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Resumo

Esta pesquisa foi motivada por 
nosso interesse em conhecer a 
importância que têm os Jogos de 
Oposição como nova metodologia 
para ensinar Esportes de Com-
bate na Educação Física Esco-
lar, onde desvinculamos o ensino 
de lutas da violência, através de 
atividades relacionadas com jo-
gar, com ter prazer pelo fazer e 
pode ser desenvolvida por alunos 
de várias faixas etárias. Os Jogos 
de Oposição constituem um fim 
em si mesmo – a atividade lúdi-
ca não demanda metas extrínse-
cas, muito ao contrário, repre-
senta mais o desfrutar de meios, 
divertir-se com sua participação 
e superar-se. Aqui temos um pa-
radoxo: o jogo é um fim, entre-
tanto o utilizamos como conteú-
do educativo. Ao mesmo tempo a 
solução está na análise dos par-
ticipantes que encontram o jogo 
como um fim e nós, educadores, 
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o utilizamos como instrumento de 
aprendizagem. Estes conteúdos 
metodológicos foram trabalhados 
pelos alunos de Licenciatura em 
Educação Física, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR – Brasil) 
e também foram experimentados 
em diversas escolas públicas de 
Curitiba, Paraná, com êxito total. 
Também realizamos pesquisa si-
milar na Universidade Católica de 
Valencia, Espanha onde encon-
tramos analogia com os resulta-
dos obtidos na UFPR.

Palavras Chave: Jogos, Oposi-
ção, Esportes de Combate.

Resumen

Esta investigación viene moti-
vada por nuestro interés en cono-
cer la importancia que tienen los 
Juegos de Oposición como nue-
va metodología para la enseñan-
za de los Deportes de Comba-
te en la Educación Física Escolar, 
donde desvinculamos la ense-
ñanza de luchas de la violencia, 
a través de actividades relacio-
nados con jugar, con tener placer 
por hacer y puede ser desarrolla-
da por alumnos de varias franjas 
de edad. Los Juegos de Oposi-
ción constituyen un fin en sí mis-
mo – La actividad lúdica no de-
manda metas extrínsecas, muy 
al contrario, representa más el 

JOGOS DE OPOSIÇÃO: 
nova metodologia para o ensino 

dos esportes de combate na 
educação física escolar
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disfrutar de medios, divertirse 
con su participación y superarse. 
Aquí tendremos un paradojo: el 
juego es un fin entretanto lo uti-
lizamos como contenido educa-
tivo. Entretanto la solución está 
en el análisis de los participantes, 
que hallan el juego como un fin y 
nosotros, educadores los utiliza-
mos como instrumento de apren-
dizaje. Estos contenidos meto-
dológicos han sido trabajado por 
los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Física, de la Universi-
dad Federal del Paraná (UFPR) en 
Brasil y experimentados en diver-
sas escuelas públicas de Curitiba, 
Paraná, con éxito total. También 
realizamos la una investigación 
similar en la Universidad Católica 
de Valencia, España, donde en-
contramos analogía con los resul-
tados obtenidos en la UFPR.

Palabras Clave: Juegos, Oposi-
ción, Deportes de Combate. Jue-
gos de oposición: nuevas meto-
dologías para la enseñanza de 
deportes de combate

Abstract

This research was motivated 
by our interest in knowing the 
importance of the Games Oppo-
sition as a new methodology to 
teach Combat Sports in Physi-
cal Education, which detach it 
from the teaching of fights vi-
olence through related play ac-
tivities with pleasure by having 
make and can be developed by 
students of various age groups. 
Games Opposition an end in it-
self - the playful activity does not 

require extrinsic goals, much to 
the contrary, is more the media 
enjoy, have fun with your partic-
ipation and better themselves. 
Here we have a paradox: the 
game is a close, however we use 
as educational content. While 
the solution is in the analysis of 
participants who find the game 
as an end and we educators use 
them as a learning tool. These 
methodological contents were 
worked by the students of Bach-
elor in Physical Education, Fed-
eral University of Paraná (UFPR) 
in Brazil and have also been tried 
in several public schools in Curi-
tiba, Paraná, with complete suc-
cess. We have do similar research 
in the Catholic University of Valen-
cia, Spain where we found a lot of 
correspondence with the results 
obtained in UFPR.

Key words: Games, Opposition 
combat sports.

Introdução

A Educação Física escolar tem 
como um de seus objetivos pro-
piciar o ensino da cultura cor-
poral de forma lúdica permitin-
do a promoção de conteúdos da 
educação através dos valores 
do esporte e do conhecimento e 
entendimento do corpo, demons-
trando a importância da reflexão 
dos alunos. A escola necessita 
de gestão, organização e impul-
so da Educação Física para que 
esta seja mais flexível, capaz de 
adaptar-se às realidades e ne-
cessidades locais ou regionais, e 
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ser considerada como um direi-
to de todos, oferecendo à práti-
ca da motricidade em condições 
adequadas, como um espaço 
para atenuar desigualdades ou 
para evitar que elas continuem 
cada vez mais graves.

A Educação Física requer de 
uma prática pedagógica diversifi-
cada, ampla e inclusiva (Gallahue, 
D. y Ozmun J.1998: 7-13).

Diante dessa necessidade de 
prática variada na escola, pro-
curamos tentar aportar alguns 
conteúdos pedagógicos inovado-
res, como os Jogos de Oposição 
no lugar de lutas, estas previstas 
nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais, (1997) e assim também 
introduzir o ensino do Boxe, da 
Esgrima, do Judô, da Luta Olím-
pica e do Tae-kwon-do, como 
conteúdos de Jogos de Oposição 
nas escolas públicas.

Desenhamos um documen-
to metodológico com o objeto de 
criar um novo marco atualizado e 
que possa ser utilizado como re-
ferencia nacional, tentando pro-
mover a renovação cultural dos 
sistemas de ensino, com novas 
propostas de mudanças de con-
teúdos, dos temas transversais 
e novas áreas de conhecimen-
to (Domingues, 2000: 63-79). O 
curso de Licenciatura em Educa-
ção Física da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), facilita os fun-
damentos de algumas das lutas 
citadas acima, inclusive da Esgri-
ma e dirige seus conteúdos para 
os Jogos de Oposição, por enten-
der que sua aplicação no ensino 
escolar tem muitas possibilidades, 

através dos alunos que cursam 
a disciplina de Lutas Aplicadas à 
Educação Física.

Uma vez cursada essa discipli-
na, os futuros docentes têm um 
período de práticas docentes nas 
escolas. Estas práticas, permi-
tem aos alunos da UFPR experi-
mentar, agora no papel de pro-
fessor, através da pesquisa-ação, 
um processo muito valioso para 
a formação e o desenvolvimen-
to pedagógico deles enquanto fu-
turos docentes (Blández, 1996). 
Ademais, dita prática demons-
trou a aceitação dos Jogos de 
Oposição pelas crianças dos di-
versos níveis de ensino: funda-
mental, básico e médio; segundo 
relataram os professores-tutores 
das diversas escolas, estabele-
cendo a necessidade de compre-
ender os aspectos dos Jogos de 
Oposição de forma global e asso-
ciando sua metodologia aos parâ-
metros de desenvolvimento dos 
alunos (morfofuncional, psicoló-
gico e sociológico) dependendo 
de cada etapa (Piaget, 1983).

Devemos ter em conta que 
dentro das possibilidades de in-
serção dos Jogos de Oposição 
a prática escolar; os então dis-
centes necessitam de seguran-
ça para atuarem como futuros 
professores, posto que se tra-
ta do último ano da licenciatu-
ra em Educação Física e ainda 
estão buscando orientação para 
seu futuro profissional.

O primeiro curso de formação 
de professores oferecido pela Li-
cenciatura em Educação Físi-
ca, na Universidade Federal do 
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Paraná (UFPR), apresentava a 
disciplina “Esporte de Ataque e 
Defesa” ministrada pelo profes-
sor Alberto Latorre de Faria, no 
ano de 1941. Em seu plano de 
ensino sugeria outros estilos de 
luta, ademais dos fundamentos 
da Esgrima e a possibilidade dos 
conhecimentos básicos para ser 
árbitro desse esporte. Anos de-
pois, o mesmo professor, realizou 
uma mudança nessa disciplina e 
a Esgrima passou a ser praticada 
somente por mulheres, naquela 
época, por entender que ela esta-
va incluída desde o início do curso 
de formação de instrutores e pro-
fessores de Educação Física (Al-
ves Junior, 2006: 6).

Antes de continuar a pesqui-
sa acreditávamos ser convenien-
te realizar uma breve descrição da 
modalidade desportiva: a Esgrima 
é um esporte de combate e opo-
sição. As ações se desenvolvem 
na presença de um adversário e 
as condutas motoras de ambos 
tem intenções opostas. O objetivo 
deste esporte é tocar sem ser to-
cado; isso é, alcançar com a arma 
o alvo antes de que o adversário 
consiga (Clery R., 1965: 73).

A Esgrima está sujeita a uma 
série de normas, as quais regu-
lamentam o enfrentamento entre 
ambos esgrimistas, a indumentá-
ria a ser utilizada, a pista de com-
bate e o resto de elementos (Alon-
so,1998: 5-23). Entendemos que 
a escola tem como referência a 
cultura dominante da socieda-
de em cada momento histórico, 
e o elemento mediador entre so-
ciedade e escola é o currículo; a 

Esgrima passou a ser um conteú-
do dominante em algumas esco-
las, durante esse século. Podemos 
dizer, que a historia da Esgrima se 
divide em três períodos com suas 
respectivas características: Esgri-
ma antiga, moderna e contempo-
rânea (Daher Junior, 2008: 8). 

Para Alves Junior (2006:3) a 
Esgrima “parece ser a primei-
ra forma de luta praticada en-
quanto meio da Educação Física. 
Ela era praticada principalmen-
te dentro das instituições milita-
res e fez parte da formação dos 
primeiros instrutores de Educa-
ção Física”. Em consonância com 
esse ensinamento, esse autor en-
quanto aluno da Escola de Edu-
cação Física da Universidade de 
São Paulo, experimentou conteú-
dos de Esgrima, enquanto disci-
plina formativa, cujas aulas eram 
ministradas por um professor ad-
vindo da escola militar.

Muitos autores (Brousse, 1999; 
Villamón, Gutiérrez, Espartero, Mo-
lina, 2005), através de suas publi-
cações continuam demonstrando 
a marginalização que o esporte de 
luta sofre no âmbito escolar, res-
pondendo a visão generalizada 
dos docentes: esporte de luta e 
contacto se entende como violen-
to. Ditos autores, reclamam sua 
utilização como recurso educa-
tivo para o desenvolvimento das 
capacidades e habilidades em ní-
veis psicológico, psicomotor, cog-
nitivo, afetivo, social e atitudinal 
pois, entendem que a luta é uma 
atividade que mantém como ele-
mento intrínseco à sua prática, 
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o respeito a si próprio, aos ad-
versários, aos companheiros, ao 
professor, aos valores culturais, e 
ao patrimônio público. (González, 
Anguera, Iglesias, 2007).

Por último, queremos deixar 
patente havermos encontrado na 
literatura específica que as pro-
postas didáticas são muito escas-
sas, em relação com os esportes 
de luta com agarre. Apesar do 
entendimento que elas facilitam 
o colocar em prática os mesmos 
desde um modelo educativo-for-
mativo. (Brousse, Villalón y Moli-
na, 1999). Esta carência na pro-
dução científica na área nos gera 
maior interesse em conhecer a 
opinião e crenças dos futuros li-
cenciados em relação aos Jogos 
de Oposição e dos esportes de 
combate, no caso desse estudo 
dos cinco esportes de combate 
olímpicos (Boxe, Esgrima, Judô, 
Luta Olímpica e Taekowdo) e sua 
aplicabilidade no contexto esco-
lar, por meio dos JO.

Demonstrar a relação interde-
pendente entre os conteúdos das 
lutas e os Jogos de Oposição e a 
contribuição deles no desenvolvi-
mento dos “aspectos cognitivos, 
sócio - afetivos e motores, fun-
damentais no processo de cresci-
mento e desenvolvimento para a 
formação de um adulto conscien-
te de seu corpo, sobre os aspec-
tos biológicos, motores, intelec-
tuais, sociais e psicológicos, que 
constituem a tão sonhada educa-
ção integral” (Santos, 2010).

Os Jogos de Oposição fomen-
tam o valor do espaço educativo 
com a utilização e confecção dos 
instrumentos pedagógicos com 

materiais alternativos, integran-
do o principio da multidisciplina-
ridade, valorizando a utilização 
de novas técnicas pedagógicas, 
propondo uma mudança no meio 
social através da democratiza-
ção do acesso à prática das lu-
tas e em especial da esgrima 
(com armas alternativas, levan-
do a cultura desportiva aos alu-
nos, além da motivação para a 
prática desse esporte considera-
do elitizado e caro para a maioria 
dos estudantes de escola públi-
ca) e também “vem enriquecer 
a prática pedagógica nas aulas 
de Educação Física, fazendo com 
que o aluno tenha a possibilida-
de de explorar suas potencialida-
des, aprender com o outro, com 
o grupo e exercitar a coopera-
ção” (Motta, 2008: 1).

Segundo Ruiz, Santos e ou-
tros (2014), as armas alternati-
vas resolvem o problema do en-
sino da Esgrima na escola, pois 
substituem as armas verdadeiras, 
garantindo a segurança dos pra-
ticantes, aportando os movimen-
tos através dos JO, consolidando o 
acervo motor para uma futura es-
pecialização em Esgrima e demo-
cratizando o acesso a prática des-
se esporte, considerado em nosso 
pais destinado a uma elite mino-
ritária, devido ao alto custo dos 
materiais de prática.

Essa inserção nas escolas pú-
blicas garantem sua prática, pro-
porcionam gestos motores, tra-
balham os valores inseridos na 
Esgrima e sobretudo, frisamos 
democratiza sua prática para to-
dos estudantes.
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A seguir apresentamos a cons-
trução de armas alternativas, que 
segundo Ruiz e outros supre as ne-
cessidades de material para a in-
trodução da prática de Esgrima em 
âmbito escolar.

Processo 
de elaboração 
da arma

MATERIAL 
NECESSÁRIO

1 Rolo de fita colante americana; 
1 rolo de fita de embalar trans-
parente ou colorida; 1 varinha 
de fibra vidro de 80 cm; 1 peda-
ço de espuma (espaguete) para 
a empunhadura; 1 garrafa PET 
(água) grande, vazia e limpa; 1 
estilete e 1 tesoura.

Figura 1: Materiais necessários para 
a elaboração

Passos para
a construção da arma

1º. Se corta circularmente a garra-
fa de água, comprovando que está 
seca para facilitar a colagem. Cor-
tamos a 7 cm da base da garrafa 
(figura 2). Depois, com o estilete 
fazemos um buraco no centro da 
base da garrafa, por onde passará 
a varinha (lâmina da arma).

Figura 2. Materiais para a elaboração

2º. Colocar em uma extremidade 
o pedaço da espuma para a empu-
nhadura. Se introduz o pedaço de 
mangueira onde se segura a arma, 
preencher com espuma e reforçar 
com a fita colante (figura 3).

Figura 3. Terceiro passo para a 
elaboração da arma
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3º. Se introduz a parte de me-
tal da garrafa de champanhe na 
parte da empunhadura (ponta), 
e a fixamos com a fita de colar 
(figura 4). Se recobre com fita 
a borda da tampinha com a in-
tenção de evitar cortes, podendo 
utilizar fitas de diferentes cores 
para personalizar a arma.

Figura 4. Quarto passo para a 
elaboração da arma

4º. Se coloca a rolha de cortiça 
na ponta da arma realizando um 
pequeno buraco com o estilete 
e introduzindo 1cm da varinha 
dentro. Depois se prende com a 
fita colante unindo ambas partes 
(figura 5).

Figura 5. Quinto passo da 
elaboração da arma

5º O resultado final é uma arma 
de dimensões aceitáveis para as 
sessões, uma flexibilidade e fir-
meza ótimas para as distintas ta-
refas (figura 6).

Figura 6.  Apresentação da arma

Adaptado de Ruiz e outros, (2014).

Metodologia

O desenho da metodologia foi 
em consonância com o paradigma 
qualitativo de pesquisas em con-
textos sociais. A pesquisa foi re-
alizada com estudantes da disci-
plina de Lutas (Código BE-80) dos 
cursos de Licenciatura e Bachare-
lado em Educação Física da UFPR. 
Estes participantes não possuíam 
conhecimentos prévios dos conte-
údos dos Jogos de Oposição como 
nova proposta metodológica.

Para obter a informação dos fu-
turos docentes foi aplicado um 
questionário de intervenção. Onde 
pudemos analisar o comportamen-
to, pensamento e as crenças dos 
sujeitos participantes. Eles realizam 
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suas práticas docentes no último 
ano do curso de Licenciatura em 
Educação Física, do Departamento 
de Educação Física da Universidade 
Federal do Paraná. O questionário 
foi aplicado nos grupos que viven-
ciaram a disciplina durante os últi-
mos cinco anos seguidos.

Instrumento Utilizado

Através de questionário (a 
explicação que demanda cada 
questão está nos resultados da 
pesquisa publicados a conti-
nuação) composto de 11 itens, 
onde consta uma questão e uma 
resposta fechada a selecionar. 
Sobre dita população a seleção 
da mostra foi de dois mil (2000) 
alunos e alunas.

Como ensinam Strauss y Cor-
bin en Sandín (2003) demons-
trando as modalidades, os obje-
tivos, os enfoques e os tipos de 
analises que se confundem e se 
mesclam em sua interpretação, 
e talvez nossa inclinação inicial 
tenha sido por escolher a pes-
quisa quantitativa, porém anali-
sando detalhadamente a investi-
gação qualitativa encontramos a 
interpretação de Strauss y Corbin 
(1994, en Sandín 2003:153):

[...] investigaciones acerca de la 
vida de las personas, historias, 
comportamientos y también del 
funcionamiento organizativo, 
movimientos sociales o relacio-
nes e interacciones. Algunos de 
los datos pueden ser cuantifica-
dos pero el análisis en sí mismo 
es cualitativo.

Também, Bericat (1998, en 
Sandín 2003) acrescentou que 
este debate denominado como 
«debate quantitativo-qualitati-
vo», indica a dicotomia presente 
entre a «investigación cuantitati-
va y la investigación cualitativa», 
com sólidas tradições de pesqui-
sa nas ciências sociais e humanís-
ticas. Sandín (2003), reforça que 
a existência de discussão entre os 
dois modelos de pesquisa prepon-
derantes (positivista y el enfoque 
interpretativo), atualmente, está 
confirmada e superada.

As características da pesquisa 
quantitativa e da pesquisa quali-
tativa foram estudadas na segun-
da metade do século XX, não obs-
tante, é importante sublinhar que 
a metodologia qualitativa teve um 
êxito maior nos últimos dez anos. 
De acordo com Maykut y More-
house (1999) a origem da pesqui-
sa qualitativa se deu quando os 
métodos experimentais foram in-
troduzidos pela primeira vez como 
um desafio aos métodos acadê-
micos tradicionais, se fazia neces-
sário uma defesa enérgica e filo-
sófica dos novos métodos.

Resultados

A seguir, apresentamos a in-
formação coletada através dos 
questionários e o faremos na 
mesma ordem na qual realiza-
mos as perguntas:
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1. Você conhece os Jogos de 
Oposição?

100%

0%

SIM

NÃO

A totalidade dos alunos par-
ticipantes da pesquisa (100%) 
afirmaram conhecer os Jogos 
de Oposição.

2. Você considera viável de-
senvolver os Jogos de Oposição 
nas aulas de Educação Física?

15%

85%

SIM

NÃO

DEPENDE DO
PROFESSOR

Os resultados obtidos demons-
traram que a maioria dos estu-
dantes (85%) consideram que a 
utilização dos Jogos de Oposição 
é viável para sua inserção nas au-
las de educação física, na escola 
e que em um 15% dos casos esta 
possibilidade depende da posição 
pessoal do professor.

3. Você utiliza ou há utilizado os 
Jogos de Oposição em suas classes 
de Educação Física?

No gráfico podemos observar 
que os sujeitos, em sua grande 

maioria (54%) não utilizam os 
Jogos de Oposição e que do 46% 
restante, 19% utilizam muitas 
vezes e 27% aplicava os conte-
údos em suas aulas de educação 
física poucas vezes.

4. Você considera que a práti-
ca da esgrima com o enfoque de 
Jogos de Oposição gera violência?

19%

27%54%

SEMPRE UTILIZO

MUITAS VEZES

POUCAS VEZES

NUNCA UTILIZO

No gráfico pudemos observar 
que 62% dos sujeitos participan-
tes, considerou que depende do 
conceito que o professor interio-
rizou em suas aulas na Licencia-
tura sobre os Jogos de Oposição, 
e opinaram sobre eles gerarem 
ou não violência; e 38% afirmam 
que não geram atitudes violen-
tas nas aulas. Entretanto, nin-
guém respondeu que gera vio-
lência como atividade.

5. Na relação à disciplina Prá-
ticas Docentes. Você, utilizaria 
os conteúdos dos Jogos de Opo-
sição nas aulas de Educação Fí-
sica Escolar?

33%

27%

40%

SIM

NÃO

JÁ CURSEI A DISCIPLINA
E UTILIZEI DO
CONTEÚDO
JÁ CURSEI A DISCIPLINA
E NÃO UTILIZEI
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A resposta à questão 5, apre-
sentou os seguintes resultados so-
bre a utilização dos Jogos de Opo-
sição na prática docente: 50% já 
utilizou os conteúdos de Jogos de 
Oposição em suas aulas de Edu-
cação Física Escolar, enquanto 
que 42% responderam que não 
utilizaram os Jogos de Oposição 
em suas aulas e 8% já cursaram 
a disciplina, porém não utilizaram 
os Jogos de Oposição em suas 
práticas docentes. 

6. Qual é o grau de importân-
cia dos Jogos de Oposição em sua 
formação como professor de Edu-
cação Física?

74%

23%

3%

MUITO
IMPORTANTE

POUCO
IMPORTANTE

NENHUMA
IMPORTÂNCIA

Os resultados mostram que 
73% apontam como muito impor-
tantes os Jogos de Oposição para 
sua formação profissional; e 23% 
os consideram pouco importan-
tes. Somente 4% considera que 
não tem nenhuma importância 
em sua formação.

7. A disciplina Lutas Aplica-
das, lhes oferece recursos pe-
dagógicos para aplicar os conte-
údos dos Jogos de Oposição no 
contexto escolar?

73%

27%

SIM

NÃO

Para responder se a discipli-
na específica Jogos de Oposição 
oferece os conteúdos necessá-
rios para seu futuro profissional, 
encontramos que 73% dos en-
trevistados afirmaram que sim, 
que disciplina Lutas Aplicadas 
atende suas expectativas e 27% 
respondeu que não atende.

8. Você se sente confiante para 
desenvolver os conteúdos dos Jo-
gos de Oposição, em suas aulas 
de Prática de Ensino, na escola?

54%

46% SIM

NÃO

Encontramos em 54% dos 
participantes que confirmam es-
tar confiantes para aplicar o con-
teúdo dos Jogos de Oposição na 
escola, diante de 46% que res-
pondem de maneira negativa, 
alegando estar inseguros na hora 
de utilizar os conteúdos dos Jo-
gos de Oposição nas atividades 
de Prática de Ensino, escola.
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9. Quando você foi aluno, no 
ensino fundamental, participou 
de aulas de Jogos de Oposição?

100%

SIM

NÃO

Encontramos na totalidade das 
respostas dos alunos (100%) a 
afirmação que não participaram 
de aulas de Educação Física com 
conteúdos dos Jogos de Oposição.

10. Quando você foi aluno, no 
ensino médio, participou de aulas 
de Jogos de Oposição??

100%

SIM

NÃO

A resposta de novo e de manei-
ra total é que nenhum dos parti-
cipantes da pesquisa teve experi-
ências com Jogos de Oposição em 
nível escolar, no ensino médio.

11. Qual sua posição em rela-
ção à mudança da denominação 
de Artes Marciais ou Esporte de 
Combate, para Jogos de Oposi-
ção, dentro contexto escolar?

73%

27%

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

INDIFERENTE

Incluímos essa questão no 
questionário, pois pretendíamos 
demonstrar a possível necessi-
dade de mudarmos a denomina-
ção de Artes Marciais ou Espor-
tes de Combate para Jogos de 
Oposição, uma vez que no con-
texto escolar o Marcial, do Deus 
romano da guerra parece muito 
distante dos objetivos da escola, 
segundo Santos, (2012:25): 

[...] a formulação de uma nova 
proposta metodológica para o 
ensino dos Esportes de Comba-
te nas escolas, enfocando des-
de o prisma da discussão etimo-
lógica do termo – artes marciais 
– amplamente utilizado e, por 
sua própria etimologia, descon-
textualizado da escola, uma vez 
que marcial denota ligação ínti-
ma com o deus romano da guer-
ra, Marte. A escola atual deve 
entender os conhecimentos ad-
vindos das manifestações corpo-
rais relacionadas com a oposição 
física e intelectual (Esportes de 
Combate), utilizando o lúdico, a 
segurança dos participantes e o 
prazer em realizar as atividades.

Mediante esta perspecti-
va, encontramos um expressivo 
73% favoráveis às mudanças e 
um 27% consideram a nomen-
clatura indiferente. Entretanto, 
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não observamos nenhuma opi-
nião desfavorável às mudanças, 
entre os sujeitos pesquisados.

Discussão dos Resultados

Os resultados encontrados indi-
caram que os participantes da pes-
quisa haviam vivenciado e conhe-
cido os Jogos de Oposição no curso 
de Licenciatura em Educação Físi-
ca. Através das respostas às ques-
tões (Q1, Q9 e Q10), a mostra re-
conheceu possuir conhecimentos 
sobre os Jogos de Oposição ao tér-
mino de suas participações na dis-
ciplina Lutas e que nunca antes, 
nem no ensino fundamental, e 
tampouco no ensino médio haviam 
tido qualquer experiência com Jo-
gos de Oposição. Portanto esta foi 
a única via de conhecimento e prá-
tica que os futuros docentes viven-
ciaram antes de sua inserção no 
mundo do trabalho.

Para compreender a importân-
cia desta experiência, buscamos 
autores que defenderam a segu-
rança e o domínio do professor 
sobre os conteúdos escolhidos, 
no caso da utilização dos conte-
údos da luta na Educação Física 
escolar constatamos ser menor 
que nos outros esportes, como 
por exemplo o futebol, o hande-
bol, o voleibol e o basquetebol 
(Barcala y García, 2006). Nes-
ta linha, a reprodução do conhe-
cimento necessita que aconteça 
um intercâmbio de experiências 
para ampliar as possibilidades da 
Educação Física na escola. 

Considerando a ausência desta 
experiência, se torna necessário 

questionar: Faz falta que algum 
ex-atleta ingresse no curso de 
Educação Física para que exista 
esse intercambio de experiências 
com os companheiros de classe?

O tratamento pedagógico do 
componente luta na Educação Fí-
sica escolar deve comportar ne-
cessariamente aspectos de au-
tonomia, crítica, emancipação 
e construção de conhecimentos 
significativos como advogam Fle-
cha, Freire, Morin entre outros. 
As reflexões nos conduzem para 
a cultura corporal do movimento, 
como o conjunto de conhecimen-
tos ou dos “temas” da Educação 
Física e poderão proporcionar, pe-
dagogicamente, conteúdos para 
construir possibilidades metodo-
lógicas de maneira objetiva (Nas-
cimento 2007: 93).

A pergunta de numero qua-
tro (4), refletiu a crença dos 
docentes em relação a se os J 
O gerariam violência. Encontra-
mos que em 38% das respos-
tas foi negativa, portanto essa 
maioria de docentes opinaram 
que não são violentos, entre-
tanto podemos ler a existência 
de resistência entre eles, em 
dois aspectos:

1 - A crença que os esportes de 
combate geram violência, mesmo 
que em forma de JO, pois o sen-
so comum ainda tem fortes con-
vicções sobe a intrínseca relação 
com violência:

2 - Os futuros docentes tam-
bém relacionam violência com o 
professor dos esportes de comba-
te, e sua formação, pois atribuem 
a “maneira como o professor con-
duziu às aulas”.
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Ademais, na questão nume-
ro dois (Q2) encontramos os da-
dos onde 85% dos entrevistados 
hão visto como factível a inclu-
são dos Jogos de Oposição na 
Educação Física escolar. 

Em relação ao propósito da for-
mação do professor de Educação 
Física, no Curso de Licenciatu-
ra, aqui cabe uma opinião do au-
tor, em relação a divisão que al-
gumas faculdades de Educação 
Física implementaram, Bacharela-
do e Licenciatura, no meu enten-
der, formaremos professores de 
Educação Física o que contempla 
a Educação como um todo e a for-
mação de cidadãos autônomos, 
críticos e emancipados para atra-
vés da apropriação dos conheci-
mentos construírem um mundo 
mais igualitário e com justiça so-
cial. A licenciatura contempla ob-
jetivos pedagógicos, cerceando 
um currículo com especialidades e 
dirigido a um determinado perfil, 
professor de academia ou profes-
sor de escola, sendo que ambos 
são professores e seguramen-
te formarão os cidadãos seguin-
do os princípios de uma educa-
ção integral, para sua inserção na 
sociedade de maneira a  buscar, 
como já afirmamos justiça social 
e como confirma a característica 
institucional, entendida por Palma 
(2008:3), como: “O currículo é um 
texto muito pretensioso, e a pre-
tensão existe nele porque busca 
reproduzir uma forma de compre-
ender a realidade e os processos 
que constroem essa realidade”, 
talvez pela existência e necessida-
de de formar cidadãos reflexivos 
como vem sido abordado desde 

a Escola de Frankfurt e currículo 
parte do contexto histórico-social, 
que se organiza por influências di-
dático pedagógicas, importâncias 
sociais, filosóficas e políticas como 
defende Palma, (2008:3). Apesar 
disso são muitos os autores (Moli-
na y Castarlenas, 2002; Villamón 
y Brousse, 2001), que hão assina-
lado a importância da inclusão dos 
esportes de combate no currícu-
lo da Educação Física fundamen-
tando-se na prática do esporte 
de combate como uma atividade 
educativa integral (Iglesias, An-
guera, González, 2006).

Com a finalidade de dissipar 
a crença de que se trata de uma 
atividade violenta esta propos-
ta apresenta como um de seus 
fundamentos básicos: propiciar a 
aplicação de regras, “implica em 
utilizar estratégias e buscar so-
luções para tentar vencer o ou-
tro e a si próprio” e para comba-
ter e não criar conflitos, os alunos 
e professores devem construir 
uma relação harmoniosa, refletin-
do que a utilização de regras no 
jogo, promovem a organização do 
(tempo-espaço-comportamento) 
que administram ou anulam os 
conflitos e contribuem ao controle 
das ações e emoções, tão inten-
sas nessa fase (Santos, 2001:1). 

Para justificar as regras nos 
enfrentamentos individuais ou 
em grupos é necessário que te-
nhamos princípios coerentes, e 
não estabelecer metas inalcan-
çáveis ou excessivamente com 
normas que inibam a criativida-
de dos alunos para poder obser-
var a importância da função so-
cial da Educação Física. 
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Neste caso, os Jogos de Oposi-
ção favorecem o desenvolvimento 
da autoconfiança, a livre expres-
são corporal e a disciplina (Daher 
Jr., Santos, 2001). A quantida-
de e a variedade de movimentos 
experimentados pelas crianças 
é um seguro quanto à diversifi-
cação de gestos motores experi-
mentados, diante da especializa-
ção precoce no esporte. Como um 
fator que deve ser o objetivo da 
atenção dos professores, para que 
seus alunos tenham oportunida-
des de alcançar o desenvolvimen-
to na atividade (Santos, 2001:8).

Tursz em seu estudo, defende 
a inclusão da luta no contexto da 
universidade, fundamentada te-
oricamente “em uma prática do-
cente comprometida com o pro-
cesso de transformação social”, 
assim que valoriza a compreen-
são da necessidade de desenvol-
vimento motor assim como do 
processo educacional cujo meio 
é o movimento, a utilização das 
regras e dos jogos lúdicos desta 
fase. (Trusz, 2007: 183; e Alves, 
2001: 79).

Dentro do conceito de aplicabi-
lidade nas aulas de Educação Fí-
sica, os entrevistados responde-
ram da seguinte maneira: 54% 
não utilizam os Jogos de Oposi-
ção; enquanto 19% usam os Jo-
gos de Oposição com frequência 
enquanto que 27% utilizam pou-
co (Q3). Portanto, o conhecimen-
to dos fundamentos dos Jogos de 
Oposição não são a única neces-
sidade do docente na hora de im-
plementá-los na escola.

O processo de aprendizagem 
tem como objetivo a “Mudança 

em processos internos que deter-
minam a capacidade de um indiví-
duo para produzir uma tarefa mo-
tora” (Santos 2001) desde que se 
encontre uma situação ótima e em 
condições psicológicas, ambien-
tais e afetivas para isso. No pla-
nejamento das aulas de Jogos de 
Oposição para as aulas de Educa-
ção Física, os professores devem 
permanecer atentos para ofere-
cer os exercícios específicos e ou-
tras atividades que beneficiem o 
desenvolvimento dos movimentos 
fundamentais (Santos, 2001:08), 
pois existem inumeráveis formas 
de estimular, respeitando as limita-
ções, as fases de desenvolvimen-
to de cada individuo e potenciando 
a busca de um maior desenvolvi-
mento lúdico na primeira infância. 
Considerando que este momento 
de aprendizagem deve apresen-
tar-se de maneira lúdica e global, 
com relação às possibilidades e va-
riações dos jogos. 

Também, considerando a viabi-
lidade dos Jogos de Oposição, os 
participantes afirmaram (73%) 
que a disciplina lhes há ofereci-
do recursos necessários para que 
como futuros professores os uti-
lizem nas escolas (Q7). Esse por-
centual coincide com a opinião 
(73%) de que os Jogos de Oposi-
ção são importantes na formação 
profissional (Q6). Esta preferên-
cia sobre a viabilidade, aplicabili-
dade e importância dos Jogos de 
Oposição na escola, diminui para 
54% na valorização da confian-
ça, dos futuros docentes, quan-
to para aplicar os conteúdos dos 
Jogos de Oposição em suas aulas 
na Prática de Ensino (Q8).
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Todas estas situações foram 
vivenciadas na disciplina denomi-
nada Práticas de Ensino (A e B) e 
o resultado encontrado demons-
trou que 50% dos entrevistados 
pretendem utilizar os conteúdos 
dos Jogos de Oposição nas aulas; 
e 42% dos entrevistados não pre-
tendem utilizar durante seu perí-
odo de práticas de ensino (Q5). 

Observamos que os processos 
metodológicos implementados 
nas aulas de Jogos de Oposição, 
no Departamento de Educação 
Física (DEF), da UFPR, melhora-
ram a motivação dos alunos do 
DEF, em especial das alunas que 
não apresentavam muito inte-
resse nas aulas de lutas e depois 
de vivenciá-las como Jogos de 
Oposição, passaram gradativa-
mente a utilizá-los em suas es-
colas, contribuindo para aumen-
tar o número de experiências e 
possibilitar o progresso cogniti-
vo, afetivo e motor dos alunos 
com outras tarefas que não as 
corriqueiras das aulas de Edu-
cação Física. A importância da 
aplicação dos Jogos de Oposi-
ção no contexto escolar reafir-
ma que durante a fase do de-
senvolvimento motor é essencial 
que se compreenda o processo 
que possibilita a aprendizagem, 
de forma que a padronização do 
movimento signifique “uma di-
minuição da variabilidade e con-
sequentemente uma menor 
consistência dos movimentos” 
(Santos 2001:11). 

Neste período o estímulo deve 
ser maior no plano cognitivo, mo-
tor, social e afetivo, evitando assim 
que não surjam futuros problemas 

na formação do indivíduo, quan-
do não se alcançam as habilida-
des básicas da infância, no futuro 
será necessário repetir este pro-
cesso (Tani, 1998). A maneira na 
qual os Jogos de Oposição se intro-
duzem no contexto escolar, partin-
do do principio no qual o professor 
é o agente de transformação, ele 
necessita de uma formação con-
solidada e continuada para sanar 
os problemas gerados pela falta de 
formação nessa área de conheci-
mento. Existem críticas sobre a for-
mação de professores, nas diver-
sas licenciaturas, a opinião de que 
não se prepara adequadamente 
os alunos de Educação Física para 
atuar na área escolar e tampou-
co fora dela, formando professores 
com perfis e competências indefi-
nidas com a justificativa de que o 
mundo do trabalho exige profissio-
nais ecléticos, segundo estudos de 
Tani (1992) e Nascimento (2003). 

Nossa pesquisa buscava uma 
compreensão sobre os Jogos de 
Oposição para entender sua con-
textualização no meio educa-
cional, e para isso foi importan-
te conhecer o perfil exigido na 
atuação do professor e que essa 
mesma ação seja reflexo dos 
processos de ensino e aprendi-
zagem vivenciados na universi-
dade, ao longo de sua formação. 
Os discentes e a instituição po-
derão aproveitar desta situação 
para “identificar as peculiarida-
des de uma determinada turma, 
o que permite melhor orientação 
ao corpo docente no processo 
de tomada de decisões quanto a 
elaboração dos planos de ensino 
e adoção de comportamentos di-
dáticos” (Silva, 2006:1).
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Na pesquisa de Silva (2006), 
encontramos que o perfil dos no-
vos alunos do curso de Educa-
ção Física da “Universidade de 
São Judas Tadeu” - São Paulo e 
a nossa afirmam que “a maioria 
dos alunos afirmou escolher Edu-
cação Física por terem caracte-
rística que os predispõem à pro-
fissão e por terem experiências 
passadas relacionadas ao espor-
te” (Silva 2006:19). Tendo em 
conta a relação do marco históri-
co do futuro aluno no ensino su-
perior com as aulas que este re-
cebeu no ensino fundamental e 
médio, o questionário (Q9, Q10) 
de intervenção mostrou que ne-
nhum aluno/a teve contato com 
os Jogos de Oposição em ambos 
ciclos de ensino. 

Para aprofundar sobre a po-
sição dos entrevistados diante 
do tema mudança da denomina-
ção dos Jogos de Oposição, lhes 
apresentamos uma última ques-
tão (Q11) sobre a terminologia 
do conteúdo no contexto escolar. 
Vimos que 73% apresentou uma 
disposição favorável à nova de-
nominação como Jogos de Opo-
sição. Esta conceituação nos de-
monstra a interdependência 
existente entre os conceitos da 
luta e Jogos de Oposição.

Buscar o sentido de como se 
formou a história dos conteúdos 
dos esportes de combate no cur-
rículo da licenciatura nos aporta 
informação sobre as possibilida-
des da formação do professora-
do de Educação Física. No curso 
de Licenciatura em Educação Fí-
sica, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) na 

década dos 90, encontramos a 
disciplina “Fundamentos da Es-
grima”, cujo curso chegou a ter 
três grupos, um específico para 
“Técnicas de Ensino e de Treina-
mento”. Constatamos também 
que nos finais da mesma déca-
da, esta universidade ampliou o 
espaço para a prática de esgrima 
favorecendo o ensino. Entretan-
to em 2001, não houve contra-
tação de professores substitu-
tos para ministrar a disciplina, 
(Trusz, 2007:179-204). 

Na pesquisa de Trusz (2007: 
199) a problemática, foi analisar 
a tendência do desaparecimen-
to dessa disciplina de esportes de 
combate do currículo. Como justi-
ficativa para tal tendência encon-
tramos: “ principalmente fatores 
de ordem política, órgãos admi-
nistradores, que estabelecem a 
ordem de prioridades sobre a alo-
cação das vagas docentes... fal-
ta de recursos financeiros”. Estes 
fatores motivaram o desapareci-
mento da disciplina da Licenciatu-
ra e contribuiu à que estes conte-
údos não fossem re-implantados 
nas novas análises curriculares.

Compreendendo o processo que 
aconteceu na UFRGS, encontra-
mos que na UFPR, em sua tríade 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
se busca uma formação genera-
lista. A organização curricular da 
disciplina de Lutas, confirma a ne-
cessidade de ensinar aos discen-
tes a se desenvolverem nestas 
propostas de ensino, por meio dos 
Jogos de Oposição em suas mais 
diversas variedades, o que repre-
senta uma conquista na formação 
do futuro professor. Na proposta 
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curricular aprovada pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE), encontramos as “diversas 
manifestações, espontâneas, dos 
Esportes de Combate para crian-
ças e jovens, sempre na ótica do 
Judô, da Luta Olímpica, da Esgri-
ma e de outras“. Ademais, con-
templa o discente, na competên-
cia de “Identificar e caracterizar 
as diversas manifestações dos Es-
portes de Combate no contexto 
da Educação Física, para o âmbito 
pedagógico escolar”. Isso facilita a 
busca da construção de um novo 
paradigma metodológico para o 
ensino dos conhecimentos dos 
esportes de combate, para uma 
adequada formação de profes-
sores que entenda as necessida-
des dos alunos no contexto esco-
lar, pensando e construindo novas 
metodologias para o ensino dos 
Esportes de Combate, através dos 
Jogos de Oposição.

As reflexiones desta pesqui-
sa poderiam apontar o aluno 
como responsável pela restrita 
ampliação dos espaços dos Jogos 
de Oposição no contexto escolar.

Entretanto, responsabilizá-los 
por não aplicar na prática, os co-
nhecimentos adquiridos em sua 
formação, é não compreen-
der que na maioria dos casos os 
acadêmicos entraram em conta-
to com esses conteúdos pela pri-
meira vez, durante o curso de Li-
cenciatura, do Departamento de 
Educação Física da UFPR, na disci-
plina Lutas Aplicadas a Educação 
Física. Estes conteúdos só foram 
disponibilizados  no último ano 
(oitavo período) o que dificulta 

ainda mais sua inserção no con-
texto escolar, isso gera a disso-
ciação entre as relações da teo-
ria e prática, portanto, não será 
um PCN que os ajudará desen-
volver os JO nas escolas, como 
sinalizam Gasparotto e Santos, 
(2013:114).

A partir da concepção da impor-
tância de conteúdos adequados e 
resgate histórico social de movi-
mentos pertencentes ao enfoque 
da Educação Física, o Ministério 
da Educação por meio dos Parâ-
metros Currículares Nacionais, 
com base em estudos de diver-
sos autores, definem como conte-
údos estrutuantes da disciplina: a 
ginástica, os jogos, o esporte, a 
dança e a luta sendo que tais as-
suntos devem ser disutidos, ensi-
nados e apreendidos de maneira 
a relacioná-los aos diversos con-
teúdos articuladores.

Na busca de estabelecer re-
lações e verificando a importân-
cia de encontrar fatores que moti-
vem essa transformação do ensino 
dos Jogos de Oposição aplicados 
aos cinco esportes de combate 
olímpicos (Boxe, Esgrima, Judô, 
Luta Olímpico e Taekowndo) no 
espaço de formação acadêmica 
e escolar, devemos entender que 
são interdependentes.

As disciplinas que apresen-
tam propostas práticas de ensi-
no são agentes de transformação 
nos contextos de formação. Dis-
ciplinas importantes como: Con-
textos Educativos (I,II, III), 
Práticas de Ensino A, Prática de 
Ensino B e Práticas de Ensino C 
para os distintos níveis de ensino 
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(Fundamental, médio e superi-
or). Porém, se observa a  ausên-
cia dessas disciplinas no currícu-
lo da Licenciatura em Educação 
Física da UFPR. Principalmente as 
disciplinas que contemplem es-
pecificamente a formaçao de pro-
fessores. Uma das problemáti-
cas que se aplicam na ausência 
da compreensão da formação de 
professores de Educação Física 
nesse modelo de currículo da Li-
cenciatura das várias Faculdades 
de Educação Física, e que con-
cerne a ideia de formação ilhada 
de disciplina, o que por exemp-
lo, na Finlândia deixou de existir, 
matérias essas que iniciam e ter-
minam no período letivo semes-
tral, sem um contexto interdisici-
plinar e com diálogo entre elas.

Não suprem um objetivo ime-
diato de contribuição lógica para o 
desenvolvimento da formação do 
então discente e futuro professor, 
e não observam a dinamicidade 
das necessidades de mudanças 
que a Educação Física vem sofren-
do ao longo dos anos. Divisão em 
Bacharelado, Esportes, Ciências do 
Movimento, e outros. E as necessi-
dades de revisão do ensino das lu-
tas na escola e do próprio PCN que 
ainda tem a conotação de marcial, 
em referencia ao Deus romano da 
Guerra Marte, totalmente dissocia-
do da realidade da Educação Físi-
ca Escolar (Dos Santos, 2012). 
Uma disciplina com foco na escola, 
como o caso dos JO, terá um olhar 
sensível para as possibilidades de 
formação social por meio da cultu-
ra corporal do movimento.

As disciplinas da Licenciatura que 
são tratadas como essencialmente 

esportivas, como por exemplo o 
futebol, o voleibol, o futebol de 
salão, o basquete, o handebol, 
as atividades aquáticas e os es-
portes de luta (combate), poderi-
am favorecer a compreensão, no 
sentido de antecipar a perspec-
tiva do estudante sobre os con-
teúdos dos JO, dependendo da 
organização dessas disciplinas, 
poderíamos criar uma nova dis-
cussão e reflexão da tão igual e 
combalida Educação Física Es-
colar, principalmente no mundo 
do esporte de alto rendimento, 
tão em foco no atual momen-
to histórico brasileiro. Outro fa-
tor que valida nossa tese, consis-
te na falta de vivência dos Jogos 
de Oposição nos diferentes níveis 
de ensino (fundamental e médio), 
isso apoia a ideia de que o proces-
so de inserção dos JO na cultura 
da formação de professores e na 
prática da Educação Física Escolar, 
como alternativa para a mesmice 
da Educação Física Escolar, como 
citamos anteriormente, que sofre 
uma ausência crônica de conteú-
dos progressistas neste processo.

Os professores de Educação 
Física Escolar, apesar de alguns 
estados implantarem o PDE, como 
plano de progressão de carrei-
ra, não ampliam as possibilidades 
de oferta de novos conteúdos em 
suas aulas, reafirmando a visão 
meramente dogmática de repro-
dução dos conteúdos pedagógi-
cos mais aceitos (já citados ante-
riormente); os futuros porfessores 
poderia apropriar-se desses con-
hecimentos, vivenciar durante o 
processo de escolarização, como 
pudemos observar nas respostas 
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do questionário da pesquisa apli-
cada, e não o fazem.

Os estudantes de Licenciatu-
ra em Educação Física consideram 
que a disciplina Lutas lhes aporta 
ferramentas pedagógicas adequa-
das para sua futura vida docen-
te, com conteúdos dos JO, tam-
bém consideraram importante a 
mudança de nomenclatura de Es-
portes de Combate ou Artes Mar-
ciais para JOGOS DE OPOSIÇÃO 
em nível da Educação Física Es-
colar, porém não se sentem se-
guros na mesma proporção, para 
utiizar em suas práxis pedagógi-
cas os conhecimentos dos JO. 
Os estudantes devem considerar 
que o curso tem o caracter práti-
co, porém a disciplina por sí só, 
não caracteriza a Prática de Ensi-
no consciente. O curso dispõe de 
carga horária de 200 horas para 
as aulas e supondo que se trata 
de estudantes do último ano de 
Licenciatura, os quais possivel-
mente estejam envolvidos com 
o mundo do trabalho. Esses es-
tudantes devem procurar outros 
meios para não ter uma má ex-
periência e se sintam desprovidos 
de formação adequada inerentes 
à sua atuação como docentes de 
Educação Física Escolar e ainda na 
disciplina de Lutas. O sentimento 
de não envolvimento é que como 
não são faixas pretas ou equiva-
lente então não se consideram ca-
pazes de ministrar a disciplina.

Em função disso a contribuição 
que os Jogos de Oposição ofere-
cem para planejamento de au-
las exitosas no contexto escolar 
da Educação Física, desmistifi-
cando que para ministrar aulas 

e atuar nesse tema, necessita 
ser faixa preta com muitos Dans 
(graduação dos faixas pretas). 
Isso pode ser justificado tam-
bém, pela carências de estudos 
e publicações científicas na área 
de conhecimento dos Esportes 
de Combate e dos JO. Ainda ob-
servamos que em um univer-
so de 2.561 pesquisas e publi-
cações científicas nessa área de 
conhecimento, os artigos publi-
cados em diversos periódicos, 
apenas 2,93% discutiam o tema 
Lutas. Desse número, a maio-
ria tem como temática principal 
a biomecânica da capoeira e do 
JUDÔ (Correia, 2010). Se obser-
va a escassez para os conteúdos 
da Esgrima e da Luta Olímpica.

Conclusão

Se faz necessário que o futuro 
professor de Educação Física con-
heça e compreenda que os Jo-
gos de Oposiçao  promovem uma 
busca mais ampla da criatividde, 
favorecendo o desenvolvimento 
do “cenário” de seus alunos nos 
planos cognitivo, motor, social, 
biológico e educativo. Tudo isso 
com uma Educação de valores 
buscando a formação de um ci-
dadão autônomo, como ensinava 
Freire (2003). O lúdico contemp-
lado pelos JO, com seus aspectos 
de inclusão social podem compor 
uma nova grade curricular para a 
Licenciatura em Educação Física. 
Os conteúdos de Luta ensinados 
nos atuais cursos de Licenciatu-
ra em Educação Física da UFPR, 
foram os eixos norteadores dessa 
pesquisa. Consideramos os Jogos 



REBESCOLAR 27

de Oposição como uma nova 
proposta metodológica para o en-
sino desses conteúdos nas aulas 
dos cursos de Educação Física, 
valorizando a formação holística 
dos futuros prodessores de Edu-
cação Física e ressaltando a afir-
mação da importância dos JO no 
contexto da Educação Básica, que 
passa da Biomecânica e se centra 
em disciplinas que possam ofere-
cer e oferecem, o ensino da con-
sciência corporal, tão importante 
nos primeiros anos de vida. 

Esse estudo, como já citado, 
também referenda a possibilida-
de de mudança na nomenclatu-
ra de Artes marciais/Esportes de 
combate, utilizados pelo senso co-
mum, para Jogos de Oposição, no 
âmbito da Educação Física Esco-
lar, compreendendo que a partir 
da formação na universidade, de-
vemos adquirir esse conhecimen-
to para contextualizá-lo e dar-lhe 
relevância na formação de profes-
sores que entendam a importân-
cia da utilização de novas matizes 
pedagógicas adequadas ao Século 
XXI, era da informação. 

Também para aumentar as 
possibilidades pedagógicas ofer-
tadas como novas e atraentes 
opções no sentido de combater o 
imobilismo mental e físico diante 
da chegada de novas tecnologias 
e jogos eletrônicos que diminuem 
o desenvolvimento motor dos 
educandos em fase escolar. A ca-
rência de produção de materiais 
científicos na área dos Esportes 
de Combate e em maior medida 
dos Jogos de Oposição, prejudi-
cam o acesso aos conhecimentos 
aplicáveis no entorno escolar. 

Essa pesquisa não tem a pre-
tensão de dar a “receita do bolo” 
para ajudar no design de planos 
de aulas de Educação Física Esco-
lar; ninguém melhor que o pro-
fessor para administrar suas au-
las e adaptá-las às necessidades 
de sua realidade sócio educati-
va, e de suas diversas manifes-
tações. Assim, se faz necessário 
saber o quanto é possível conse-
guir nas aulas de Educação Física 
Escolar, utilizar conteúdos ped-
agógicos fundamentados em uma 
nova metodologia para ajudar 
o desenvolvimento e formação 
dos estudantes através da con-
tribuição dos Jogos de Oposição.

Nesse ”case”, que ora apre-
sentamos, tentamos redimensio-
nar o senso comum, segundo os 
conhecimentos dos esportes de 
combate nas aulas de Educação 
Física Escolar e assim poder fo-
mentar a cultura da não violên-
cia em função de sua história e 
da educação de valores, no plano 
da responsabilidade social pró-
pria do esporte. Para que possibi-
lite uma nova perespectiva e no-
vos olhares sobre a frequência 
da utilização nos espaços de uma 
Educação Física Escolar progres-
sista, com vistas para a forma-
ção de professores, segundo con-
ceitos da Pedagogia Crítica, como 
ensina a Escola de Frankfurt. 
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