rica, plena e integral,

uma vez que esta é necessariamente um produto dialético daquela. Ao passo que o

empobrecimento no ato de conhecer, conforme observado em capítulos anteriores, se

faz acompanhar por um indigesto pragmatismo, em meio ao qual “[…] basta o ‘saber

fazer’ e a teoria é considerada perda de tempo.” (MORAES, 2001, p.3). A tradução,

por  sua  vez,  desta  perspectiva  para  o  ensino  de  Lutas  Corporais  nega  toda  a

possibilidade  de  tomar  a  Luta  Corporal  como expressão  de  um todo  estruturado,

dialético, que possa vir a ser racionalmente compreendido, condição necessária para a

superação de antigas e persistentes deficiências no âmbito da didatização do conteúdo.

Na próxima seção do texto, buscamos apresentar uma proposta de trato com o

conhecimento Lutas/Lutas Corporais nas aulas de Educação Física, visando elevar o

padrão cultural esportivo dos futuros professores de Educação Física do Estado de

Sergipe.

4.2. O TRATO DO CONHECIMENTO LUTA CORPORAL NO CURRÍCULO DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

[...] o futuro dos estudantes está tremendamente comprometido. Gostaria de
contribuir  para  alargar  e  aprofundar  o  universo  conceitual  dos  jovens
ajudando-os a serem um pouco mais críticos diante da realidade, não apenas
em  geral  e,  sim,  particularmente,  diante  da  questionável  formação  em
Educação Física à qual estão sendo submetidos. (ESCOBAR in COLETIVO
DE AUTORES, 2013, versão digital)

Tendo em vista o horizonte que nos guia o debate,  pensamos ser pertinente

retomar a questão norteadora desta tese: Considerando os nexos e relações entre o

projeto histórico, a teoria do conhecimento e o trabalho pedagógico vinculado a um

determinado  projeto  de  escolarização,  perguntamos:  Qual  é  a  realidade  e  as

possibilidades  do  trato  com  o  conhecimento  luta/luta  corporal  no  currículo  de

formação  de  professores  da  universidade  pública  brasileira,  em  especial,  a

Universidade Federal de Sergipe?

Encaminhando a resposta, cabe apontar 5 importantes argumentos, inscritos no

plano judicativo da reflexão que nos propomos a fazer.
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1. Como aspecto que organiza toda a nossa racionalidade, a compreensão de

que a constituição de uma nova hegemonia exigirá “[…] a ação coletiva consciente e

organizada,  com  estratégias  objetivamente  fundamentadas,  em  direção  a  uma

reestruturação  radical  que  promova  a  socialização  da  propriedade  dos  meios  de

produção.  Se,  por  um  lado,  essa  perspectiva  não  é  absolutamente,  como  muitos

pensam,  uma  utopia  sem  base  real,  por  outro  lado  sua  concretização  não  será

resultado de forças espontâneas.” (SAVIANI e DUARTE, 2012, p 1-2)

2. A concepção acima indicada, por sua vez, nos leva a defesa da Universidade

Pública como um campo estratégico  de  luta  “[…] para  conduzir  uma multidão  a

pensar  coerentemente”  (SAVIANI,1984,  p.  34)  de  modo  a  estabelecer  uma  nova

relação hegemônica que permita construir um novo bloco histórico. A assunção desta

perspectiva, nos leva a defesa de um ensino que leve as multidões do nível do senso

comum à consciência Filosófica. Ou seja: “[…] passar do senso comum à consciência

filosófica significa passar de uma concepção fragmentaria, incoerente, desarticulada,

implícita,  degradada,  mecânica,  passiva  e  simplista  a  uma  concepção  unitária,

coerente,  articulada,  explicita,  original,  intencional,  ativa  e  cultivada.”

(SAVIANI,1984, p. 35).

3. No âmbito das políticas de formação de professores, no geral, e de formação

de professores de Educação Física145, no particular pautamos a defesa intransigente da

Licenciatura Ampliada como expressão de um currículo generalista, por meio do qual

o egresso adquira capacidades para exercer as atividades especificas que a maior ou

menor divisão de tarefas, segundo a maior ou menor complexidade da organização

educacional, venha a exigir. (SAVIANI, 1984)

4.  Nos  deparamos  desta  forma  com  uma  tarefa  inscrita  no  plano  das

possibilidades  no  sentido  já  formulado  por  Saviani  “Nós  temos  que  atuar  nas

instituições  existentes  impulsionando-as  dialeticamente  na  direção  dos  novos

objetivos.  Do  contrário,  ficaremos  inutilmente  sonhando  com instituições  ideais.”

(SAVIANI, 2007, p.63) 

145De acordo  com as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de  graduação  em Educação  Física,
estabelecidos pela Resolução CNE/CES n° 7/2004, alterada pela Resolução CNE/CES nº 7/2007, o conteúdo
Luta/Luta  Corporal  aparece  em  dois  momentos,  em  ambos  de  forma  semelhante,  na  foma  do  binomio
Lutas/Artes Marciais, demonstrando o uso de conceitos fundamentados na Doxa/Senso Comum. Com definição
inspirada nos Marcos dos Parametros Curriculares Nacionais. “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.”(PCN, 1997, p. 37, grifos nossos)
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5. Nessa linha de considerações, cabe então apontar uma concepção de método,

outrossim  assumimos  a  nossa  absoluta  convicção  quanto  a  possibilidade  de

implementação  da  Pedagogia  Histórico-Crítica146 (PHC)  e  da  Metodologia  Crítica

Superadora147 como  propostas  de  possível  efetivação  na  sociedade  capitalista,

vinculadas intrinsecamente a uma teoria revolucionária e, portanto, a serviço da classe

explorada. Adotamos, assim, as tarefas pedagógicas a que se propõem a PHC e à

Metodologia Crítico Superadora, a saber,

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa O saber
objetivo  produzido  historicamente,  reconhecendo  as  condições  de  sua
produção e compreendendo as suas principais manifestações hem como as
tendências atuais de transformação; 
b)  Conversão  do  saber  objetivo  em  saber  escolar  de  modo  a  torná-lo
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares;
c)  Provimento  dos  meios  necessários  para  que  os  alunos  não  apenas
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo
de sua produção bem como as tendências de sua transformação. (SAVIANI,
2013, p, 7-8)

Com essas considerações passamos a reflexão sobre a questão do saber e do

146Segundo Marsiglia, 2011, a: “[…] concepção começa a ser organizada teoricamente no final da década de
1970. Suas ideias iniciam-se nas discussões da primeira turma de doutorado da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), em 1979, e avançam em termos de sistematização com o texto 'Escola e democracia:
para além da teoria da curvatura da vara', publicado na revista da Associação Nacional de Educação (ANDE)  em
1982. Esse  texto integra a obra Escola e  democracia, lançada em 1983, na qual Dermeval Saviani aborda as
principais tendências pedagógicas, contextualiza as contribuições e limitações dos diferentes grupos de teorias e
propõe uma pedagogia (que irá denominar-se histórico-crítica a partir de 1984) que supere por incorporação
elementos das escolas tradicional e nova. O autor organiza sua proposta metodológica na forma de passos para
compará-los e caracterizá-los em relação aos outros métodos (Herbart e Dewey).” (MARSIGLIA, 2011, p 21-
22).  Nesse  horizonte,  Saviani,  2003-b,  complemente  que:  “Uma  pedagogia  articulada  com  os  interesses
populares valorizará, pois, a escola; não será indiferente ao que ocorre em seu interior; estará empenhada em que
a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão
para além dos  métodos  tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros.
Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos  alunos sem abrir mão, porém, da iniciativa do
professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de  alorizar o diálogo
com  a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os  ritmos de aprendizagem
e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos  conhecimentos,  sua
ordenação e gradação para efeitos do  processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivo” (SAVIANI,
2003-b, p. 79)
147Para  Hermida,  Mata  e  Nascimento,  2010:  “A abordagem Crítico-Superadora  surgiu  de  um Coletivo  de
Autores, no início dos anos 1990, e foi publicizada no livro Metodologia do Ensino de Educação Física. Essa
abordagem tem como referencial a teoria do materialismo histórico-dialético, que chegou à Educação Física
através das influências do professor Saviani. Essa abordagem trata como objeto de estudo da Educação Física a
Cultura Corporal, a partir de conteúdos como jogos, esporte, ginástica, lutas e danças. Em relação à seleção dos
conteúdos para as aulas, propõe que considere a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua
adequação às características sócio-cognitivas dos alunos. Propõe que os conteúdos selecionados para aulas de
Educação Física propiciem a leitura da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora.” (HERMIDA, MATA
e NASCIMENTO, 2010, p. 7), e segundo os autores, 2013:  “A metodologia na perspectiva crítico-superadora
defendida neste livro implica um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática do aluno
para apreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um espaço intencionalmente organizado para
possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do conhecimento específico da Educação Física e dos diversos
aspectos das suas práticas na realidade social.” (COLETIVO DE AUTORES, 2013, versão digital)
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ensino do conteúdo Luta/Luta Corporal  no currículo de formação de professores da

universidade pública brasileira, em especial, a Universidade Federal de Sergipe.

Coerente, com as defesas subscritas,  defendemos que o ensino do conteúdo

Luta/Luta  Corporal deverá  considerar  os  conhecimentos  em  suas  formas  mais

elaboradas.  Outrossim,  referendamos  nossa  proposta  a  partir  das  formulações

elaboradas por Taffarel, 2014, vejamos:

Institui-se, portanto, como área de conhecimento importante no processo de
formação humana, passível de ser traduzida como conhecimento necessário
ao  processo  de  formação  dos  indivíduos.  As  objetivações  da  Cultura
Corporal  se caracterizam como o acervo de conhecimento,  capacidades e
valores  que  compõe  o  complexo  cultural  manifestado  pelas  práticas
corporais, historicamente categorizados como: esporte, jogo, ginástica, luta,
dança,  entre  outros.  Este  acervo  historicamente  construído,  socialmente
produzido,  culturalmente  distribuído,  pedagogicamente  ensinado,
transmitido,  se  manifesta  como  objetivações  culturais  determinadas  pela
dinâmica da relação trabalho-capital,  apresentando significados e sentidos
assumidos  nas  relações  de  produção.  O acervo  que  compõem a  Cultura
Corporal  é  permeado,  portanto,  pelas  múltiplas  determinações  que
condicionam  a  vida  dos  indivíduos.  Estas  são  imediatas,  mediatas  e
históricas.  Dão-se  no  plano  dos  condicionantes  econômicos,  políticos,
sociais  e  culturais;  nos  valores  presentes  na  sociabilidade  humana;  nas
possibilidades de acesso ou não às práticas corporais; na tradição histórico-
cultural; nos hábitos e costumes das regiões e territórios; na influência dos
meios de comunicação; e, fundamentalmente, na função social da escola, em
seu  currículo  e  no  trato  com o  conhecimento  na  escola  e  nas  aulas  de
Educação Física. (TAFFAREL, 2014, p. 15, grifos nossos)

Da  compreensão  formulada  pela  autora,  cabe  complementar:  diferente  das

manifestações Ginástica e Esporte, de quem conhecemos a origem histórica, a Luta

Corporal, a Dança e o Jogo, estão presentes em quase todas as sociedades registradas

na  história  da  humanidade,  dificultando  a  compreensão  do  seu  núcleo  central  –

atividade intencional idealizada:  Necessidade/Intenção/Ação.  Sob essa perspectiva,

procuramos-nos guiar pelo pensamento de Leontiev, assim formulado:

O desenvolvimento da sua consciência traduz-se pela mudança de motivação
da sua atividade:  os antigos motivos perdem a sua força motora,  nascem
novos motivos que conduzem a uma reinterpretação da suas antigas ações. A
atividade  que  desempenhava  precedentemente  o  papel  preponderante
começa a eliminar-se e a recuar para segundo plano. Aparece uma atividade
dominante nova e com ela começa um novo estágio de desenvolvimento.
Estas  passagens,  contrariamente  às  transformações  que  se  efetuam  num
mesmo  estágio,  vão  da  mudança  de  ações,  de  operações,  de  funções,  à
mudança global da atividade. (LEONTIEV, 2004, p. 333)

O gráfico abaixo, ilustra a dinâmica deste processo.
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A fim de abordar satisfatoriamente o problema, no decorrer da tese, buscamos

reconstruir  através  da  análise  a  totalidade  das  relações  reais  que  envolvem  o

fenômeno estudado,  de  modo a  desfazer  visões  idealizadas  e  mistificadoras.  Esse

exercício, por sua vez, nos levou a compreender que a depender dos momentos de

preponderância  a  atividade  Luta/Luta  Corporal,  articulada  a  intenções/ações  onto-

históricas,  se  expressa  como:  agonístico,  competitivo,  cooperativo,  exercitação,

lúdico,  rítmico,  expressivo  etc.  Nos perfilamos,  nestes  termos,  a  compreensões  já

desenvolvidas no campo crítico, 

Os movimentos corporais,  em si  mesmos,  também possuem um ou outro
objetivo. O objetivo geral do movimento de salto, por exemplo, é vencer a
ação  da  gravidade  com  o  impulso  do  corpo,  verticalmente  ou
horizontalmente.  Mas,  assim  posto,  o  movimento  não  tem  significado
algum para a atividade humana; carece de um motivo ou um objeto que

Figura  6:

Gráfico  desenvolvido  por  nós,  inspirado  na  teoria  da  atividade  humana  de  Leontiev,
adaptado  para  as  ações  intencionais  que  orientam  os  cinco  conteúdos  clássicos,  com
contribuições de Flávio Dantas Albuquerque Melo e Jênisson Alves de Andrade.
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lhe  dê  sentido,  justamente:  a  criação  de  uma  imagem  com  as  ações
corporais, o domínio da própria ação corporal ou o controle da ação corporal
do  outro.  A ação  corporal,  portanto,  irá  se  estruturar  concretamente  de
acordo  com  os  objetivos  que  orientam  essa  ação  e  os  objetos  que  a
direcionam ou a incitam a agir. (PICCHETTI, 2014, p. 54, grifos nossos)

E complementa,

[…] À Educação Física  cabe estudar essas atividades a fim de descobrir
respostas às questões sobre quais as ações necessárias para que os sujeitos
joguem, dancem, lutem, brinquem etc., sendo que a qualidade dessas ações
é  dada  pela  relação  entre  as  capacidades  humano-genéricas
historicamente elaboradas em cada uma dessas atividades e o projeto de
sociedade e de homem que buscamos concretizar e que pode se manifestar
nessas formas particulares da atividade humana. (PICCHETTI, 2014, p. 13)

As Lutas/Lutas Corporais, representam, portanto, uma importante manifestação

da Cultura Corporal. Assim concebida, demanda uma adequada estruturação dos seus

conteúdos tendo em vista as “[…] demandas de cada estágio, as regularidades dos

processos  de  formação  dos  conceitos,  relacionados  com  a  idade  dos  alunos,  as

condições de desenvolvimento do processo pedagógico e das ciências de referência

[...]”  (SAVIANI,  2003,  163),  passando  pela  criteriosa  organização  do  currículo

(seleção, sequenciação e dosagem dos conhecimentos.).

Aliais, sobre a dimensão curricular, acreditamos que o principal desafio para

organização  do  ensino  de  Lutas/Lutas  Corporais  é,  justamente,  articular  o

conhecimento  prático,  ou  seja  os  aspectos  técnicos-didáticos  do  ensino  de  Lutas

Corporais,  com  os  problemas  político-ideológicos  e  científicos  especializados

(lógicos).  Trata-se,  pois,  da  efetivação  de  um  tipo  de  organização  do

currículo/trabalho pedagógico que possibilite aos nossos alunos “[…] captar tanto a

contraposição como a unidade, por exemplo, do fenômeno e da essência, da causa e

do efeito, de atributos isolados do objeto e da integridade do mesmo” (CHEPTULIN,

2004, p. 279)

Nessa  direção,  a  formação  do  pensamento  científico  é  um  requisito

fundamental  para  o  “[…]  desvendamento  da  realidade,  tanto  no  que  se  refere  à

assimilação dos conhecimentos acumulados,  quanto no concernente à formação da

capacidade  de  investigação  e  interpretação,  necessária  à  produção  de  novos

conhecimentos.”  (SAVIANI,  1994,  p.64).  Neste  ponto  cabe  destacar  a  necessária

visão  de  historicidade  para  compreensão  dos  conteúdos  em  sua  dimensão  crítico

social. (SAVIANI, 1994)
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Quanto  ao  trato  do  conhecimento  Lutas,  reconhecemos  a  importância  das

produções mais recentes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Lutas, Artes Marciais e

Modalidades de Combate (L/AM/MEC), com destaque para os estudos desenvolvidos

pelos professores Emerson Franchini (USP) e Fabricio Boscolo Del Vecchio(UFPEL)

sistematizados na publicação intitulada  Ensino de lutas: Reflexões e Propostas de

Programas. O livro é uma copilação de vários autores sobre o ensino Lutas (L), Artes

Marciais (AM) e Modalidades Esportivas de Combate (MEC). Consideramos que no

âmbito da dimensão do gesto técnico, os autores representam a forma mais avançada

para o trato com o conhecimento.

As dimensões exploradas pelos autores contemplam, nesses termos, aspectos

técnicos-didáticos do ensino de Lutas Corporais no âmbito esportivo, descrito como

Modalidades  Esportivas  de  Combate  –  MEC148,  “[…]  especialmente  no  que  diz

respeito  à  preparação  física,  técnica  e  tática  de  atletas,  bem como à  gestão  [...]”

(FRANCHINI e DEL VECCHIO, 2011149, p. 68). 

Apoiamo-nos, portanto na produção do coletivo supra-citado para a definição

dos aspectos técnicos-didáticos do ensino de Lutas Corporais. Quanto a classificação-

tipos de Lutas, adotamos a sintese elaborada por Gomes, 2008, p. 42.

Fonte: GOMES, 2008, p. 48 – Fig. 1.5 – Os grupos de aproximação das Lutas

148Para  os  autores  as  MEC  são:  “[…]  lutas  ou  atividades  derivadas  das  artes  marciais  que
adquiriram/incorporaram  características  do  esporte  moderno:  regidas  por  unidades  institucionais,  como
federações confederações, e que contam com regras de prática e combate bem definida, campeonatos, medalhas,
sistemas competitivos e classificatórios. São exemplos de modalidades esportivas de combate aquelas que fazem
parte do programa olímpico, dentre outras. Por outro lado, pode-se dizer que o Krav-Maga e o Aikidô não são
Modalidades Esportivas de Combate.” (FRACHINI e DEL VECCHIO, 2012, p. 10)
149Texto apresentado na Revista Brasileira de Educação Física Esporte, São Paulo, v.25, p.67-81, dez. 2011,
como sintese do estado da arte sobre as Modalidades Esportivas de Combate
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A partir das três tipologias citadas, os conteúdos técnicos a serem abordados

deverão  considerar  a  “atividade  intensa  de  ataque/defesa  em que  oponentes  usam

técnica,  tática e estratégia de desequilíbrio,  contusão, imobilização ou exclusão de

espaço.”  (DIAS  JUNIOR,  2014,  p.  81)  e  ainda,  conhecimento  sobre  a  condição

biofisica,  desenvolvimento da coordenação gestual, maturidade; domínio do centro

ggravitacional,  deslocamento  (shintai,  ginga);  compreensão  dos  elementos  que

garantam a integridade dos estudantes (esquivas, rolamentos, bloqueios, contensões);

bem como golpes de baixa complexidade e golpes de alta complexidade e de risco

físico (estrangulamentos, torsões, traumatizantes, projeções).

No âmbito das práticas  pedagógicas,  os  jogos denominados como jogos de

combate, constituem uma importante contribuição de Olivier, e podem ser utilizados

como  alternativa  ao  trato  de  modalidades,  embora  tenhamos  clareza  sobre  a

importância  da  referência  as  diferentes  tradições  de  lutas  (boxe,  capoeira,  wushu,

taekwondo, caratê, judô, jiu-jitsu, esgrima, luta olimpica, etc.). Pensamos ser útil citar

alguns destes jogos, vejamos:

1-  Jogos  de  rapidez  e  atenção:  Estimulam a  movimentação  intensa,  com
alternância dos papéis de atacante e atacado e que evitam o contato próximo
com o colega
2-Jogos  de  conquistas  de  objetos:  Aproximam  os  adversários,  mas  as
principais  ações  de  oposição  são  feitas  em  direção  a  objetos  a  serem
conquistados. Os papéis de atacante e de defensor são separados
3.  Jogos  de  conquistas  de  territórios:  Implicam  em  aproveitamento  e
diversificação das ações desestabilizadoras para chegar a seus fins. É preciso
puxar, carregar, empurrar, fazer virar e esquivar-se, desviar-se e resistir. O
contato se torna inevitável.
4. Jogos para desequilibrar: Agir em direção ao adversário, sem mediação de
objeto ou de território. Os papéis de ataque e de defesa são alternados e/ou
simultâneos.
5. Jogos para reter,  imobilizar e se livrar:  Enfrentamentos variados e que
obrigam o corpo-a-corpo. São jogos para resistir e livrar-se. Os papéis são
separados e/ou combinados
6.  Jogos  para  combater:  Estimula-se  o  combate  completo,  sendo  que  as
condutas  de  ataque  e  de  resistência  são  concomitantes.  Aqui,  torna-se
indispensável encadear e coordenar todas as ações necessárias ao combate
(OLIVIER,apud FRANCHINI e DELVECCHIO, 2012, p. 19)

Para terminar, concordamos mais uma vez com o professor Máuri de Carvalho,

2007, “Não estamos aqui, como Saint-Just, pretendendo recuperar o impossível de ser

recuperado, o perfil concreto do guerreiro japonês, o Samurai, mas apenas resgatar o

que existe dele em cada um de nós que pratica e estuda uma 'arte de combate' […]

(FREITAS, 2007, p. 47). Com efeito, esperamos que as indicações acima apresentadas
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sejam úteis para estimular o debate em torno da busca de propostas alternativas que

nos  permitam chegar  a  uma estrutura  de  ensino  capaz  de  responder  aos  desafios

lançados à universidade no sentido posto por Taffarel, 2011 “ […] na perspectiva do

projeto histórico comunista, superador das exauridas e destrutivas relações capitalistas

que estão levando a humanidade à barbárie.” (TAFFAREL, 2011,  meio digital)



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Roncou, roncou
Roncou de raiva a cuíca

Roncou de fome
Alguém mandou

Mandou parar a cuíca, é coisa dos home
A raiva dá pra parar, pra interromper

A fome não dá pra interromper
A raiva e a fome é coisas dos home

A fome tem que ter raiva pra interromper
A raiva é a fome de interromper

A fome e a raiva é coisas dos home
É coisa dos home
É coisa dos home
A raiva e a fome
A raiva e a fome
Mexendo a cuíca

Vai tem que roncar
(João Bosco, Ronco da cuíca)

 Embora  tenhamos  apresentado  nossas  principais  conclusões  ao  final  do

capítulo  quatro.  A  guisa  de  considerações  finais,  retomaremos  as  sínteses  que

compõem a tese de modo a explicitar o itinerário investigativo percorrido.

O  objetivo  principal  deste  trabalho  foi  investigar  qual  a  realidade  e  as

possibilidades  do  trato  com  o  conhecimento  Luta/Lutas  corporal  no  currículo  de

formação  de  professores  da  universidade  pública  brasileira,  em  especial,  a

Universidade Federal de Sergipe.

Primeiramente  apresentamos  as  perspectivas  epistemológicas  com  ampla

penetração  nos  currículos  de  formação  de  professores  em  Educação  Física.

Constatamos que as políticas hegemônicas de formação profissional representam um

meio  necessário,  capaz  de  garantir  a  perpetuação  e  reprodução  desse  sistema  na

medida em que apostam na formação do professor mínimo, concebida a partir de uma

epistemologia  que  desvaloriza  o  conhecimento  científico/teórico/acadêmico.

(DUARTE, 2003)

Como  parte  desse  movimento  educacional,  identificamos  no  campo  da

formação  de  professores  o  enfoque  “formação  do  profissional  reflexivo”  como

expressão  da  pedagogia  do  aprender-aprender  no  âmbito  do  trabalho  docente.

Sustentamos  tal  afirmativa,  tendo  em  vista  que  ambos  compartilham  diversos

pressupostos  epistemológicos  e  pedagógicos,  dentre  os  quais  cabe  destacar:  visão

negativa sobre o saber escolar com severas restrições a “uma pedagogia centrada no
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saber  elaborado”,  crítica  a  lógica  disciplinar  como  fundamento  da  formação,

desvalorização do papel do conhecimento científico/teórico/acadêmico na formação

do professor, e por outro lado, exaltação do espírito anticientífico e subjetivista da

epistemologia  pós-moderna,  desvalorização  do  trabalho  crítico  e  intelectual  do

professor e da transmissão do conhecimento,  com a descaracterização do trabalho

docente  e  uma  exaltação  da  prática  pela  prática,  em  meio  a  qual  o  exercício

pedagógica,  na  maior  parte  das  vezes,  acaba  a  se  reduzir  a  um  espontaneísmo

extremado. 

Mesmo considerando os limites da nossa formação para o debate, buscamos

analisar  as  principais  defesas  epistemológicas  e  pedagógicas  da  Pedagogia  do

Professor Reflexivo por considerar a necessidade histórica da constituição de espaços

para  que  a  Educação  Física  possa  se  apropriar  de  discussões  sobre  a  formação

profissional  a  partir  do  acúmulo  produzido  pelas  chamadas  posturas  mais

progressistas.  Chamamos  atenção  para  esta  questão  tendo  em  vista  que  há  um

distanciamento  da  Educação  Física  quanto  à  reflexão  pedagógica  dos  demais

segmentos sociais, que apresenta como preocupação a formação do profissional do

ensino e, especificamente, as reformulações dos cursos de Licenciatura. (TAFFAREL,

2014,  p.10)  Na ausência  do debate necessário,  o  que percebemos é  a  adesão  aos

princípios das teorias hegemônicas, atendendo ao pressuposto do consenso e da moda.

Dando sequência a reflexão, buscamos explicitar os modos através dos quais

este  clima  ideológico  incidiu  sobre  as  políticas  de  formação  de  professores  em

Educação Física – no geral, e do curso de licenciatura da Universidade Federal de

Sergipe – particular.

Com esta finalidade, destacaremos o acúmulo produzido na Rede de Pesquisas

e  Estudos  em  Educação  Física,  Esporte  e  Lazer  e  nos  Fóruns  das  Licenciaturas

Ampliadas  em  Educação  Física.  Utilizamos  nesta  fase  da  pesquisa  o  método  de

análise  de  conteúdo,  buscando  localizar  no  material  expressões  das  seguintes

categorias  de  conteúdo:  concepção  de  projeto  histórico,  concepção  de  formação,

concepção de currículo. No âmbito da produção da Rede LEPEL, destacaremos as

seguintes  teses:  1)  A  FORMAÇÃO  DO  PROFISSIONAL  DA  EDUCAÇÃO:O

PROCESSO  DE  TRABALHO  PEDAGÓGICO  E  O  TRATO  COM  O

CONHECIMENTO  NO  CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  –  Celi  Nelza  Zülke

Taffarel  (UNICAMP/1993);  2)  A  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES:  A

POSSIBILIDADE DA PRÁTICA COMO ARTICULADORA DO CONHECIMENTO –
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Solange  Lacks  (UFBA/2004);  3)  A  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  EM

EDUCAÇÃO  FÍSICA:  A  MEDIAÇÃO  DOS  PARÂMETROS  TEÓRICO-

METODOLÓGICOS – Cláudio Lira dos Santos Júnior (UFBA/2005); 4)  DIVISÃO

SOCIAL DO TRABALHO E ALIENAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE

EDUCAÇÃO  FÍSICA  DA  UFS:  O  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO/PRÁTICA DE

ENSINO  ENQUANTO  SÍNTESE  DIALÉTICA DOS  PROJETOS  EM DISPUTA –

Melina Silva Alves (UFS/2010).

A análise desta produção nos permitiu considerar que a Educação Física, tendo

em vista os valores pedagógicos proclamados nos seus currículos é a expressão da

vanguarda  do  atraso,  na  medida  em  que  “Os  esforços  em  manter  o  trabalho

pedagógico num ideário que desvaloriza o caráter político da educação imergem o

professor em práticas que, traduzindo sua alienação particular, a reproduzem em seus

educandos[...]” (MARSIGLIA, 2011, p. 8). Tais práticas são a expressão na atualidade

do  que  há  de  mais  perverso  no  universo  ideológico  ao  qual  estão  ligadas  as

pedagogias hegemônicas.

Em  contrapartida  a  esta  perspectiva  de  esvaziamento  do  currículo  e  de

descaracterização das Políticas de Formação de professores defendemos a abordagem

realizada pelo Coletivo de Autores, 1992, quanto aos fundamentos valorativos de um

tipo de organização do trabalho pedagógico voltado a garantir aos dominados aquilo

que  os  dominantes  dominam,  vejamos:  “É  preciso  que  cada  educador  tenha  bem

claro: qual o projeto de sociedade e de homem que persegue? Quais os interesses de

classe que defende? Quais os valores, a ética e a moral que elege para consolidar

através de sua prática? Como articula suas aulas com este projeto maior de homem e

de sociedade?” (COLETIVO DE AUTORES, 1992 e 2013, p. 26 e 35)

Em  seguida,  para  atingir  o  propósito  do  estudo,  quanto  a  necessidade  da

elevação do grau de desenvolvimento da cultura corporal  no âmbito da Luta/Luta

Corporal tomamos como objeto os resumos de teses e dissertações disponíveis na base

de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, no período

de 1996 à 2013. 

Para  seleção  da  amostragem,  foram  lidos  184  resumos  selecionados  pelo

buscador da BDTD (1996-2013), e tendo em vista a preocupação central desta tese

foram selecionados 20 trabalhos, que, nos seus diferentes enfoques, debatem sobre a

especificidade da educação formal no trato com o conhecimento Luta/Lutas corporais.

Cabe  ressaltar  que  para  composição  da  amostra,  optamos  pela  técnica  de
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amostragem  por  acessibilidade,  tendo  em  vista  que  este  procedimento  embora

destituído  de  rigor  estatístico,  segundo  Gil  (1995),  permite  ao  pesquisador  ao

selecionar os elementos que têm acesso, de alguma forma, representar o universo a ser

pesquisado.

Quanto  aos  pressupostos  teóricos  (abordagens)  adotadas  nas  pesquisas,

identificamos  a  presença  de  quatro  abordagens  teórico-metodológicas:  Empírico-

Analítica,  Pesquisa  Fenomenológico-Hermenêutica,  Pós-Moderna  e  abordagem

Crítico-Dialética. Ficou evidenciada nas análises realizadas a hegemonia da tendência

Pós-Moderna, mesmo quando esta não era explicitamente nominada. Em diferentes

casos, o  tipo  de  pesquisa,  técnicas  e  critérios  de  cientificidade  apontavam para  a

abordagem  empírico-analítica  ou  fenomenológica-hermenêutica  e  os  pressupostos

gnosiológicos  e  ontológicos  colocavam  a  pesquisa  no  âmbito  da  tradição  pós-

moderna.

Quanto  a  explicitação  do  debate  sobre  o  conteúdo  Luta/Luta  Corporal,  a

pesquisa  identificou  apenas  duas  dissertações  de  mestrado  em  que  as  autoras

apresentam um debate do conceito Lutas/Lutas corporais. A saber: Mariana Simões

Pimentel Gomes,  Procedimentos pedagógicos para o ensino das lutas: contextos e

possibilidades (2008); e Fabiana Cristina Turelli,  Corpo, domínio de si, educação:

sobre a pedagogia das lutas corporais (2008).

Os demais trabalhos restringem a discussão à análise das modalidades de lutas

estudadas (capoeira, judô, taekwondô, jiu-jitsu, karatê, kung fu). 

Nas duas produções supra citadas consideramos avanços significativos no trato

do  conhecimento  Lutas/Lutas  Corporais,  bem  como  quanto  ao  trato  pedagógico,

entretanto identificamos limites explicativos sobre o fenômeno estudado, ambas não

realizam a necessária relação entre as atividades e a sua intencionalidade. A análise da

produção evidencia uma percepção cindida do objeto, com proeminência para a forma

fenomênica. Por este motivo as autoras caem em uma armadilha em meio a qual, o

conceito perde a sua especificidade: rito, religião, exercício físico, jogo e preparação

para guerra.

Dando continuidade ao debate, no capitulo seguinte buscamos desenvolver a

categoria  Luta/Luta  Corporal sob  a  luz  do  esquadro  conceitual  do  Materialismo

Histórico Dialético.

A fim  de  abordar  satisfatoriamente  o  problema,  no  decorrer  do  capítulo,

buscamos reconstruir através da análise a totalidade das relações reais que envolvem o
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fenômeno estudado,  de  modo a  desfazer  visões  idealizadas  e  mistificadoras.  Esse

exercício, por sua vez, nos levou a compreender que a depender dos momentos de

preponderância  a  atividade  Luta/Luta Corporal,  articulada a  intenções/ações  onto-

históricas,  se  expressa  como:  agonístico,  competitivo,  cooperativo,  exercitação,

lúdico, rítmico, expressivo etc. 

Quanto ao grau de desenvolvimento das  Lutas Corporais, os Mega Eventos

Esportivos, a exemplo do Ultimate Fight Championship, ditam o hegemônico, nesse

contexto, atletas e a população em geral, fundamentam o seu conhecimento sobre este

importante  objeto  da  cultura  corporal  por  meio  da  mera  vivência  imediata,  a

permanência no senso-comum evidencia, por sua vez, a construção de um sistema que

organiza as experiências humanas sem a necessidade de um desvelamento crítico.

Como resultado, o que observamos é a reprodução de um espetáculo em meio ao qual,

paradoxalmente, o mais excitante, faz-se representar pela barbárie. 

No  âmbito  do  aspecto  educacional,  os  dados  levantados  nos  permitiram

concluir que a centralidade no gesto técnico corresponde a uma tendência dominante,

em meio a  qual  os  conteúdos das  lutas  tradicionais cede  espaço para os  modelos

emergentes na grande mídia.

Quanto  ao  trato  com  o  conhecimento  Luta/Luta  Corporal  no  currículo  de

formação de professores da Universidade Federal de Sergipe a investigação concluiu

que do conjunto de 34 resoluções, tendo em vista o período de aproximadamente 40

anos de funcionamento do curso, apenas 5 descrevem procedimentos/orientações para

o trato do conteúdo Luta/Luta Corporal com 11 citações a ementários.  A partir da

análise  dos  poucos  dados  disponíveis,  resumidamente,  concluímos  que  o  acervo

documental oficial na forma de resoluções tramitadas no CONEPE apontam para o

desprestígio, a desqualificação e a fragmentação como aspectos fundantes do modo

como o  conteúdo  Lutas  foi  tratado no  Cursos  de  Bacharelado e  Licenciatura  em

Educação Física na Universidade Federal de Sergipe.

Feita essa síntese do movimento da nossa investigação chegamos ao seu final

buscando apresentar  respostas para os  desafios históricos da prática  de  Ensino de

Educação Física, em especial quanto ao conteúdo clássico Luta/Luta Corporal.

A relevância e originalidade do trabalho residem, portanto, na defesa de uma

possibilidade  para  o  trato  com  o  conhecimento  Luta  Corporal,  na  formação  de

professores e na Universidade Pública, a partir da perspectiva lógica e histórica da

atividade humana e do conhecimento. 
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Devemos, contudo, completar este argumento, ressaltando que, nosso objetivo

com a pesquisa não foi o de esgotar o tema, lembremos, pois de Hegel, 1992 “Pela

insignificância daquilo com que o espírito se satisfaz, pode-se medir a grandeza do

que perdeu”150 (p. 25), e ainda dos valiosos intelectuais que ombro a ombro militam

em nosso campo. Trata-se, portanto, de uma tarefa da classe como um todo e não

apenas de indivíduos ou de grupos isolados. Como assevera Favaro, 2014: 

[…] O enfrentamento precisa  ser  radical,  por  isso amplo e  coletivo,  que
revolucione os fundamentos da produção material da vida, senão estaremos
fadados a reproduzir condições sociais em que a humanidade não se realiza
plenamente,  permanecendo  cindida  em distintas  classes  e  subordinada  a
relações degradantes. (FAVARO, 2014, p. 587)

Sigamos unidos, lutemos de punhos erguidos151!!! 

150 HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito PARTE I. Tradução Paulo Meneses Com a colaboração de
José Nogueira Machado, S. J. Editora Vozes. Petrópolis, RJ. 1992
151 Pequena menção ao hino do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, letra de Ademar Bogo e Música de
Willy C. de Oliveira
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ANEXO 1 
 TESES E DISSERTAÇÕES DA BASE DE DADOS DA 

BIBLIOTECA BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES 
LUTAS CORPORAIS (1996-2013)

SEM RESUMOS



CATALOGO AUTORES TITULAÇÃO TÍTULO ANO INSTITUIÇÃO PROGRAMA

1 MESTRE 1996 UNICAMP

2 MESTRE 1997 UNICAMP

3 DOUTOR A CAPOEIRA ESCRAVA NO RIO DE JANEIRO : 1808-1850. 1998 UNICAMP

4 MESTRE 1998 UNICAMP

5 MESTRE 1999 PUC-SP

6 DOUTOR 1999 UNICAMP

7 MESTRE A PERFORMANCE RITUAL DA "RODA DE CAPOEIRA". 2000 UNICAMP

8 DOUTOR 2000 UNICAMP

9 DOUTOR 2001 UNICAMP

10 MESTRE CAPOEIRA E DANÇA NA EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES 2001 UNICAMP

11 DOUTOR 2001 UNICAMP

12 MESTRE 2002 UNICAMP

13 MESTRE 2002 UNICAMP

14 EVANI TAVARES LIMA MESTRE CAPOEIRA ANGOLA COMO TREINAMENTO PARA O ATOR. 2002 UFBA

15 MESTRE 2002 UFRGS

16 MESTRE 2003 USP

17 MESTRE 2003 UNICAMP

18 DOUTOR 2003 UFSCAR

19 MESTRE 2004 PUC-SP

20 DOUTOR DA CAPOEIRA: COMO PATRIMÔNIO CULTURAL. 2004 PUC-SP

21 MESTRE 2004 UNICAMP

22 DOUTOR 2004 UNICAMP

23 ADRIANA D´AGOSTINI MESTRE 2004 UFSC

24 DOUTOR 2004 UFBA

25 MESTRE 2004 UFRGS

26 MESTRE 2004 UFRPE

27 MESTRE 2005 UCB

28 MESTRE 2005 USP

29 MESTRE 2005 USP

30 CIRO JOSÉ BRITO MESTRE 2005 UFV

31 DOUTOR 2005 USP

32 ALINE FAQUIN MESTRE 2005 UDESC

33 MESTRE 2005 UDESC

34 MESTRE DA CAPOEIRA E A EDUCAÇÃO FISICA 2005 UNICAMP

35 DAVES OTANI MESTRE O ATOR EM JOGO 2005 UNICAMP

ANTONIO LIBERAC 
CARDOSO SIMÕES 
PIRES

A CAPOEIRA NO JOGO DAS CORES : CRIMINALIDADE, CULTURA 
E RACISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (1890-1937).

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

CARLOS ALBERTO 
EILERT

CRESCIMENTO FISICO E PERFORMANCE MOTORA: UM ESTUDO 
EM DESCENDENTES DE HOLANDESES-HOLAMBRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CARLOS EUGENIO 
LIBANO SOARES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

HELOISA TURINI 
BRUHNS

FUTEBOL, CARNAVAL E CAPOEIRA : A TRANSIÇÃO ENTRE OS 
GRUPOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO  EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANDRÉ DA SILVA 
MELLO

CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES INTERNOS NA FEBEM: UM 
ESTUDO SOBRE A CONSCIÊNCIA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO

LUZIA MARA SILVA 
LIMA

CAMINHANDO PARA UMA NOVA (?) CONSCIENCIA : UMA 
EXPERIENCIA DE INTRODUÇÃO DA ARTE MARCIAL NA 
EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ADRIANA DE 
CARVALHO BARÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

LUCIANO ALLEGRETTI 
MERCADANTE

ORIENTAÇÃO DO CORPO HUMANO COMO UM TODO A PARTIR 
DO SEU ELIPSOIDE CENTRAL DE INERCIA.

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO FÍSICA

ANTONIO LIBERAC 
CARDOSO SIMÕES 
PIRES

MOVIMENTOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA : A FORMAÇÃO 
HISTORICA DA CAPOEIRA CONTEMPORANEA 1890-1950

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

LARA RODRIGUES 
MACHADO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

ANA LUCIA DE 
CASTRO

CULTO AO CORPO E SOCIEDADE : MIDIA, CULTURA DE 
CONSUMO E ESTILOS DE VIDA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS

WALTER NILTON 
CELESTINO DA SILVA

JUDO : ESTUDO DAS AÇÕES MOTORAS ESPECIFICAS DA 
COMPETIÇÃO : ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA O 
TREINAMENTO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PAULA CRISTINA DA 
COSTA SILVA

A EDUCAÇÃO FISICA NA RODA DE CAPOEIRA : ENTRE A 
TRADIÇÃO E A GLOBALIZAÇÃO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES 

CENICAS

VINÍCIUS AGUIAR DE 
SOUZA

ANÁLISE DE IMPACTO E RISCO DE LESÕES NO SEGMENTO 
SUPERIOR ASSOCIADAS A EXECUÇÃO DA TÉCNICA DE GYAKU 
TSUKI SOBRE MAKIWARA POR PRATICANTES DE KARATE DO 
ESTILO SHOTOKAN

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECÂNICA.

ELIANE DANTAS DOS 
ANJOS

"GLOSSÁRIO TERMINOLÓGICO ILUSTRADO DE MOVIMENTOS E 
GOLPES DA CAPOEIRA: UM ESTUDO TÉRMINO-LINGÜÍSTICO"

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FILOLOGIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA

SANDRO MARLOS 
MOREIRA

PEDAGOGIA DO ESPORTE E O KARATE-DO : CONSIDERAÇÕES 
ACERCA DA INICIAÇÃO E DA ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA 
PRECOCE.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CESAR AUGUSTUS 
SANTOS BARBIERI

O QUE A ESCOLA FAZ COM O QUE O POVO CRIA: ATÉ A 
CAPOEIRA ENTROU NA DANÇA!.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RODRIGO WOLFF 
APOLLONI

"SHAOLIN À BRASILEIRA": ESTUDO SOBRE A PRESENÇA E A 
TRANSFORMAÇÃO DE ELEMENTOS RELIGIOSOS ORIENTAIS NO 
KUNG-FU PRATICADO NO BRASIL.

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO

SERGIO LUIZ DE 
SOUZA VIEIRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO   EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS.

RENATA DE LIMA 
SILVA

MANDIGA DA RUA : A CONSTRUÇÃO DO CORPO CENICO A 
PARTIR DE ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR URBANA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

PEDRO RODOLPHO 
JUNGERS ABID

CAPOEIRA ANGOLA : CULTURA POPULAR E O JOGO DOS 
SABERES NA RODA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

O JOGO DA  CAPOEIRA  SOB O  CONTEXTO  ANTROPOLÓGICO E 
BIOMECÂNICO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JOSÉ LUIZ CIRQUEIRA 
FALCÃO

O JOGO DA CAPOEIRA EM JOGO E A CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS 
CAPOEIRANA..

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CLAUDIO RICARDO 
FREITAS NUNES

CORPOS NA ARENA: UM OLHAR SOBRE PRÁTICA DAS ARTES 
MARCIAIS COMBINADAS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

ANA PATRÍCIA 
SIQUEIRA TAVARES 
FALCÃO

MODELAGEM PARA DETECÇÃO DE TALENTOS DESPORTIVOS 
EM JODOCAS..

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIOMETRIA

SÉRGIO RENATO 
DUARTE

VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E LIMIAR 
ANAERÓBIOS EM ADULTOS SEDENTÁRIOS ATRAVÉS DE UM 
PROGRAMA DE JIU-JITSU.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

HILTON JOSÉ GURGEL 
RODRIGUES

PADRÃO DE CONHECIMENTO DO ATLETA AMADOR DE BAURU-
SP, RELACIONADO AOS CUIDADOS DA SAÚDE BUCAL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA 

EM SAÚDE COLETIVA.

ANA MARIA 
CAPITANIO

MULHER, GÊNERO E ESPORTE: A ANÁLISE DA AUTO-
PERCEPÇÃO DAS DESIGUALDADES.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

HIDRATAÇÃO COM E SEM CARBOIDRATOS DURANTE O 
TREINAMENTO DE JUDÔ

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

NUTRIÇÃO

MARCELO ANTONIO 
FERRAZ

A PREFERÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E 
ESPORTIVAS: UMA ABORDAGEM PSICOFÍSICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

CARACTERÍSTICAS E INTERRELAÇÃO DA SENSIBILIDADE 
PLANTAR E DO EQUILÍBRIO DE ATLETAS E NÃO-ATLETAS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

ALTEVIR FONSECA 
MAYER

JUDÔ : VALORES E PRINCÍPIOS INCORPORADOS AO LONGO DA 
HISTÓRIA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

GILBERT DE OLIVEIRA 
SANTOS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES



36 MULEKA WA MWEWA MESTRE 2005 UFSC

37 VALMIR ARI BRITO MESTRE 2005 UFSC

38 MESTRE 2005 UFS

39 MESTRE 2006 PUC-SP

40 JORGE LUIZ FREITAS MESTRE 2006 PUC-PR

41 MESTRE 2006 PUC-RJ

42 MESTRE 2006 UNB

43 MESTRE 2006 USP

44 MARCELO MASSA DOUTOR DESENVOLVIMENTO DE JUDOCAS BRASILEIROS TALENTOSOS 2006 USP

45 MESTRE 2006 UDESC

46 MESTRE 2006 UNICAMP

47 MESTRE 2006 UNICAMP

48 DOUTOR 2006 UNICAMP

49 DOUTOR CAPOEIRA REGIONAL : A ESCOLA DE MESTREBIMBA.. 2006 UFBA

50 DOUTOR 2006 UFBA

51 MESTRE 2006 USP

52 MESTRE 2006 UFSC

53 DOUTOR 2006 UFPE

54 DOUTOR 2006 UFSC

55 DOUTOR 2006 UFSCAR

56 MESTRE 2006 UFSC

57 CARSON LUIZ SIEGA MESTRE 2007 EST IEPG

58 MESTRE 2007 EST IEPG

59 SUELY SCHULER MESTRE 2007 EST IEPG

60 MESTRE 2007 PUC-SP

61 ISABEL COELHO MOLA DOUTOR 2007 PUC-SP

62 MESTRE SPORTE E VIOLÊNCIA NO JIU-JITSU: O CASO DOS PITBOYS 2007 PUC-RJ

63 CARLA RIBEIRO TESTA MESTRE 2007 UNB

64 MESTRE 2007 USP

65 MESTRE 2007 UDESC

66 REGINA MATSUI MESTRE 2007 UNICAMP

67 DOUTOR 2007 UNICAMP

68 MESTRE 2007 UNICAMP

69 NEUBER LEITE COSTA MESTRE CAPOEIRA, TRABALHO E EDUCAÇÃO 2007 UFBA

70 MESTRE 2007 UFBA

71 MESTRE A RODA DA CAPOEIRA ANGOLA: OS SENTIDOS EM JOGO 2007 UFBA

INDÚSTRIA CULTURAL E EDUCAÇÃO DO CORPO NO JOGO DE 
CAPOEIRA : ESTUDOS SOBRE A PRESENÇA DA CAPOEIRA NA 
SOCIEDADE ADMINISTRADA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

A (IN) VISIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NEGRA NOS GRUPOS 
DE CAPOEIRA EM FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ALVARO MACHADO 
DE ANDRADE JÚNIOR

A REAFRICANIZAÇÃO DA CAPOEIRA EM ARACAJU: 
IDENTIDADES EM JOGO.

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

RICARDO TADEU 
TORRES LOURENÇÃO

O PERCURSO DE UM ANALISTA: A PRESENÇA DO ANALISTA DO 
CORPO AO ESPÍRITO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM   PSICOLOGIA 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA DISCIPLINA DE CAPOEIRA NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
FORMAÇÃO DO FUTURO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

SERGIO HAMILTON DA 
SILVA BARRA

ENTRE A CORTE E A CIDADE: O RIO DE JANEIRO NO TEMPO DO 
REI (1808-1821).*O  PRESENTE RABALHO SUMIO DOS REGISTOS 
DA BTDT SENDO ENCONTRADO APNENAS  DUSCA A VANÇADA 
POR AUTOR A TESE DE MESMA AUTORIA. 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM  HISTÓRIA 

SOCIAL DA CULTURA

AUGUSTO OLIVEIRA 
MATTOS 

A PROTEÇÃO MULTIFACETADA: AS AÇÕES DA GUARDA NEGRA 
DA REDEMPTORA NO OCASO DO IMPÉRIO: (RIO DE JANEIRO 
1888-1889).

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

SÉRGIO RICARDO DE 
SOUZA OLIVEIRA

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS TENDÊNCIAS 
COMPETITIVAS DE ATLETAS FEDERADOS DE JUDÔ

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

AFFONSO CELSO 
KULEVICZ SILVA

O ESTUDO BIOMECÂNICO DA PREENSÃO MANUAL EM ATLETAS 
DE DIFERENTES MODALIDADES ESPORTIVAS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

RODRIGO RIBEIRO 
ROSA

TESTES DE CONTROLE NO JUDO : PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
DA RESISTENCIA ESPECIAL DO JUDOCA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUIS CARLOS 
MOREIRA COELHO

O ATOR E A ARTE DA CAPOEIRA ANGOLA : UM CAMINHO PARA 
O CRIVEL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

JAMES JOSE DE 
NOVAES

SUPORTE SOCIAL COMO PREVENÇÃO EM SAUDE MENTAL E 
OBESIDADE : INTERVENÇÕES ATRAVES DE ATIVIDADES 
LUDICAS NO CENARIO ESCOLAR

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

HELIO JOSÉ BASTOS 
CARNEIRO DE 
CAMPOS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

AMÉLIA VITÓRIA DE 
SOUZA CONRADO

CAPOEIRA ANGOLA E DANÇA AFRO : CONTRIBUIÇÕES PARA 
UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO MULTICULTURAL NA BAHIA..

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MARCO ANTONIO 
SANTOS DA SILVA

PRÁTICA DA CAPOEIRA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO.* NO 
LATTE SO TITULO APARECE COMO: A CAPOEIRA COMO ESPAÇO 
DE FORMAÇÃO,.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DRAUZIO PEZZONI 
ANNUNCIATO

A LIBERDADE DISCIPLINADA : RELAÇÕES DE CONFRONTO, 
PODER E SABER ENTRE CAPOEIRAS EM SANTA CATARINA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ELIO FERREIRA DE 
SOUZA

POESIA NEGRA DAS AMÉRICAS SOLANO TRINDADE E 
LANGSTON HUGHES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS 

MÁRCIO PENNA 
CORTE REAL

AS MUSICALIDADES DAS RODAS DE CAPOEIRA(S) : DIÁLOGOS 
INTERCULTURAIS, CAMPO E ATUAÇÃO DE EDUCADORES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ROSA MARIA ARAÚJO 
SIMÕES

DA INVERSÃO À RE-INVERSÃO DO OLHAR: RITUAL E 
PERFORMANCE NA CAPOEIRA ANGOLA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

BRUNO EMMANUEL 
SANTANA DA SILVA

MENINO QUAL É TEU  MESTRE?  CAPOEIRA  PERNAMBUCANA E 
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS SEUS MESTRES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CAPOEIRA, CORPO, ESPIRITUALIDADE : AS PERCEPÇÕES DE 
CORPO, ETHOS E VISÃO DE MUNDO DE CRIANÇAS, DE DEZ A 
DOZE ANOS, PRATICANTES DE CAPOEIRA EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE : UM ESTUDO DE CASO.

INSTITUTO ECUMÊNICO DE PÓS-
GRADUAÇÃO RELIGIÃO E 

EDUCAÇÃO

JORGE LUIZ TEIXEIRA 
DA SILVA

CAPOEIRA E IDENTIDADE : UM OLHAR ASCÓGENO DO RACISMO 
E DA IDENTIDADE NEGRA ATRAVÉS DA CAPOEIRA

PROGRAMA  PÓS-GRADUAÇÃO 
RELIGIÃO E EDUCAÇÃO

JUDÔ E JIU-JÍTSU E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE 
CRIANÇAS EM SÉRIES ESCOLARES INICIAIS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA

FERNANDA QUEVEDO 
STOROLI

INCLUSÃO SOCIAL E ESPORTE: OS SIGNIFICADOS-SENTIDOS DA 
CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PISICOLOGIA 

SOCIAL 

AVALIANDO UMA PROPOSTA PARA MODIFICAR PRÁTICAS 
COERCITIVAS DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ANTONIO CLAUDIO 
ENGELKE MENEZES 
TEIXEIRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

POBREZA POLÍTICA E DOMINAÇÃO: UM CASO DE 
PATRIMONIALISMO MODERNO NUM CAMPO ESPORTIVO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO SOCIOLOGIA

FÁBIO RODRIGO 
FERREIRA GOMES

APRENDIZAGEM DO KUZUSHI (DESEQUILÍBRIO) NOS GOLPES 
DE JUDÔ O SOTO GARI E TAI OTOSHI

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

JAIRO SANTAREM 
TEIXEIRA

AS RELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS 
ANTROPOMÉTRICAS E A EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE 
TÉCNICAS DE MÃO, QUADRIL E PERNA NO JUDÔ

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA CEGOS : UM ESTUDO DE 
CASO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ALEXANDRE JANOTTA 
DRIGO

O JUDO; DO MODELO ARTESANAL AO MODELO CIENTIFICO : 
UM ESTUDO SOBRE AS LUTAS, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A 
CONSTRUÇÃO DO HBITUS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

WANTUIR FRANCISCO 
SIQUEIRA JACINI

EFEITO DO TREINAMENTO FISICO EM JUDOCAS E CORREDORES 
FUNDISTAS DE ALTO NIVEL NA PLASTICIDADE NEURAL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

FISIOPATOLOGIA MÉDICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

COREY ANN 
COTTRELL

PROJETO PURE MUTT - PURO VIRA LATA: UM ESTUDO 
COREOGRÁFICO NAS DANÇAS URBANAS: SAMBA-REGGAE, 
CAPOEIRA E HIP HOP

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES-

CÊNICAS

CHRISTINE NICOLE 
ZONZON

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃOEM CIÊNCIAS 

SOCIAIS



72 MESTRE 2007 UFPE

73 MESTRE 2007 UFSCAR

74 MESTRE 2007 UFV

75 ANDRE MALVERDES MESTRE 2007 UFES

76 DOUTOR A CAPOEIRA E OS MESTRES. 2007 UFRN

77 MESTRE 2007 UFRN 

78 MESTRE 2007 UMESP

79 MESTRE 2007 UMESP

80 DOUTOR 2007 USP

81 MESTRE 2007 UCB

82 DOUTOR 2008 PUC-SP

83 MESTRE 2008 PUC-SP

84 MESTRE 2008 USP

85 MESTRE 2008 UERJ

86 MESTRE 2008 UNICAMP

87 MESTRE (DES)ATENÇÃO E MEMORIA : UM ESTUDO NEUROLINGUISTICO 2008 UNICAMP

88 MESTRE 2008 UNICAMP

89 DOUTOR 2008 UNICAMP

90 MESTRE 2008 UFBA

91 MESTRE 2008 UFBA

92 DOUTOR 2008 UFMG

93 MESTRE 2008 UFSC

94 MESTRE 2008 UFSC

95 DOUTOR 2009 PUC-RJ

96 FÁBIO SANTANA MESTRE 2009 UCB

97 MESTRE 2009 UNB

98 MESTRE O AIKIDO E O CORPO DO ATOR CONTEMPORÂNEO 2009 USP

99 MESTRE 2009 USP

100 DOUTOR 2009 USP

101 JONATHAN ACHE DIAS MESTRE 2009 UDESC

102 MESTRE 2009 UNICAMP

103 MESTRE 2009 UNICAMP

104 DOUTOR 2009 UNICAMP

105 MESTRE 2009 UFBA

HENRIQUE GERSON 
KOHL

GINGADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA ESCOLAR: EXPRESSÕES 
LÚDICAS NO QUEFAZER DA EDUCAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

SIMONE GIBRAN 
NOGUEIRA

PROCESSOS EDUCATIVOS DA CAPOEIRA ANGOLA E 
CONSTRUÇÃO DO PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EDMAR LACERDA 
MENDES

INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DE CARBOIDRATO NA 
FUNÇÃO IMUNE DE JUDOCAS DURANTE O TREINAMENTO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

NUTRIÇÃO

FECHAMENTO DAS SALAS DE CINEMA NA CIDADE DE VITÓRIA 
E A POLÍTICA DA EMBRAFILME PARA A PRODUÇÃO DO CINEMA 
NACIONAL : PROJETANDO A PRÓPRIA CRISE!.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

SOCIAL DAS RELAÇÕES 
POLÍTICAS

ILNETE PORPINO DE 
PAIVA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS

JOÃO CARLOS NEVES 
DE SOUZA E NUNES 
DIAS

CORPO E GESTUALIDADE :O JOGO DA CAPOEIRA E OS JOGOS 
DO CONHECIMENTO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUCAÇÃO EM CIENCIAS 

SOCIAIS

ORLANDO MARREIRO 
DE SOUZA JÚNIOR

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR 
PRATICANTES DE ARTES MARCIAIS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA 

SAÚDE 

DIOLINO PEREIRA DE 
BRITO

A CAPOEIRA DE BRAÇOS PARA O AR UM ESTUDO DA CAPOEIRA 
GOSPEL NO ABC PAULISTA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

RELIGIÃO

MAURICIO BARROS DE 
CASTRO

NA RODA DO MUNDO: MESTREJOÃO GRANDE ENTRE A BAHIA E 
NOVA YORK

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

SOCIAL

YARA CAMARGO 
CORDEIRO

A PARTICIPAÇÃO DA PRÁTICA DA CAPOEIRA NO PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE ADOLESCENTE 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO E  PSICOLOGIA

LUÍS VITOR CASTRO 
JÚNIOR

CAMPOS DE VISIBILIDADE DA CAPOEIRA BAIANA: AS FESTAS 
POPULARES, AS ESCOLAS DE CAPOEIRA, O CINEMA E A ARTE 
(1955-1985).

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM HISTÓRIA SOCIAL

LUIZ FELIPE DE 
OLIVEIRA FAUSTINO

CAPOEIRAGEM CARIOCA: DA FINA MALANDRAGEM AO 
ESPORTE CIVILIZADO (1885-1910).

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM HISTÓRIA SOCIAL 

GUILHERME GIANNINI 
ARTIOLI

ESTUDO SOBRE PERDA RÁPIDA DE PESO NO JUDÔ: 
PREVALÊNCIA, MAGNITUDE, MÉTODOS E EFEITOS SOBRE O 
DESEMPENHO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

RAFAELA AMARANTE 
DE ANDRADE VIEIRA

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE HIPERSENSIBILIDADE 
DENTINÁRIA E TRAUMA DENTAL EM CRIANÇAS E ATLETAS 
DOS JOGOS PAN-AMERICANOS E PARAPAN-AMERICANOS DE 
2007

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

MARIANA SIMÕES 
PIMENTEL GOMES

PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO DAS LUTAS : 
CONTEXTOS E POSSIBILIDADES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

NOELI LOBO COSTA 
MARCOLINO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA

MARIANA SIMÕES 
PIMENTEL GOMES

PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO DAS LUTAS : 
CONTEXTOS E POSSIBILIDADES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FABRICIO BOSCOLO 
DEL VECCHIO

RELAÇÕES ENTRE MARCADORES DIGITO-PALAMRES E 
APTIDÃO FISICA EM ATLETAS DE JUDO DE ELITE

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JEAN ADRIANO 
BARROS DA SILVA

A CAPOEIRA NA FORMAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL: DIFICULDADES E PERSPECTIVAS PRESENTES NA AÇÃO 
PEDAGÓGICA..

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

VAMBERTO FERREIRA  
  MIRANDA FILHO

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CAPOEIRA: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DAS TESES DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO III – FACED/UFBA (1993-2006).

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ENEIDA PEREIRA DOS 
SANTOS

GIL AMÂNCIO & ENCONTROS: PROCESSOS EDUCATIVOS, 
CULTURA NEGRA, INTERVENÇÕES DE MESTRES E 
CONVIVÊNCIA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

FABIANA CRISTINA 
TURELLI

CORPO, DOMÍNIO DE SI, EDUCAÇÃO: SOBRE A PEDAGOGIA DAS 
LUTAS CORPORAIS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

BENEDITO CARLOS 
LIBÓRIO CAIRES 
ARAÚJO

A CAPOEIRA NA SOCIEDADE DO CAPITAL: A DOCÊNCIA COMO 
MERCADORIA-CHAVE NA TRANSFORMAÇÃO DA CAPOEIRA NO 
SÉCULO XX.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LEONARDO ABREU 
REIS

CANTOS DE CAPOEIRA: FONOGRAMAS E ETNOGRAFIAS NO 
DIÁLOGO DA TRADIÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS

ANÁLISE DA POTÊNCIA E FORÇA MUSCULAR EM ATLETAS DE 
JUDÔ CATEGORIAS JÚNIOR E SÊNIOR MASCULINO 
SUPLEMENTADOS COM CREATINA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JAIRO RICARDES 
RODRIGUES

ANÁLISE DO SOMATOTIPO E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 
CRIANÇAS DO SEXO MASCULINO DE 09 A 10 ANOS PARA 
CRITÉRIO PRELIMINAR DE DETECÇÃO DE TALENTOS 
ESPORTIVOS NA MODALIDADE DE JUDÔ NO PROJETO ATLETA 
DO FUTURO EM CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE

RENATA MAZZEI 
BATISTA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

MARIANA GALVAO 
NASCIMENTO

DIVERSIDADE DE CULTURAS NA ESCOLA: REFLEXÃO SOBRE 
UMA EXPERIÊNCIA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

PAULO JOSÉ DE 
SIQUEIRA TINÉ

PROCEDIMENTOS MODAIS NA MÚSICA BRASILEIRA: DO CAMPO 
ÉTNICO DO NORDESTE AO POPULAR DA DÉCADA DE 1960.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM MÚSICA

CARACTERÍSTICAS DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM 
JUDOCAS : EFEITOS DA POSTURA E DA DOMINÂNCIA, 
IMPLICAÇÕES SOBRE O EQUILÍBRIO E SIMULAÇÃO DA TÉCNICA 
MOROTE-SEIO-NAGE

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 

HUMANO

RACHEL BARBOSA 
POLTRONIERI 
FLORENCE

MEDALHISTAS DE OURO NAS PARAOLIMPIADAS DE ATENAS 
2004 : REFLEXÕES DE SUAS TRAJETORIAS NO DESPORTO 
ADAPTADO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FABIANO FILIER 
CAZETTO

A INFLUENCIA DO ESPORTE ESPETACULO SOBRE O MODELO DE 
COMPETIÇÃO DOS MAIS JOVENS NO JUDO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PAULA CRISTINA DA 
COSTA SILVA

O ENSINO-APRENDIZADO DA CAPOEIRA NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

SANTE BRAGA DIAS 
SCALDAFERRI

“NAS VORTÁ QUE O MUNDO DEU, NAS VORTÁ QUE O MUNDO 
DÁ”: CAPOEIRA ANGOLA: PROCESSOS DE EDUCAÇÃO NÃO-
ESCOLAR NA COMUNIDADE DA GAMBOA DE BAIXO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO



106 MESTRE 2009 UFBA

107 MESTRE 2009 UFSC

108 MESTRE 2009 UFBA

109 MESTRE 2010 USP

110 BIANCA MIARKA MESTRE 2010 USP

111 MESTRE 2010 UDESC

112 MESTRE 2010 UDESC

113 DOUTOR 2010 UERJ

114 MESTRE LESÕES ESPORTIVAS EM ATLETAS COM DEFICIENCIA VISUAL 2010 UNICAMP

115 DOUTOR 2010 UNICAMP

116 MESTRE 2010 UNICAMP

117 DOUTOR 2010 UNICAMP

118 MESTRE CAPOEIRA E DIREITOS HUMANOS: OLHARES, VOZES, DIÁLOGOS 2010 UFPB

119 MESTRE 2010 UFG

120 MESTRE RODA DE CAPOEIRA: RITO ESPETACULAR 2010 UFMG

121 MESTRE 2010 UFPEL

122 TATIANE PIUCCO MESTRE 2010 UFSC

123 DOUTOR 2010 UFSCAR

124 MESTRE 2010 UFV

125 MESTRE 2010 UFC

126 MESTRE 2010 UFSC

127 DOUTOR 2010 UFRGS

128 MESTRE 2010 FURB

129 MESTRE 2011 PUC-SP

130 MESTRE 2011 UCB

131 DOUTOR 2011 USP

132 JULIANO SCHWARTZ MESTRE 2011 USP

133 MESTRE 2011 USP

134 MESTRE 2011 USP

135 DANIEL MACIEL MESTRE 2011 USP

136 MESTRE 2011 USP

137 DOUTOR O CORPO EM MOVIMENTO NA CAPOEIRA 2011 USP

138 MESTRE 2011 USP

GABRIELA SANTOS 
CAVALCANTE 
SANTANA

SOBRE CAPOEIRA E DANÇA CÊNICA : TRAMAS E MESTIÇAGENS 
CULTURAIS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DANÇA

LEANDRO DE 
OLIVEIRA ACORDI

MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA : ELEMENTOS DE FORMAÇÃO DO 
SUJEITO DE CAPOEIRA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CAROLINA FERREIRA 
DA FONSECA

FORTE DA CAPOEIRA: ESQUIVAS ENTRE ESPETÁCULO E 
RESISTÊNCIA EM SALVADOR..

ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM URBANISMO

GILMAR BARBOSA DE 
SOUZA

PRINCÍPIOS E VALORIZAÇÃO DO JUDÔ NA VIDA COTIDIANA DE 
MESTRES DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA 
COMPUTADORIZADO PARA ANÁLISE DE AÇÕES TÉCNICAS E 
TÁTICAS EM ATLETAS DE JUDÔ: DIFERENÇAS ENTRE CLASSES, 
CATEGORIAS E NÍVEIS COMPETITIVOS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

MARCELO 
DIEDERICHS WENTZ

ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA CURVA DE FORÇA DE 
PREENSÃO MANUAL EM JUDOCAS DE DIFERENTES 
CATEGORIAS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO 

CARLOS ALBERTO DA 
ROCHA

HUMOR E ESTRESSE DE JUDOCAS EM TREINAMENTO E 
COMPETIÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

BERNARDO VELLOSO 
FERNANDEZ CONDE

IÊ, VAMOS EMBORA CAMARÁ! IÊ, MUNDO AFORA CAMARÁ... : 
SOBRE A CAPOEIRA E SUA DIFUSÃO PELA EUROPA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS 

SOCIAIS 

MARILIA PASSOS 
MAGNO E SILVA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

RENATA DE LIMA 
SILVA

O CORPO LIMIAR E AS ENCRUZILHADAS : A CAPOEIRA ANGOLA 
E OS SAMBAS DE UMBIGADA NO PROCESSO DE CRIAÇÃO EM 
DANÇA BRASILEIRA CONTEMPORANEA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

SANDRO RODRIGUES 
DOS SANTOS

CAPOEIRA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS : UM ESTUDO DE CASO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TATIANA WONSIK 
RECOMPENZA JOSEPH

ENTRE A DANÇA E A LÍNGUA DE SINAIS, A CAIXA MÁGICA DA 
CRIAÇÃO : POSSIBILIDADES INTERATIVAS PARA DANÇA COM 
SURDOS E OUVINTES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES

SAULO DE TARSO 
GAMBARRA DA 
NÓBREGA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS 

JURÍDICAS

MARCEL FARIAS DE 
SOUSA

DO CONCEITO DE BUN BU RYO DO À ATIVIDADE ESPORTIVA: A 
RACIONALIDADE MODERNA NAS LUTAS MARCIAIS 
TRADICIONAIS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

MAIRA CESARINO 
SOARES

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM ARTES 

ANDRE OREQUES 
FONSECA

MENINO, QUEM FOI TEU MESTRE? A FORMAÇÃO DO MESTREE 
A CAPOEIRA DE PELOTAS

PROGRAMA DE POS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

VIBRAÇÕES MECÂNICAS NO CORPO HUMANO DURANTE AS 
QUEDAS NO JUDÔ

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PAULO HENRIQUE 
SILVA MARQUES DE 
AZEVEDO

PROPOSTA DE TESTE ESPECÍFICO PARA DETERMINAÇÃO DO 
LIMIAR ANAERÓBIO, LIMIAR DE COMPENSAÇÃO RESPIRATÓRIA 
E MÁXIMA FASE ESTÁVEL DO LACTATO SANGUÍNEO EM 
JUDOCAS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS 

FISIOLOGICAS 

IGOR SURIAN DE 
SOUSA BRITO

CONHECIMENTO, PRÁTICA DE HIDRATAÇÃO E EFEITOS DE 
BEBIDA ESPORTIVA SOBRE O DESEMPENHO DE LUTADORES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

NUTRIÇÃO

SAMARA AMARAL 
CÂMARA

PRÁTICAS EDUCACIONAIS TRANSMITIDAS E PRODUZIDAS NA 
CAPOEIRA ANGOLA DO CEARÁ: HISTÓRIA, SABERES E RITUAL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

MARCELO BACKES 
NAVARRO STOTZ

RITMO E REBELDIA EM JOGO: SÓ NA LUTA DA CAPOEIRA SE 
DANÇA? 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

HELOISA CORRÊA 
GRAVINA

POR CIMA DO MAR EU VIM, POR CIMA DO MAR EU VOU 
VOLTAR : POLÍTICAS ANGOLEIRAS EM PERFORMANCE NA 
CIRCULAÇÃO BRASIL-FRANÇA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

ANTROPOLOGIA SOCIAL

ROSANA RENATA DOS 
SANTOS DOMINGUEZ

A CONSTRUÇÃO SOCIAL-DISCURSIVA DE DISPOSIÇÕES 
ARTÍSTICAS: ESTUDO A PARTIR DE ALUNOS E ALUNAS DE UM 
ATELIÊ DE PINTURA*TEXTO REPETIDO 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

GUILHERME 
HENRIQUE QUINTANA

GAMES E TERCEIRA IDADE: UM ESTUDO DE CASO COM O WII 
SPORTS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS 

DA INTELIGENCIA E DESIGN 
DIGITAL 

ALESSANDRA BASTOS 
MATIDA

EFEITOS DO TAI CHI CHUAN NA APTIDÃO 
CARDIORRESPIRATÓRIA, FORÇA DOS MÚSCULOS EXTENSORES 
DO JOELHO E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM MULHERES IDOSAS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO

STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA

ALEXANDRE VELLY 
NUNES

A INFLUÊNCIA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO 
DESENVOLVIMENTO DO JUDÔ BRASILEIRO: UMA GENEALOGIA 
DOS ATLETAS BRASILEIROS MEDALHISTAS EM JOGOS 
OLÍMPICOS E CAMPEONATOS MUNDIAIS

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE E QUALIDADE DE 
VIDA DE PRATICANTES DE LUTAS, ARTES MARCIAIS E 
MODALIDADES DE COMBATE DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

URSULA FERREIRA 
JULIO

HOME ADVANTAGE NO JUDÔ: ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE 
RANQUEAMENTO MUNDIAL

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE

SÉRGIO RICARDO DE 
SOUZA OLIVEIRA

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS TENDÊNCIAS 
COMPETITIVAS DE ATLETAS FEDERADOS DE JUDÔ

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE

O DEMÔNIO DO RINGUE - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE 
ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM  CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO

JORGE MAURICIO 
HERRERA ACUNA

ENTRE RODAS DE CAPOEIRA E CÍRCULOS INTELECTUAIS: 
DISPUTAS PELO SIGNIFICADO DA CAPOEIRA NO BRASIL (1930-
1960)

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

ANTROPOLOGIA SOCIAL

FLÁVIO SOARES 
ALVES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

PEDRO FIGUEIREDO 
ALVES DA CUNHA

CAPOEIRAS E VALENTÕES NA HISTÓRIA DE SÃO PAULO (1830-
1930)

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUCAÇÃO EM HISTÓRIA 

SOCIAL



139 MESTRE 2011 UDESC

140 MESTRE 2011 UERJ

141 MESTRE O TEATRO COMO BUDÔ : O AIKIDÔ EM CENA 2011 UNICAMP

142 MESTRE O FLOREIO NA CAPOEIRA 2011 UNICAMP

143 DOUTOR 2011 UEL

144 CATALINA SALAZAR MESTRE 2011 UFBA

145 FLÁVIA SILVA NEVES MESTRE 2011 UFPB

146 MESTRE 2011 UFMG

147 MESTRE CAPOEIRAS: GÊNERO E HIERARQUIAS EM JOGO. 2011 UFSCAR

148 MESTRE 2011 UFRGS

149 CARLOS JOSÉ SILV MESTRE 2011 FURB 

150 MESTRE 2011 UFSC

151 MESTRE 2011 UFU

152 MESTRE 2012 UCB

153 MARIO LUIZ MIRANDA MESTRE 2012 USP

154 MESTRE 2012 USP

155 MESTRE 2012 USP

156 MESTRE 2012 UDESC

157 MESTRE 2012 UDESC

158 MESTRE 2012 UDESC

159 RAFAEL VALLADÃO MESTRE 2012 UERJ

160 MESTRE 2012 UERJ

161  ALAN CALDAS MESTRE 2012 UEL

162 MESTRE 2012 UEM/UEL

163 MESTRE 2012 UFPEL

164 MESTRE 2012 UFV

165 DOUTOR 2012 UFC

166 MESTRE 2012 UFC

167 MESTRE 2012 UFC

168 TIAGO OVIEDO FROSI MESTRE 2012 UFRGS

169 MESTRE 2012 UFTM

170 DOUTOR 2012 USP

171 MESTRE 2012 UFPE

172 DOUTOR 2012 UFSC

173 MESTRE 2013 PUC-GO

FERNANDA 
TODESCHINI VIERO

ANÁLISE CINÉTICA DO SOCO NO KARATÊ EM POSTURA 
NATURAL E AVANÇADA

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 

HUMANO

ALISSON BERNARDO 
PINHEIRO

DIN, DON, DON: MESTREPARANÁ E O GRUPO FOLCLÓRICO DE 
CAPOEIRA SÃO BENTO PEQUENO (1950-1960)

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

SOCIAL 

JULIANA ALVES 
GURGEL FERNANDES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LÍVIA DE PAULA 
MACHADO PASQUA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SALVIO FERNANDES 
DE MELO

POESIA ORAL E PERFORMANCE NO BRASIL : A MANDIGA DA 
VOZ E DO CORPO NA CAPOEIRA ANGOLA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS

CONFIGURAÇÕES DA CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA: A CENA DO 
GRUPO GINGA MUNDO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES 

CENICAS 

AVALIAÇÃO DA DINÂMICA RESILIENTE EM ATLETAS 
PARAIBANOS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM 

PISICOLOGIA SOCIAL

ROBERTO MALCHER 
KANITZ JUNIOR

CAPOEIRA ANGOLA NA FAVELA: JUVENTUDES, SENTIDOS E 
REDES SOCIAIS.

PROGRAMA DE POS-
GRADUCAÇÃO  EM  LAZER

CAMILA ROCHA 
FIRMINO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUCAÇÃO EM 

ANTROPOLOGIA SOCIAL

DAGOBERTO DE 
OLIVEIRA MACHADO

MOVIMENTOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA : POR UMA ÉTICA DOS 
CORPOS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

A PEDAGOGIA DA AUTONOMIA NO CONTEXTO DA CAPOEIRA 
COMO DANÇA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MARCELO ROCHA 
RADICCHI

A PRE-SENÇA DA  CAPOEIRA  NA  ESCOLA:  BUSCANDO UM  
ENTENDIMENTO  SOBRE COMO OS  ALUNOS  SIGNIFICAM SUA  
PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE CAPOEIRA EM ESCOLAS DO 
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ/SC

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

NATÁLIA GALDIANO 
VIEIRA DE MATOS

CAPS-POEIRA: ENCONTROS POSSÍVEIS ENTRE A PSICANÁLISE E 
A CAPOEIRA ANGOLA NOS GRUPOS OPERATIVOS DO CAPS-AD.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUCAÇÃO EM PISICOLOGIA   

 

WELINGTON BARBOSA 
SAMPAIO

HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO : ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
O KARATÊ DE CONTATO E O KARATÊ TRADICIONAL.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RESPOSTAS PSICOFISIOLÓGICAS NA ARBITRAGEM DO JUDÔ: 
EFEITOS DA EXPERIÊNCIA DOS ÁRBITROS E DO NÍVEL DAS 
COMPETIÇÕES.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE

MARIANA DE TOLEDO 
MARCHESI

A RODA EM REDE: AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS DA 
CAPOEIRA NOS AMBIENTES MIDIÁTICOS DIGITAIS

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO

ELIS REGINA FEITOSA 
DO VALE

CAPOERANÇAS EM VERSO E PROSA: IMAGENS DA FORÇA 
MATRIAL AFRO-AMERÍNDIA EM LITERATURAS DA CAPOEIRA 
ANGOLA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ANA CLAUDIA VIEIRA 
MARTINS 

CINEMÁTICA DA PRIMEIRA SEQUÊNCIA DO JION KATA DO 
KARATÊ ESTILO SHOTOKAN. 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

MÁRCIO FAGUNDES 
GOETHEL

CARACTERÍSTICAS DA PREENSÃO MANUAL DE JUDOCAS DE 
ALTO NÍVEL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

GEORGE ROBERTS 
PIEMONTEZ 

CINEMÁTICA DO CHUTE SEMICIRCULAR DO KARATÊ EM 
RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS: COMPARAÇÕES 
ENTRE AS FASES DE ATAQUE E RETORNO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

SABERES DO CORPO: CAPOEIRA, CULTURA CORPORAL E 
EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LINDINALVO 
NATIVIDADE

CAPOEIRANDO EU VOU: CULTURA, MEMÓRIA, PATRIMÔNIO E 
POLÍTICA PÚBLICA NO JOGO DA CAPOEIRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PUBLICAS

VALENTIA E LINHAGEM : VALORES SOCIAIS EM MUDANÇA E 
NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CAPOEIRISTAS.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS

RAQUEL DE MELO 
MARTINS

COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL DE IDOSOS 
PRATICANTES DE DIFERENTES TIPOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, 
FRENTE À DUPLA TAREFA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO ASSOCIADO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA

MARCOS CORDEIRO 
BUENO

O FETICHE DA CAPOEIRA   PATRIMÔNIO: QUEM QUER ABRIR 
MÃO DA HISTÓRIA DA CAPOEIRA?

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

HEIDI JANCER 
FERREIRA

O PERCURSO DE MULHERES COMO TÉCNICAS ESPORTIVAS NO 
BRASIL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ROBSON CARLOS DA 
SILVA

AS NARRATIVAS DOS MESTRES E A HISTÓRIA DA CAPOEIRA EM 
TERESINA/PI: DO PÉ DO BERIMBAU AOS ESPAÇOS ESCOLARES 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CARLOS VINICIUS 
FROTA DE 
ALBUQUERQUE 

“TÁ NA ÁGUA DE                                                          BEBER”: CULTO 
AOS ANCESTRAIS NA CAPOEIRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

ROSIVALDA DOS 
SANTOS BARRETO,

PATRIMÔNIO CULTURAL, INFÂNCIA E IDENTIDADE NO BAIRRO 
BOM JUÁ, SALVADOR-BAHIA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

UMA HISTÓRIA DO KARATE-DO NO RIO GRANDE DO SUL : DE 
ARTE MARCIAL A PRÁTICA ESPORTIVA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO.

BRUNO VICTOR 
CORREA DA SILVA

CARACTERIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DA FORÇA 
MUSCULAR EM ATLETAS DE JIU-JITSU.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FABIO JOSE CARDIAS 
GOMES

O PULO DO GATO PRETO: ESTUDO DE TRÊS DIMENSÕES 
EDUCACIONAIS DAS ARTES-CAMINHOS MARCIAIS EM UMA 
LINHAGEM DE CAPOEIRA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CARLOS 
BITTENCOURT LEITE 
MARQUES

BRINQUEDO, LUTA, ARRUAÇA: O COTIDIANO DA CAPOEIRA NO 
RECIFE DE 1880 A 1911..

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

BRUNO EMMANUEL 
SANTANA DA SILVA

CAPOEIRA DE CAPELO E OS INTELECTUAIS MALOQUEIROS: 
LIMITES E POSSIBILIDADES PARA FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES(AS) POPULARES DE CAPOEIRA.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

SÍLVIA ADRIANE 
TAVARES MOURA

NAS PALMAS DA CAPOEIRA: RESISTÊNCIA CULTURAL PELA 
CHAPADA DOS NEGROS EM ARRAIAS/TO (1984 A 2012).

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA



174 MESTRE 2013 PUC-SP

175 DOUTOR 2013 PUC-SP

176 DOUTOR 2013 PUC-SP

177 DOUTOR 2013 UCB

178 LUCIANA FERREIRA MESTRE 2013 UDESC

179 MESTRE 2013 UNICAMP

180 ELENICE ROSA COSTA MESTRE 2013 UFOP

181 JADER SANT’ANA MESTRE 2013 UFSC

182 MESTRE 2013 UFSCAR

183 MESTRE 2013 UFV

184 MESTRE 2013 UFC

VITOR FAUSTINO 
SAMPAIO

O CONHECIMENTO DE SI MESMO: UM ESTUDO EM 
FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL A PARTIR DA PRÁTICA DO 
AIKIDO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CLÍNICA 

SIMONE GIBRAN 
NOGUEIRA

PSICOLOGIA CRÍTICA AFRICANA E DESCOLONIZAÇÃO DA VIDA 
NA PRÁTICA DA CAPOEIRA ANGOLA.

ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PSICOLOGIA SOCIAL

ALESSANDRO DE 
OLIVEIRA CAMPOS

SOBRE A TRADIÇÃO E SUA APROPRIAÇÃO CRÍTICA: 
METAMORFOSES DE UMA AFROAMERICALATINIDADE EM 
LUTA.

ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PSICOLOGIA SOCIAL 

PATRÍCIA ESPÍNDOLA 
MOTA VENÂNCIO

PRÁTICA ESPORTIVA, VO2MÁX E RISCOS 
CARDIOVASCULARES : UM ESTUDO COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE ANÁPOLIS - GO.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANÁLISE DE PARÂMETROS CINEMÁTICOS NO   DESEMPENHO 
DO CHUTE GIRO DORSAL NO KARATÊ.

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 

MOVIMENTO HUMANO

DANILO DE ABREU E 
SILVA

REPASSANDO O PASSADO: PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
SABERES NA ESCOLA DE CAPOEIRA ANGOLA RESISTÊNCIA

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA E CULTURAL

AS QUESTÃES ÃTNICO-RACIAIS E O ENSINO DA CULTURA E 
HISTÃRIA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO CONTEXTO DE 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE VIÃOSA/ MG

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

VALIDAÇÃO DO TESTE PROGRESSIVO ESPECÍFICO PARA 
TAEKWONDO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CLÁUDIA DANIELE 
PESTANA BARBOSA

ANÁLISE DA RESPOSTA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 
ADULTOS JOVENS SAUDÁVEIS DURANTE PERFORMANCE EM 
UM JOGO DE REALIDADE VIRTUAL DE IMERSÃO

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

KARINA LÚCIA 
RIBEIRO CANABRAVA

GASTO ENERGÉTICO E INTENSIDADE DAS ATIVIDADES FÍSICAS 
DOS JOGOS ATIVOS DE VÍDEO GAMES EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SAMMIA CASTRO 
SILVA 

PROTAGONISTAS NO ENSINO DA CAPOEIRA NO CEARÁ: 
RELAÇÕES ENTRE LAZER, APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO



 
 

ANEXO 2 
TESES E DISSERTAÇÕES QUE TRATAM DO ENSINO DE LUTAS CORPORAIS

COM RESUMOS



Nº AUTOR NÍVEL TITULO RESUMO P – C ANO IES PROG.

005
LUZIA
MARA SILVA
LIMA

DOUTOR

CAMINHANDO PARA UMA
NOVA  (?)  CONSCIENCIA:
UMA  EXPERIENCIA  DE
INTRODUÇÃO  DA  ARTE
MARCIAL NA EDUCAÇÃO

Esta pesquisa propõe uma visão de Educação que se coaduna com o Pensamento Chinês, demonstrando a aplicação prática
de visão através da Arte Marcial Tradicional Chinesa e sua filosofia. Apresenta, pois, uma "caminhada educativa", que
parte da consciência corporal rumo à consciência ecológica (da consciência individual à consciência cósmica, universal). O
trabalho  desenvolve-se  em duas  etapas  distintas,  mas  interdependentes.  Na "Parte  I"  é  apresentada  a  fundamentação
teórica: correlações entre o Pensamento Chinês (abordagem oriental), a Ecologia Profunda e a Ciência da Motricidade
Humana (abordagens ocidentais). Na "Parte 11" encontra-se a experiência vivida durante a pesquisa,  quando a autora
ministrou  aulas  de  Kung  Fu  para  alunos  de  58  série  de  uma  escola  estadual  da  periferia  de  Jundiaí-SP,  traçando
comparações entre grupos experimental e de controle. Coerente com a ênfase dada aos processos do Universo (e não aos
seus produtos), a tese não apresenta uma conclusão definitiva e acabada. Em vez disso, demonstra que os resultados a
maioria  deles  positivos  -  devem  ser  encarados  como um "ponto  de  mutação",  um momento  de  transição para  mais
aprofundadas e criativas investigações. No início de um novo milênio, caminhamos para uma ílnova consciência ", ou,
simplesmente, abrimos janelas para que ílA Consciência" se manifeste?
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LARA
RODRIGUES
MACHADO

MESTRE
CAPOEIRA  E  DANÇA  NA
EDUCAÇÃO  DE
ADOLESCENTES.

Como bailarina pesquisadora e intérprete desenvolvo, há cerca de oito anos, a prática e o estudo da Dança Brasileira na
linha  específica  do  método  "Bailarino  PesquisadorIntérprete".  Meu  trabalho  baseia-se  na  pesquisa  de  campo  que  é
transformada  em  espetáculo  artístico  de  dança,  no  decorrer  do  processo.  Desde1996  intensifiquei  o  trabalho  com
adolescente sde rua e da periferia de Campinas. Nesse período realizei  três pesquisa sde campo e três montagens de
espetáculos. Formou-se,em 1997, um grupo específico desses adolescentes denominado Ilê-Axé, que fez parte do programa
do Externato São João de Campinas, onde atuei como professora de dança e de capoeira. O projeto de dança Ilê-Axé, além
de ter sido responsável pela recuperação de mais de oitenta adolescentes desprotegidos socialmente, atuou especificamente
na  formação  profissional  de  doze  destacados  alunos.  Estes  adolescentes  estão  sendo  instruídos  para,  futuramente,
desenvolverem o papel de multiplicadores educacionais no universo da capoeira e da dança. O presente trabalho descreve a
trajetória do grupo de dança Ilê-Axé, desde 1996 até o ano 2001 quando levamos ao palco o espetáculo "Terra do Sacode",
contando a história desses adolescentes e de outros que vivemem nossa realidade:
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SANDRO
MARLOS
MOREIRA

MESTRE

PEDAGOGIA  DO ESPORTE
E  O  KARATE-DO:
CONSIDERAÇÕES
ACERCA DA INICIAÇÃO E
DA  ESPECIALIZAÇÃO
ESPORTIVA PRECOCE.

O karatê - dô, constitui um meio formativo por excelência, favorável ao desenvolvimento de um ser humano crítico, e uma
significativa  base  motora,  devido  a  diversificação  de  movimentos  do  kata.  No  entanto,  o  não  respeito  às  fases  de
desenvolvimento e às fases sensíveis, pode estar levando as crianças a um treinamento esportivo precoce. Preocupado com
tal fato, objetivei verificar com meu trabalho se está ocorrendo ou não a especialização esportiva precoce no karatê. Parti
de uma fundamentação teórica concebida pela história e pela pedagogia do esporte. Foram destacados alguns trabalhos e
conceitos sobre a pedagogia do esporte, a iniciação e a especialização precoce. Em seguida realizei uma pesquisa de campo
no “Campeonato Brasileiro de Kata”, realizado em 2002 em Goiânia. Neste, detectei que está ocorrendo a especialização
precoce. Entendo que tal quadro possa ser revertido, se todos os envolvidos e o meio acadêmico buscarem uma nova
sistematização da aprendizagem, e neste sentido, sinalizo para uma proposta pedagógica.

NC 2003

UNIVERSI
DADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS

PROGRAMA
DE  PÓS-
GRADUAÇÃ
O  EM
EDUCAÇÃO
FÍSICA

018 CESAR
AUGUSTUS
SANTOS
BARBIERI

DOUTOR O  QUE  A  ESCOLA  FAZ
COM O QUE O POVO CRIA:
ATÉ  A  CAPOEIRA
ENTROU NA DANÇA!.

Este estudo desenvolve uma reflexão sobre o processo de escolarização deum bem cultural, no caso, a Capoeira, levantando
os sentidos a ela atribuídos noâmbito do sistema público de ensino do Distrito Federal,  apontando para o processode
assepsia  ao  qual  é  submetida  quando  colocada  sob  os  ditames  da  Escola.  Umquadro  referencial  de  orientação
fenomenológica modula o olhar que perscruta ostemas elencados na argumentação, criando matrizes de pensamento de
orientaçãohumanista, que defendem um processo de Educação direcionado para odesenvolvimento do pensamento crítico,
da criatividade e da autonomia dohomem. É nestas bases que se vai questionar os significados reais da Capoeira nassuas
acepções de luta, divertimento, esporte,  sabedoria etc. Através  de pesquisabibliográfica, o autor apresenta uma análise
comparativa,  em  perspectiva  histórica,que  permite  levantar  os  sentidos  engendrados  em  determinados  contextos
deprodução de conhecimento,  úteis  à  problematização  do tema,  como a  Filosofia,  aEscola  e  a  própria  Capoeira.  As
diferentes  variáveis  que  compõem  formas  de  ver  eexpressar  as  relações  homem-mundo,  nestes  espaços,  foram
minuciosamentedescritas  e  interpretadas,  optando-se  pela  visão  fenomenológico-existencialhermenêutica,que  se
fundamenta na intersubjetividade e na busca da compreensãodo homem e sua realidade como partes de um só fenômeno ?
ser-no-mundo ?conceito elaborado por Heidegger, que sustenta o método aqui utilizado para aapreensão do fenômeno da
escolarização. Entrevistas com alunos e profissionaisde nove estabelecimento de ensino da rede pública de ensino do
Distrito Federalforam pensadas, encaminhadas e interpretadas segundo uma abordagem qualitativade base hermenêutica,
buscando entender as transformações impostas à Capoeiracom vistas a adaptá-la ao contexto escolar. O estudo permitiu
relacionar  a Capoeira com o contexto social  onde se insere,  descobrindo-a,  na Escola,  alicerçada numa racionalidade
moderna que lhe impõe significados e novas funções, sustentadas empadrões culturais da elite educacional, numa lógica
científico-tecnológica, que aveste com a imagem do denominado Esporte de Rendimento, demarcada pormétodos, regras,
eficiência e resultados. Ao apontar para os aspectos de alienaçãoe adestramento que regem o processo de escolarização do
ensino e da prática da Capoeira e propor o início, efetivo,  de um conjunto de ações que promovam acapoeirização da
Escola,  este  estudo permite  pensar  as práticas educacionais demaneira  crítica e consciente,  ao mesmo tempo em que
aprofunda  o  conhecimentode  uma  produção  cultural  autêntica,  acentuando  suas  raízes  afro-brasileiras  comoum  dos
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elementos constitutivos da formação do homem brasileiro.

020
JOSÉ  LUIZ
CIRQUEIRA
FALCÃO

DOUTOR
O JOGO DA CAPOEIRA EM
JOGO  E  A  CONSTRUÇÃO
DA PRÁXIS CAPOEIRANA..

Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  principal  criticar  e  propor  elementos  teórico-metodológicos  para  o  trato  com  o
conhecimento da capoeira no currículo de formação profissional a partir da análise da realidade de experiências com esta
manifestação cultural em espaços educacionais formais e não-formais do Brasil e do Exterior. Esses elementos teórico-
metodológicos concebem a capoeira como práxis qualificada pela noção de complexo temático e articulam os fundamentos
da pesquisa-ação com as possibilidades pedagógicas: experimentação, problematização, teorização e reconstrução coletiva
do conhecimento. Esta pesquisa integra a Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física, Esportes & Lazer (LEPEL) da
Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia, cujo campo de interesse envolve problemáticas sobre formação
de professores, prática pedagógica, trato com o conhecimento e políticas educacionais. Partimos de duas hipóteses que se
articulam entre si.  A primeira sustenta que o processo de internacionalização da capoeira vem promovendo expressiva
movimentação de seus praticantes e contribuindo para a ressignificação dos seus códigos e valores. A segunda sustenta que
o trato com o conhecimento da capoeira, no currículo de formação profissional, está submetido à lógica de organização do
processo de trabalho pedagógico própria da escola  capitalista,  que assegura a sua reprodução através  da formação de
competências técnico-instrumentais e mentalidades conformadas. A pesquisa dividiu-se em quatro etapas articuladas entre
si. As experiências analisadas expressam e muitas, freqüentemente, reproduzem, não mecanicamente, mas por mediações
da  prática  pedagógica,  as  contradições  sociais  e  a  lógica  destrutiva  do  capital  evidenciando  que,  no  trato  com  o
conhecimento da capoeira, o significado que os sujeitos apreendem de suas práticas, emocionalmente compartilhadas, está
vinculado à intensidade das interações e com a plenitude da experiência e, nessas práticas intersecionam, inequivocamente,
as dimensões subjetivas, ético-políticas, históricas, culturais e econômicas da vida em sociedade. Com isso, aponta para o
desafio de tratar o conhecimento da capoeira numa perspectiva auto-determinada, autônoma, solidária, reflexiva e crítica, e
contribuir para a construção de um outro projeto histórico, para além do capital.
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GILBERT  DE
OLIVEIRA
SANTOS

MESTRE
DA  CAPOEIRA  E  A
EDUCAÇÃO FISICA

Trazemos neste trabalho alguns dos elementos que compõem parte importante da prática social Capoeira, contextualizados
notadamente com a Educação Física. Partindo especialmente da vivência como praticante da arte, da experiência como
professor de educação física, das palavras de alguns Mestres, das músicas de Capoeira, das imagens de pinturas, gravuras e
fotografias e em bibliografia, elaboro em figuras e em linguagem escrita alguns sentidos/significados da Capoeira e da
Educação Física
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MARCO
ANTONIO
SANTOS  DA
SILVA

MESTRE
PRÁTICA  DA  CAPOEIRA
COMO  ESPAÇO  DE
FORMAÇÃO

Uma manifestação cultural afro-brasileira pode, na sua prática, representar um espaço de formação numa sociedade? Esta
pesquisa pretende mostrar como a capoeira, enquanto espaço de formação, propicia aos seus praticantes a oportunidade de
interagir na sociedade a partir dos fundamentos próprios desta arte (ritos, práticas, argumentos filosóficos e história) -
baseados na luta pela liberdade e igualdade - de forma maliciosa e lúdica, ora sendo o instrumento motivador da paz, ora do
despertar da luta. Para atender aos fins desta pesquisa, o autor realizou o estudo com duas Associações de Capoeira, com
espaços educativos em Alagoas e na cidade de Salvador. Com intuito de melhor situar a capoeira no contexto educacional e
cultural, foi feito um breve levantamento histórico da vida do negro no Brasil como ser social, identificado e analisado à
prática da capoeira e, finalmente, traçado um paralelo entre a prática pedagógica da capoeira e a inserção social por ela
permitida.  A  metodologia  utilizada  foi  de  natureza  qualitativa,  e  caracterizada  por  uma  pesquisa  etnográfica,  com
procedimentos metodológicos baseados em entrevistas, observações participantes dos trabalhos desenvolvidos pelo Mestre
Nô (Associação Brasileira e Cultural de Capoeira Angola Palmares) e Mestre Cláudio (Associação de Capoeira Quilombos
Pôr do Sol de Palmares) e na própria experiência de 18 anos do autor, praticando e ensinando a capoeira. O autor também
entrevistou  alunos  das  Associações  pesquisadas,  colheu  depoimentos  de  professores,  fez  levantamento  e  pesquisa
bibliográfica a partir do estudo de obras referenciadas na capoeira e educação. Este estudo está dividido nas seguintes
partes: a história do negro no Brasil; a capoeira e sua história; e a capoeira como espaço de formação. O resultado desta
pesquisa mostra que a capoeira, com seus fundamentos, metodologias de ensino e características pedagógicas próprias,
insere o seu praticante, no contexto social atual, através tanto do reconhecimento histórico da sociedade em que vive,
quanto da formação ideológica na busca incessante de igualdade e liberdade de expressão, ambos encontrados dentro da
própria roda de capoeira.
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042 JORGE  LUIZ
DE FREITAS.

MESTRE A PRÁTICA  PEDAGÓGICA
DA  DISCIPLINA  DE
CAPOEIRA  NA
EDUCAÇÃO  SUPERIOR  E
A  SUA  CONTRIBUIÇÃO
PARA  A  FORMAÇÃO  DO
FUTURO

.A presente dissertação é resultado da pesquisa realizada com alunos e professores da disciplina de Capoeira, no curso de
Educação Física de quatro instituições de ensino superior. O objetivo central foi analisar como a disciplina de Capoeira, no
curso de Educação Física pode subsidiar a prática pedagógica desta atividade, em ambiente escolar, do futuro docente e
apresentando como questão norteadora: O que caracteriza a prática pedagógica do professor  de Capoeira no curso de
Educação Física e quais as contribuições dessa prática para a formação e aprendizagem do profissional desta área? Para
tanto foi  realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa tipo participante.  O estudo demandou a inclusão de uma
investigação  bibliográfica  acerca  do  histórico  de  surgimento  e  evolução  da  Capoeira  até  sua  chegada  aos  meios
universitários. Foram pesquisados também os fenômenos da evolução paradigmática da Educação frente à Educação Física,
a fim de respaldar possíveis considerações sobre o processo metodológico da disciplina de Capoeira nas universidades.
Ainda como referencial teórico, focamos o professor de Educação Física, seu papel enquanto formador de professores e seu
compromisso com a aprendizagem do aluno. Participaram da pesquisa um total de 135 acadêmicos (as) e 2 professores dos
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cursos de Educação Física que responderam a um questionário contendo perguntas abertas. Os dados da prática docente no
Ensino Superior  foram relacionados  à  posição  dos  diferentes  autores  consultados.  Na  análise  dos  dados  foi  possível
observar que a Capoeira apresentase como uma atividade viável de educação em ambiente escolar e ainda, que há forte
influência da postura do docente universitário na formação do futuro professor de Educação Física. O estudo enfatiza a
necessidade  urgente  de  uma  profunda  reflexão  crítica  da  ação  dos  docentes  formadores  de  professores,  visando  a
elaboração de novas metodologias que possam formar profissionais transformadores e críticos, conscientes de seu papel,
conforme as exigências da sociedade.
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AMÉLIA
VITÓRIA  DE
SOUZA
CONRADO

DOUTOR

CAPOEIRA  ANGOLA  E
DANÇA  AFRO:
CONTRIBUIÇÕES  PARA
UMA  POLÍTICA  DE
EDUCAÇÃO
MULTICULTURAL  NA
BAHIA.

A tese Capoeira Angola e Dança Afro: contribuições para uma política de educação multicultural na Bahia desenvolveu-se
através do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa Políticas e
Gestão da Educação. Tem por objeto, o estudo da Capoeira Angola e da Dança Afro, suas ações pedagógicas como meio de
educação, profissionalização e formação. A opção pelo tema é devido à minha afinidade,  inserção e constatação pela
prática pedagógica,  dos valores  presentes  nas expressões  corporais que revelam um jeito de ser,  de viver  e de criar,
traduzindo a história  cultural de afrodescendentes  articulados a núcleos  culturais  e ao movimento negro  no Brasil.  A
compreensão  da  problemática  em  relação  ao  objeto  de  estudo,  verificou  como os  conteúdos  e  os  profissionais  que
trabalham com a Capoeira Angola e a Dança Afro podem ser incorporados a sistemas e programas de ensino em escolas e
universidades na perspectiva de contribuírem para uma Educação Multicultural. O caminho teóricometodológico considero
em construção,  por  existir  carência  de estudos  voltados  a  fenômenos desta  natureza;  portanto,  optei  pela  abordagem
qualitativa, com suporte aos procedimentos da pesquisa-ação, da etnografia e da etnometodologia, para evidenciar falas,
aspirações e maneira como os autores sociais se organizam, criam seus métodos e procedem. Os resultados do estudo
revelam a existência de uma formação fora da universidade, construída e articulada a núcleos culturais afro-baianos, que
contribuem para a formação de pessoas, em geral, em desprestígio e desvantagem social, por isso, precisam ser criadas
condições de ampliação, manutenção e proteção através de ações afirmativas e políticas públicas. Assim, a perspectiva
multicultural  no  campo  da  educação  em  nosso  contexto,  indica  possibilidades  para  se  intensificar  relações  de
compartilhamento,  trocas  de  saberes,  tolerância  e  respeito  aos  conhecimentos  das  civilizações  formadoras  da  nossa
sociedade, considerando as formas de linguagem da expressão corporal, somando-se às demais linguagens educativas.
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SUELY
SCHULER

MESTRE

JUDÔ  E  JIU-JÍTSU  E  O
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL  DE  CRIANÇAS
EM  SÉRIES  ESCOLARES
INICIAIS.

O desenvolvimento integral de crianças das séries escolares iniciais, em especial de seis a doze anos, e que participam do
Projeto Judô/Jiu-Jitsu são os temas desta dissertação. Como a prática Judô/Jiu-Jitsu, por crianças nesta idade, colabora para
o desenvolvimento integral  da criança  é a pergunta central.  No primeiro capítulo é abordado o desenvolvimento e a
aprendizagem enfocando a psicomotricidade, pois esta vê a criança como um todo. Outro aspecto é o desenvolvimento
infantil em suas características emocional, cognitiva,  social, religiosa e moral,  para melhor entender e interagir com a
criança desta faixa etária. A partir da bibliografia consultada, de observações e do acompanhamento de crianças do Projeto
Judô/Jiu-Jitsu, a autora percebeu um melhor desenvolvimento destas, pois a criança é movimento e o jogo/brinquedo á
imprescindível  para  elas.  É  tarefa  da  sociedade,  em especial  das  instituições  educativas,  desenvolver  ao  máximo  as
potencialidades da criança e minimizar os "aprisionamentos". A criança ao vivenciar as "ressonâncias do cuidado", como a
cordialidade, a partilha, a compaixão, vai desenvolver-se adequadamente, ser feliz e irradiar ecos do cuidado, ou seja,
respeito para com os outros, para consigo e com o meio-ambiente.
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ALEXANDRE
JANOTTA
DRIGO

DOUTOR

O  JUDO;  DO  MODELO
ARTESANAL AO MODELO
CIENTIFICO : UM ESTUDO
SOBRE  AS  LUTAS,
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL  E  A
CONSTRUÇÃO DO HBITUS

Esta Tese procurou analisar a partir de diversas óticas o desporto judô, tendo como referência as Ciências do Desporto e
conhecimentos oriundos  da Educação Física  brasileira,  enfocando a relação entre a formação artesanal e profissional.
Utilizaram-se como referenciais de análise as Corporações de Oficio e a teoria de campo de Bourdieu. O estudo, portanto,
objetivou: a) investigar ,a constituição das artes marciais no Brasil, em particular o judô, considerando a formação e a
capacitação do técnico desportivo para a  modalidade b) desvelar  o desempenho histórico brasileiro em Campeonatos
Mundiais e Jogos Olímpicos de judô e; c) analisar as lutas dos judocas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004
considerando as inter-relações entre o desempenho, o discurso da mídia televisiva (capital especifico) e o Habitus do judô.
Utilizou-se uma metodologia de triangulação de métodos, onde foi possível comparar fontes documentais sobre formação
dentro  do  desporto  em  relação  ao  desempenho apresentado  pelos  judocas  brasileiros  na  Olimpíada  de  2004.  Como
resultados, na análise documental, foram encontradas estruturas semelhantes às formações existentes nas Escolas de Oficio
em detrimento da formação Acadêmica, além de um Habitus (Bourdieu) detectável que se confIrma, tanto pelas expressões
dos atletas nas lutas verificadas pelo modelo próprio do estudo para a análise, quanto no discurso produzido pelas Mídias e
analisados no trabalho. Concluiu-se então que o judô distancia-se dos modelos de formação profissional formal e que a
falta de modelos de treinamentos com base nas Ciências do Desporto interfere tanto no desempenho dos atletas como na
interpretação das lutas pelas Mídias (intencionalmente ou não)
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MESTRE CAPOEIRA,  TRABALHO  E
EDUCAÇÃO

Esta dissertação que analisa a capoeira, o trabalho e a educação, tratou de investigar através de pesquisa documental e
entrevistas, utilizando o método dialético e a análise do discurso, informação referente às mediações entre a educação e o
mundo  do  trabalho,  suas  conseqüências  para  a  Educação  Física  e,  por  conseguinte  para  a  capoeira,  a  partir  da
reestruturação produtiva societal atual. Teve como objetivo detectar as conseqüências sociais detrimentais para a cultura
capoeirana resultantes da regulamentação da profissão de Educação Física, principalmente no que diz respeito à formação
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educacional  do trabalhador da capoeira e suas influências.  A pesquisa indicou o avanço neocolonizador do Conselho
Federal de Educação Física (CONFEF) e do Conselho Regional de Educação Física (CREF), frente à cultura capoeirana e
as implicações desastrosas para essa manifestação tanto no que diz respeito à formação quanto à sua práxis. Evidenciou
também os argumentos do conselho, o objetivo da profissionalização, as táticas de ampliação dos quadros de filiados do
sistema CONFEF/CREF e de inserção na comunidade. Em contrapartida destacou as estratégias de enfrentamento e os
movimentos de resistência, juntamente com as ações contra as ingerências do conselho na comunidade capoeirana. Tratou
de  levantar  questionamentos  sobre  a  pior  conseqüência  social  dessa  regulamentação  para  essa  cultura  que  é  a
regulamentação  do  profissional  de  capoeira.  Ficaram  constatadas  as  armadilhas  da  profissionalização  na  sociedade
capitalista, principalmente nessa lógica de regulamentação do trabalhador. Foram indicadas alternativas de organização,
demonstrando que existem outras possibilidades e que essa problemática ainda precisa ser muito discutida com toda a
comunidade.
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GINGADO  NA  PRÁTICA
PEDAGÓGICA  ESCOLAR:
EXPRESSÕES LÚDICAS NO
QUE  FAZER  DA
EDUCAÇÃO FÍSICA

Este estudo buscou na reflexão, análise e intervenção da prática pedagógica escolar experenciada nas aulas de Educação
Física de uma escola da rede  particular de ensino da cidade do Recife-PE, com a temática capoeira no conteúdo lutas,
situações  que possibilitassem uma proposição superadora  para  a consolidação de uma educação cidadã mediada pela
ludicidade. As relações afetivas e solidárias que se manifestaram através do impulso lúdico proporcionaram o respeito à
diversidade na construção de uns lócus propícios à prática pedagógica com a capoeira. Tomamos como categorias centrais
à  prática  pedagógica,  ludicidade,  dialogicidade,  intencionalidade  e  cidadania.  A  capoeira,  como  prática  cultural  de
expressão lúdica, e a escola, lócus de construção e apreensão coletiva de saberes,  constituem, no campo da Educação
Física, elementos fundamentais da prática pedagógica comprometida e humanizada. Esse pensar, alicerce das temáticas
norteadoras das interfaces existentes na capoeira, elege como eixo central às relações da cultura corporal como linguagem
lúdica, sentida e percebida via a subjetividade e objetividade existentes na expressão humana. Essas práticas afloram a
ludicidade  por  diferentes  formas  de  linguagens,  problematizadas  como  práxis  social.  A  capoeira,  tema  de  aulas  da
Educação Física na escola, significa potencializar situações de ensino alimentadas pela cultura presente em nossas raízes,
evidenciando um saber-ser  educativo-formativo.  A dialética dos  movimentos corporais vividos  na prática da capoeira
rompe o mero fazer por fazer e a alienada exercitação estereotipada e descontextualizada da totalidade vivida pelos(as)
alunos(as)  na  escola.  A  metodologia  tem  princípios  etnometodológicos  e  da  pesquisa  participante,  visando  refletir
cientificamente possibilidades de produção e sistematização do conhecimento da capoeiragem num componente curricular,
em dimensão interdisciplinar. Recuperamos e nos apropriamos da memória lúdica da construção coletiva de movimentos
mediados pela corporeidade que ginga na roda.
A análise  realizada  ao longo  deste  estudo  aponta  que  o  jogo  da  capoeira,  expresso  também pelo  seu  controvertido
desenvolvimento histórico, é expressão de ludicidade. Ao refletir a prática pedagógica, construímos uma teoria sobre a
mesma,  mediada  pela  ludicidade que oportunizou  a  promoção  de  relações  mais  humanizadas,  permitindo  aos  atores
envolverem-se nas aulas de forma prazerosa, revelando e contribuindo para o fluir das subjetividades materializadas como
conteúdos concretos da realidade. Concluiu-se que é possível uma Prática Pedagógica com a temática capoeira mediada
pela ludicidade, o que possibilita desenvolver a integralidade do ser humano. As descobertas científicas evidenciam a
prática  da  capoeira  numa  perspectiva  interdisciplinar  como  uma  concreta  possibilidade  de  movimentos  e  diversas
linguagens expressivas de ludicidade, num quefazer articulador e produtor do conhecimento crítico-cultural
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PROCESSOS EDUCATIVOS
DA CAPOEIRA ANGOLA E
CONSTRUÇÃO  DO
PERTENCIMENTO
ÉTNICO-RACIAL.

A questão orientadora da pesquisa é:  Como, e em que circunstâncias, os ensinamentos e os aprendizados da Capoeira
Angola  contribuem  para  a  construção  do  pertencimento  étnico-racial  em  profissionais  negros  com  formação
universitária? Busca assim, identificar contribuições da Capoeira Angola para a construção do pertencimento étnico-racial
e para a superação de dificuldades em ambiente profissional majoritariamente branco, hostil e adverso aos negros(as),
como o da universidade. As referências teóricas da pesquisa constituíram-se em base de literatura do campo da Educação e
da Psicologia, neste caso: Black Psychology e African Psychology. A fim de coletar os dados foram realizadas visitas e
conversas aprofundadas com dois angoleiros negros que cursaram universidade, bem como, foi realizada uma Roda de
Conversa com a participação de dois mestres e três professores-mestrando de Capoeira Angola, que contribuíram para uma
compreensão mais coletiva de como o pertencimento étnico-racial pode ser construído em meio a um grupo que cultiva
tradições de raiz africana. A pesquisa foi realizada com postura inspirada na Fenomenologia e os dados foram analisados
com base em significados expressos pelos participantes. A pesquisa mostra que ser negro no Brasil é muito difícil, mas a
prática da Capoeira Angola promove tanto a saúde psicológica quanto o fortalecimento do pertencimento étnico-racial em
negros  e  não-negros.  Isto  ocorre  porque  seus  processos  educativos  se  constituem em  pedagogias  anti-racistas,  que
favorecem tanto o aprendizado de conviver na diversidade quanto o aprendizado de lutar para transformar a sociedade num
ambiente mais justo, igualitário e democrático. Deste modo, fica evidente que conhecimentos e formas de transmissão
próprios da
Capoeira Angola podem fortalecer, a implementação de políticas de Ações Afirmativas.
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Pensar no fenômeno Lutas geralmente nos remete a um conjunto de modalidades, cada uma com sua história, filosofia e
características  específicas.  Considerando  as  Lutas  como  um conhecimento  complexo  e  legítimo da  Educação  Física,
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GOMES

ENSINO  DAS  LUTAS:
CONTEXTOS  E
POSSIBILIDADES

acreditamos  que o  ensino  fragmentado  em  modalidades  na  iniciação  tende a  restringir  o  universo  de  possibilidades
inerentes aos conteúdos deste conhecimento, deixando de contemplar alguns contextos e personagens da pedagogia do
esporte, tais como as pessoas com deficiência. Desta forma, este estudo buscou compreender e propor novos procedimentos
pedagógicos acerca do ensino das Lutas. Para o alcance de tal objetivo, utilizamos a entrevista semi-estruturada, coletando
dados junto a quatro professores de Educação Física e mestres nas modalidades Judô, Jiu Jitsu, Taekwondo, Karate, Kendo
e Esgrima. Após a transcrição das entrevistas, elas foram analisadas pela Análise de Enunciação, uma das técnicas da
Análise  de Conteúdo.  Percebemos  então,  que as  Lutas  dispõem de princípios  condicionais  (contato  proposital,  fusão
ataque/defesa, oponente/alvo, imprevisibilidade e regras) determinantes para a compreensão e leitura da dinâmica interna
de qualquer prática de Luta, que solicitam o pensamento tático e a criação de técnicas para solução dos problemas num
combate. Assim, pôde-se classificar (grupos de aproximação) e conceituar as Lutas como um conhecimento da Educação
Física, passível de ser ensinado na educação formal e não formal, de maneira global, antecedendo o estágio especializado.
Os dados demonstram que a prática das Lutas por pessoas com deficiência se dá em modalidades específicas (como o Judô
e  a  Esgrima)  e  tende  a  despertar  o  potencial  criativo  tanto  do  aluno  como  do  professor  no  processo  de  ensino-
aprendizagem, embora alguns alunos se adaptem melhor aos movimentos de determinadas modalidades. Consideramos que
a partir do método aqui proposto, pode iniciar-se o ensino das Lutas com ênfase nas "razões do fazer", significando ainda
mais o aprendizado e permitindo que ele seja explorado nos diversos contextos (clubes, academias, escolas) e pelos mais
diferentes personagens (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência)
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CORPO,  DOMÍNIO  DE  SI,
EDUCAÇÃO:  SOBRE  A
PEDAGOGIA  DAS  LUTAS
CORPORAIS

As  artes  marciais  podem ser  descritas  como um conjunto  de  ações  que  compreende  técnicas  de  luta  que  requerem
incansável treinamento para sua incorporação e, ao mesmo tempo, são também o caminho do guerreiro,  composto por
atitudes específicas, dentre as quais a mais elevada consiste em vencer a si mesmo. O esporte é um elemento fundamental
do processo civilizador, um conjunto de dispositivos pedagógicos que organiza o corpo e suas expressões no sentido de
simultaneamente restringi-los em sua espontaneidade e potencializá-los tecnicamente. As lutas tornam-se parte importante
desse campo. Para que isso possa ocorrer,  algumas delas sofrem um processo de esportivização, o que reflete em sua
organização  em  treinamentos  sistematizados  e  competições.  O  presente  trabalho  buscou  entender  os  processos  que
legitimam uma pedagogia da dor e do sofrimento como racional e legítima e quais são suas implicações para a educação do
corpo em três lutas. Para isso foi realizada uma pesquisa empírica tendo por objeto o Karatê (campo marcial-esportivo), o I
Ai Do e o Nei Kung (campo marcial-filosófico), em dois espaços de treinamento de artes marciais de Florianópolis, SC. Os
dados foram coletados por meio de observações de aulas e competição, observações-participantes de treinamentos e exame
de  faixa,  e  de  entrevistas.  As  artes  marciais  pesquisadas  e  seus  espaços,  lugares  de crenças  e  rituais  que  oferecem
representações sobre o corpo que nem sempre coincidem com outras tradições, são apresentados em paralelo, seguidos por
algo como uma ciência marcial, que busca dar suporte teórico às práticas físicas. O material empírico resultante pôde ser
distribuído em categorias como domínio de si – movimento necessário e irrenunciável para o processo civilizador –, dor e
sofrimento como fortalecedores do corpo, uma vez que os atores dos campos narram, significam e representam as dores, os
sofrimentos e os sacrifícios das práticas como legítimos, honoráveis,  momentos de engrandecimento que justificam as
ações contra o próprio corpo, e, por fim, rituais e trotes como possuidores de forte carga simbólica, que parecem alimentar,
fazer viver e transmitir as rotinas dos espaços de treinamento.
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DOUTOR O  ENSINO-APRENDIZADO
DA  CAPOEIRA  NAS
AULAS  DE  EDUCAÇÃO
FISICA ESCOLAR

Este trabalho tem como objetivo primordial discutir possibilidades de ensino-aprendizado da Capoeira na educação física
escolar compreendendo-a como uma linguagem na qual sua gestualidade, sua musicalidade, seus aspectos históricos e sua
ritualidade compõem um acervo a ser apropriado pelos alunos de modo que eles possam compreendê-la e praticá-la. Nessa
perspectiva, foi desenvolvida uma pesquisa que englobou um trabalho de campo dividido em duas fases: 1º. Curso de
Capoeira para professores de educação física que atuam no ensino fundamental da rede pública da Região Metropolitana de
Campinas; 2ª. Acompanhamento das aulas de Capoeira desenvolvidas por duas professoras no contexto da educação física,
para turmas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. A análise do curso de Capoeira para professores procurou focalizar as
apropriações realizadas por eles, as interrelações que poderiam ser estabelecidas com sua prática docente e em que medida
os  assuntos  tratados  no  curso  foram  suficientes  para  que  desenvolvessem  as  aulas  de  Capoeira  nas  escolas.  O
acompanhamento e análise das aulas de educação física que abordaram a Capoeira tiveram como finalidade perceber como
as professoras trabalharam com os conhecimentos estudados no curso e de que forma esses conhecimentos foram tratados
junto aos seus alunos. Como considerações finais da pesquisa, pode-se afirmar que o curso de Capoeira para os professores
foi  bastante  positivo,  pois  eles  tiveram  contato  com  os  diferentes  aspectos  dessa  manifestação  permitindo  que  se
apropriassem de um repertório básico de gestos, músicas, elementos históricos, lendas e rituais que constituem a Capoeira.
Dois pontos que merecem destaque na análise dos resultados gerados nesse curso são: a participação de um Mestre de
Capoeira na mediação do processo de ensino-aprendizado dos professores,  fato que se mostrou bastante positivo;  e a
insegurança  demonstrada  por alguns  professores  para  ministrar  o conhecimento Capoeira em suas  aulas, que suscitou
reflexões sobre o ensino-aprendizado relativo a esse conhecimento na formação continuada de professores de educação
física. No que se refere às aulas de educação física que abordaram o tema Capoeira nas escolas,  foi  percebido que o
trabalho das professoras analisadas teve uma boa repercussão entre a maioria dos alunos permitindo que compreendessem a
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Capoeira  como uma  linguagem composta  por  gestos,  histórias,  músicas  e  ritos.  Porém,  notou-se  que  o  seu  ensino-
aprendizado  poderia  ser  aprofundado  se  fosse  realizado  conjuntamente  com  outras  disciplinas,  em  especial,  com  o
componente curricular: Arte. Por fim, constatou-se que a Capoeira pode constituir-se como um conhecimento relevante que
possui um acervo gestual próprio e específico a ser  tratado na educação física escolar privilegiando a abordagem das
produções culturais do povo brasileiro, merecendo, portanto, ser estudado nas escolas.
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O objeto de estudo desta dissertação é a análise da experiência de introdução de oficinas de Cultura Brasileira em escola
municipal da capital paulista, cujo projeto pedagógico tem características diferenciadas. Esboçando as linhas mestras do
projeto da escola  em que ocorre a experiência,  ao descrever  e problematizar o trabalho desenvolvido nessas oficinas,
notadamente, as de Capoeira e de Música que tratam da temática afro-brasileira, buscou-se analisar as tensões existentes
entre o conhecimento oficial veiculado na escola e os saberes tradicionais produzidos no universo das culturas populares.
Foram realizadas entrevistas com membros da comunidade escolar diretora, professoras, oficineiras, membros do Conselho
Pedagógico,  bem como alunos e familiares, com o intuito de reconstruir as origens das atividades em torno da cultura
brasileira na escola, e de verificar os desdobramentos da abordagem que valoriza as contribuições da cultura afro-brasileira.
O objetivo foi o de analisar em que medida há integração entre os conhecimentos sistemáticos e as oficinas culturais; se as
professoras da escola demonstram aceitar e reconhecem a proposta de trabalho em torno da cultura afro-brasileira como
componente  do conteúdo  curricular  e,  ainda,  se  perceberam mudanças  na  forma  como  os  estudantes  elaboram suas
convicções  sobre  a presença  e a  contribuição dos  afro-descendentes  em nossa  cultura.  Da parte  das  crianças quis-se
identificar como elas captam e reelaboram as informações advindas das oficinas que têm como temática a cultura afro-
brasileira e se, de alguma maneira, alunos afrodescendentes aceitam melhor a presença das culturas negras na composição
de suas identidades. Do lado das crianças brancas desejou-se observar se a abordagem incitada nessas oficinas produziu
mudanças relativas à ampliação de seus repertórios culturais originais. Em relação aos familiares, tentou-se captar como
eles aceitam a proposta que a escola oferece, de trabalho com a diversidade cultural. Para tanto, utilizamos o referencial
teórico oferecido pela teoria crítica do currículo, com base em autores como Apple, Giroux, McLaren, Sacristán, bem como
algumas  contribuições  de  Canclini,  para  compreender  melhor  a  inserção  das  culturas  tradicionais  no  contexto  do
capitalismo global.
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A  PRE-SENÇA  DA
CAPOEIRA NA “VIDA”  DE
ALUNOS  EM  DUAS
ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
SÃO JOSÉ, SC

A capoeira encontra-se hoje inserida sob diversas formas nas escolas, com crescente destaque às aulas de Educação Física.
Se a referência a seu rico contexto histórico e cultural originário, relacionado também à marginalidade, é frequentemente
evocada na justificativa de sua valorização pelas escolas, pouco se questiona sobre a intensidade do significado que esta
experiência com a capoeira pode exercer na vida (existência) dos alunos que a praticam na escola. Tratando-se de uma
pesquisa de bases fenomenológica e de caráter existencialista, buscamos compreender como alguns alunos de duas escolas
municipais em São José, SC, significaram sua experiência com a capoeira na escola. Para entendermos a intensidade de
construção de significados na vida dos sujeitos-alunos estudados, buscamos entendê-los em seu mundo mais cotidiano
(mundo-vivido)  e em seu Se-movimentar nas aulas  de capoeira nas escolas.  Utilizamos procedimentos  de acesso aos
significados subjetivos por eles construídos em seus mundos por meio de entrevistas, observações participantes nas aulas
de capoeira e de algum procedimentos midiáticos com fotos e edição e confecção de um pequeno filme com cada aluno-
sujeito. Os sujeitos-alunos pareceram significar a capoeira em suas vidas das mais variadas formas, seja como atividade
prazerosa e complementar às experiências de movimento, como uma atividade que ganha perspectivas de aplicação no
futuro (“ser professor de capoeira”), ou mesmo como uma forma de construção de uma identidade positiva de si frente aos
outros,  como  uma  “estratégia  de  sobrevivência”  construída  frente  às  situações  de  violência  (física,  social  e  moral)
experimentadas  existenciariamente.  As  reflexões  resultantes  do  estudo  são  de  caráter  filosófico  e  apontam  para  a
necessidade de conhecimento sobre  o Ser  (existência)  nas  atividades educativas  desenvolvidas na escola,  ou seja,  de
diálogo e problematização com o mundo-vivido dos educandos. Com relação às aulas de capoeira nas
escolas, observou-se um potencial educativo latente em sua forma particular de trabahar com uma leitura de mundo que
talvez  possa  dialogar  e  fazer  sentidos  no mundo daqueles  educandos oriundos  de contextos  de  carências  materiais  e
existenciais, tidos como “bagunceiros”, trazendo-os positivamente às práticas escolares e estimulando suas perspectivas de
futuro e de “querer viver” humano. Em certa medida, e para alguns sujeitos, a capoeira e existência parecem confundir-se,
tal a significância da primeira para a “vida” do Ser.
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DOUTOR O PULO DO GATO PRETO:
ESTUDO  DE  TRÊS
DIMENSÕES
EDUCACIONAIS  DAS
ARTES-CAMINHOS
MARCIAIS  EM  UMA
LINHAGEM DE CAPOEIRA

Resumo em portuguêsO presente trabalho objetivou compreender três dimensões educativas marciais a partir da trajetória
de pessoas praticantes formadas mestre e contramestre na linhagem de capoeira angola de Mestre Gato Preto. Além da
revisão da literatura sobre os estudos teóricos da capoeira realizou-se entrevista de histórias de vida, iniciou-se a construção
da biografia de Mestre Gato e sua escola de capoeira, sistematizou-se três dimensões educativas das artes marciais esparsas
na literatura, relacionou-se a capoeira angola com as dimensões imaginário-simbólicas, concebida como prática cultural e
expressão artística, marcial. Observou-se que há diversas maneiras de se posicionar quanto a prática e referencial teórico da
capoeira. Compartilhei da posição que o seu surgimento deu-se devido à necessidade de reação e reafirmação humanística
de uma classe social oprimida. A posicionei como arte marcial sem ferir a sua multidimensionalidade. As três dimensões
marciais estudadas foram: técnica, ética e mito-poética, também percebidas em outras tradições culturais marciais, potentes
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às  preocupações  educativas,  e  mais  que  utilitárias,  inerentes  à  lógica  das  mesmas.  Algumas  pesquisas  e  ensaios  já
aproximam culturas marciais diferentes e iniciam o estudo das artes marciais comparadas. É partir dos autores japoneses, or
exemplo, que o conceito mais básico das artes marciais nipônicas, ou seja: ShuHaRi imitar-romper-transcender, disponível
como elemento teórico não encontrado na literatura brasileira, inspirou a concepção do modelo proposto TEMPO. Situei a
capoeira também como do campo do folclore, pois que, capoeira envolve a renovação das tradições, sem perder as raízes.
Apresentei João Gabriel Góes de São Brás,  e sua trajetória como mestre capoeira. Os caminhos teóricometodológicos
envolvidos nesta pesquisa foram coleta de dados com entrevista de história de vida entre discípulos formados com relação à
sua trajetória de vida no estilo. As entrevistas foram realizadas na Bahia e em São Paulo. Os resultados e análises dos dados
apontam e ilustram as três dimensões pedagógicas da formação em capoeira das pessoas envolvidas na transmissão dos
ensinamentos  de  Gato.  Evidencia-se  a  importância  da  oralidade,  maestria,  discipulado,  e,  portanto,  da  ancestralidade
presentes na capoeira como modo de educação não formal, além dos muros da escola. Seu conteúdo técnico, ético e mito-
poético que se observou na constituição do estilo em estudo a posiciona como o seu maior patrimônio cultural, com base na
oralidade.
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Esta  tese analisou as contradições  emergentes entre os  saberes  populares  e o conhecimento científico no âmbito das
contradições pertinentes ao ensino e à formação de educadores populares de capoeira do Núcleo de estudos de movimentos
sociais  e relações  interculturais (Núcleo  MOVER).  Essas  contradições  foram concretamente materializadas  no campo
empírico das práticas educativas das duas edições  do Curso de Formação de Educadores  de Capoeira na Perspectiva
Intercultural  –  denominado  de  PERI-Capoeira  -  na  perspectiva  de  contribuir  para  a  elaboração  de  referenciais
epistemológicos,  teóricos  e  pedagógicos,  visando  à  construção  da  cidadania  e  emancipação  humana  socialmente
referenciada à luz do Materialismo Histórico Dialético,  tendo como princípio da pesquisa  a prática  como critério da
verdade. Dessa maneira, nossa proposta se caracterizou pela possibilidade do PERI-Capoeira servir de referência - a partir
da reflexão e estudo do contexto histórico e das condições dadas e construídas - para a articulação entre o saber popular da
prática social da/na capoeira e o conhecimento cientificamente sistematizado referente à prática social da capoeira e à
constituição da categoria do Intelectual Maloqueiro como o intelectual orgânico forjado na prática social da capoeira, em
articulação com outros setores e parcelas da sociedade, para a mudança e a superação das dificuldades e limitações da
nossa realidade concreta. Assim, contribuiu-se para a discussão e a produção científica referente à educação popular para as
áreas da Educação e da Educação Física.
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