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CENAS DO ENSINO: as artes marciais 

aluno no discurso de professores 
de Educação Física Escolar

of teachers’ discourse. We note 
that the emergence of martial 
arts in teachers discourse moves 
them away from their “know- 
-how”, producing in their discourse 
a new place of enunciation  
for students.
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Introdução18

A aproximação entre a temá-
tica das artes marciais (AM) e 
a Educação Física Escolar (EFE) 
não é fenômeno muito antigo no 
Brasil: ocorreu a partir das últi-
mas décadas do século XX acom-

-
palmente a ascensão do paradig-
ma da cultura corporal, presen-

Parâmetros Curriculares Nacio-
nais. Apesar de recente, a força 
desse movimento pode ser per-
cebida pela presença das lutas 

18 Esse artigo foi originado a partir de dados da 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior: “Artes Marciais e Educação Física 
Escolar: por articulações concretas possíveis no 
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curso dos professores, a delinear 
o lugar do aluno nessa relação. 
Constatamos que o surgimen-
to das artes marciais no discur-
so dos professores desloca-os 
de seu lugar de pressuposto sa-
ber, produzindo no discurso des-
tes um novo lugar de enunciação 
para os alunos.
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– maneira pela qual a temática 
das artes marciais é geralmen-
te referida na EFE – em pratica-

-

de Ensino publicadas neste início 
de século19, se fazendo presente 
inclusive na atual versão da Ba-
se Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, 2019).

Tamanha contemporaneidade, 
todavia, traz também a urgência 
de estudos sobre este fenôme-
no. Correia e Franchini (2010) 
apontaram a carência na produ-
ção acadêmica sobre lutas, artes 
marciais e esportes de combate, 
enquanto Gasparotto e Santos 
(2013) destacaram a incipiência 

-
peito ao estudo sobre o ensino 
das lutas no ambiente escolar. 
Embora tenha havido avanços, 

19
Proposta Curricular do Estado de São Paulo e das 
Diretrizes curriculares da Educação Básica do Estado 
do Paraná; Edições de 2009 do Plano Curricular da 
Educação Básica do Estado do Amapá, da Proposta 
Curricular para o Ensino Médio do Estado do Tocantins, 
das Matrizes Curriculares para o Ensino Médio do 
Estado do Ceará, do Currículo Referência de Educação 
Física para o Ensino Médio do Estado de Goiás e do 
Currículo Básico das Escolas Estaduais de Ensino 
Médio do Estado do Espírito Santo; Edições de 2010 
das Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
do Estado do Acre e das Orientações Curriculares da 
Educação Básica do Estado do Mato Grosso; Edição 
de 2011 do Referencial Curricular da Rede Estadual 
de Ensino de Sergipe; Edições de 2012 da Proposta 
Curricular de Educação Física para o Ensino Médio do 
Estado do Amazonas, do Referencial Curricular da Rede 
Pública Estadual para o Ensino Médio do Estado de 
Roraima e do Referencial Curricular da Rede Estadual 
de Ensino de Mato Grosso do Sul; Edições de 2013 dos 
Parâmetros Curriculares para a Educação Básica do 
Estado de Pernambuco, das Orientações Curriculares 
do Estado da Bahia e do Referencial Curricular de 
Rondônia; Edições de 2014 das Diretrizes Curriculares 
da Rede Estadual de Ensino do Estado Maranhão, 
do Referencial Curricular da Educação Básica da 
Rede Estadual de Ensino do Estado de Alagoas e da 
Proposta Curricular de Santa Catarina; Edição de 2015 
da Proposta Curricular do Estado do Pará.

esse cenário persiste, como de-
monstrado recentemente por 
Santos e Brandão (2019) em seu 
estudo sobre o estado da arte da 
produção do conhecimento em 
lutas no currículo da EFE.

 Há a necessidade de conhe-
cermos a relação AM e EFE em 
seus interstícios e, por essa ra-
zão, interpomos as seguintes in-

-
milada essa relação na prática 
de professoras e professores de 
Educação Física? Quais são as 
expectativas educativas postas 
em jogo? Quais são os efeitos 
produzidos? Estas e muitas ou-

-
tam. Foi na tentativa de colabo-
rar para o entendimento dessa 
problemática que retratamos, a 
partir da análise institucional do 
discurso, os modos de pensar e 
fazer de professoras e professo-
res de EFE no que diz respeito 
à temática das AM. Nesse tex-

-
te um interessante fenômeno 
observado: o aparecimento das 
artes marciais no discurso dos 
professores vai circunscrever 
o lugar que estes atribuem aos 
alunos na cena de ensino da EFE.

Método

O corpus analisado em nosso 
estudo foi concebido a partir da es-
tratégia de pensamento da Análi-
se Institucional do Discurso (AID), 
conforme proposta por Guirado 
(2010). Em seu campo conceitual 
mínimo, destacam-se três concei-
tos: instituição, discurso e análise. 
Tomemo-los sucintamente.
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Na trilha do pensamento de 
Guilhon Albuquerque (1978), 
entende-se instituição como o 

repetem e, nessa repetição, se 
legitimam. Isso provoca, segun-
do Guirado (2010), os efeitos 
de reconhecimento e desconhe-
cimento: reconhece-se que tais 

desconhece-se sua relativida-
de. A instituição se faz na prática 
dos atores concretos e não apar-
tada deles. Essa mesma autora 
destaca que toda instituição se 
dá em nome de um objeto ins-
titucional, “aquilo (ou a relação 
básica) em nome de que ela se 
faz, cujo monopólio é reivindica-
do numa delimitação de âmbito 

(GUIRADO, 2010, p. 45).
Segundo Guirado (2010), os 

embates pelo objeto institucio-
nal se dão no discurso, este en-
tendido na perspectiva de Fou-
cault como ato acontecimento. 
Para Foucault, a prática discursi-
va se faz a partir de:

[...] um conjunto de regras anô-
nimas, históricas, sempre deter-
minadas no tempo e no espa-

época e para uma determinada 
-

exercício da função enunciativa 
(FOUCAULT, 1995, p. 136).

Já a análise é posicionada por 
Guirado (2010) no campo da 
pragmática, o que implica em 
tomar a linguagem como forma 
de ação atrelada a um contex-
to. Em Guirado (2000, p. 101) o 

linguista e analista do discurso 

Um contexto não é uma realida-
de objetiva, é algo que os par-
ceiros de fala têm na cabeça. 

fala, o contexto no qual está fa-
lando. Os falantes cooperam ou 

no qual estão falando. O discur-
so não está somente no contex-
to, mas está sempre construindo 
este contexto. O contexto é uma 
realidade negociada. Não é uma 
coisa dada.

Segundo Guirado (1995, 
2007), uma análise de discur-
so implica sustentar uma aten-
ção ao dito e ao como se diz, aos 
lugares atribuídos pelos parcei-
ros de fala na cena discursiva, as 
expectativas desenvolvidas. As-

-

mostra ao ser dita. Como indica-
dores analíticos, Guirado (1995) 
destaca a repetição de palavras, 
bem como seu aparente desloca-

entre adjetivos e substantivos, 
categoria gramatical das refe-
rências aos personagens, atri-
butos designados a nomes e/ou 

alguns termos e frases.
Neste sentido, foram entrevis-

tados professores de Educação 
Física que trabalham integral-
mente com o Ensino Médio em 
escolas da zona oeste da Rede 
Pública Estadual de Ensino da ci-
dade de São Paulo. Optou-se pe-
la Rede Pública Estadual devido à 
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sinalizando à temática das lutas 
na EFE (SÃO PAULO, 2012), sen-
do que a escolha da zona oes-

ocasião, a área da cidade com o 
maior número de escolas dedica-
das exclusiva e integralmente ao 
ensino médio. Entrevistamos os 
professores que trabalhavam no 
âmbito deste recorte.

As entrevistas semiabertas 
possuíam um roteiro mínimo, que 
garantia que os mesmos temas 
fossem tratados com cada en-
trevistado. Com o consentimento 
destes, as entrevistas foram gra-
vadas e transcritas e, também, 

-
tícios. Após a análise de cada en-
trevista, as organizamos em te-
mas transversais de análise que 

que os entrevistados atribuem a 
si próprios no discurso, bem co-
mo o lugar atribuído aos alunos, 

-
tência dos lugares atribuídos às 
artes marciais. Devido ao escopo 
deste texto, nos debruçaremos 
apenas ao lugar atribuído ao alu-
no no discurso dos professores e 
à maneira que as artes marciais 
incidem sobre ele.

O lugar do aluno do discurso 
dos entrevistados

Como veremos adiante, ao 
personagem aluno são atribuídas 
algumas capacidades em poten-
cial: aprender, descobrir, cons-
truir, participar, gostar... É pe-
la possibilidade de trabalhar tais 
capacidades que os entrevista-
dos ocupam o lugar de professor 

de Educação Física, de tal forma 
que o lugar que o aluno ocupa no 
discurso dos entrevistados evi-
dencia, primeiramente, a ação 
do professor, capaz doravante 
de: “colocar na cabeça”, “embu-
tir na cabeça”, “passar o conte-
údo”, “conscientizar”, “explicar o 
que fazer”. 

 Em Beatriz, o conhecimento 
explorado pela entrevistada pro-
move um encontro do aluno com 
ele mesmo, ou seja, é da e na 
sua prática, que sabe quem ou o 
como exatamente é o aluno:

E tudo que eu vou explorar com 
eles com a ginástica no ensino 
fundamental, né? Agora eu vou 
falar um pouquinho do funda-
mental, eu acho fantástico, é um 
conhecimento... O aluno tem um 
dia com ele mesmo, né? Fala as-
sim: “poxa, não acredito que eu 
consigo, quer dizer que eu con-

-
nhas mãos?” E às vezes tem alu-
nos que já vem com... Alunos do 
interior, que eu já dei aula em 
outros lugares é... Eles já têm 
uma exploração, um conheci-
mento corporal muito maior. E 
um aluno que é restrito, da gran-
de cidade, né? Restrito mesmo, 
movimentos restritos, quando 
ele descobre isso nele ele fala: 
“caramba!”. Aluno que é obeso, 
ou assim fora do peso, ele fala: 
“não, eu não vou conseguir pro-
fessora”. Eu falei: “vai!” Eu dou 
até um limite, eu falo: “eu dou 
duas aulas pra te ensinar isso, 

-
do na sua cabeça e com as duas 
mãos” “não, não vou conse-
guir”... E é muito gostoso.
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Os “alunos do interior” pos-
suem a característica de encontra-
rem Beatriz já carregando um co-
nhecimento corporal muito maior 
do que o segundo tipo, os “restri-
tos”. Estes últimos dependem da 
ação desta para se conhecer. 

É importante destacar que 
apesar da nomeação “restrito”, 

tipo de aluno, por exemplo, a de 
descobrir: “Ele descobre”. Aí se 
desenha, ao arrepio da consci-
ência da entrevistada, a potên-
cia de sua ação como professo-
ra: levá-lo a descobrir as suas 
potências. Este aluno restrito lhe 
dá prazer em ensinar: “E é mui-
to gostoso”.

Perguntada sobre quais temas 
-

balhar nas aulas de Educação Fí-
sica, outro tipo de aluno surgirá 
no discurso de Beatriz:

Futebol, futebol e futebol... 
Porque você lida com pequenos 
mini-gênios frustrados, então 
quando você fala pra ele assim: 
“Olha, isso aqui é uma posição 
de um jogador – tô falando sa-
lão ainda – olha isso aqui é o 
cara que arma... E o pivô é o 
cara da força, ele que vai distri-
buir essa bola e...” Eles acham 
isso tudo muito idiota, a não 
ser que o aluno venha realmen-
te de uma escolinha, daí eles 
falam: “ah, é verdade profes-
sora!”. E olha que eu não sou 
uma profunda conhecedora, tá? 
Então eu tenho muita dificulda-
de, futebol pra mim é algo as-
sim... Dificílimo, porque você 
lida com os gênios e você é só 
um maestro: “Não professora, 
a senhora não está aqui pra me 

ensinar, a senhora está aqui só 
pra me acompanhar.” Então é 
uma pena, daí é muito difícil... 
Eu tenho bastante dificuldade.

Diferentemente do aluno res-
trito, cuja limitação proporciona-
va à professora prazer em ensi-
nar, os “mini-gênios frustrados” 
a contrariam a partir de suas ha-
bilidades. Os alunos da escolinha 
de futebol validam seu conheci-
mento, já os “mini-gênios” o me-
nosprezam e isto a frustra imen-
samente. Na sequência, Beatriz 

boa aula marcada por uma “ver-
dade na relação”, algo que seria 

Com que turma você tem 
mais facilidade pra trabalhar? 
E por quê?

[respira fundo] Acho que é o ci-
clo I, de primeira a quarta série, 
quinto ano... Eu acredito. Por-
que acho que existe uma... Uma 
verdade assim na relação... Uma 
sinceridade da criança que a gen-
te perde depois, que eles perdem 
depois de adolescentes... Assim, 
eles aprendem a dissimular o que 
eles estão sentindo... A não fa-
lar a verdade: “eu não gostei dis-
so”, “eu não entendi”... Eles que-
rem que o tempo passe logo e 
que eles saiam da aula... Às ve-
zes não, né? Mas é o comum, en-
tão eu sinto isso neles, sabe?

Como veremos abaixo, Bea-
triz destaca também a importân-
cia de ainda formar os alunos e 
diz já encontrá-los formados no 
primeiro ano do Ensino Médio. 
Qual o efeito dessa formação? 
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Aparentemente, oferecer resis-
tência à sua ação de professora:

Você fala: “vamos dançar?” E 
eles: “Vaamos!”... Você fala pro 
Ensino Médio: “vamos dançar, 
a gente vai criar uma dança!” 
E eles: “Como assim criar uma 
dança? Tem um vídeo? Você vai 
mostrar pra gente como é que 
faz? Você vai fazer na frente e a 
gente copia?”... Isso não aconte-
ce lá e é muito legal, e... Eu acho 
que... Eu colaborava muito quan-
do eu dava aula pra eles, e hoje 
eu não... Eu falo: – Caramba! Eu 
já pego esses marmanjos forma-
dos! Eu não consigo colocar as 
coisas na cabeça deles, né? Pra 
eles se libertarem de alguns... 
Ah, de alguns preconceitos né?

Formar, então, aparece co-
mo colocar na cabeça, nessa di-
reção mesmo: da professora pa-
ra os alunos. No Ciclo I os alunos 
aderem facilmente às propostas 
da professora, tem-se facilidade 
para trabalhar. No Ensino Médio, 

os alunos recorrentemente apre-
sentam às suas propostas apa-
recem como indícios de que sua 
ação de “colocar as coisas na ca-
beça deles” e “livrá-los  de alguns 
preconceitos” 
Em última instância, a professora 
reconhece como uma formação 
de verdade, 
do ser humano”, a de “se-movi-
mentar20”. Essa possibilidade de 
formação sustenta seu fazer con-
tra os pré-conceitos dos alunos:

20 “Se-movimentar” é um dos conceitos norteadores 
do Currículo do Estado de São Paulo, expresso nos 
cadernos do professor e do aluno. 

Então é... É difícil, eu pego eles 
formados, né? No primeiro ano 
no ensino médio, não adianta, 
não posso negar isso, eu encon-
tro eles formados... Agora pri-
meira série, até a quarta... Você 
ajuda na formação, você faz par-

-
va do ser humano, né? Explorar o 
se-movimentar, da maneira me-
nos inibida, menos restrita que 
pode existir.

Já no discurso de Joaquim, o 
lugar do aluno começa na prima-
zia da ação do entrevistado. Ao 
ser perguntado qual tipo de au-
la os alunos mais gostam, o en-
trevistado diz que seus alunos 
gostam de recreação e atividade 
física. Destaca, contudo, a pro-
cedência desse modo de apreciar 
a EFE:

Que tipo de aula você percebe 
que os alunos gostam mais? 
Como é essa aula? Por que 
eles gostam?

As aulas práticas... É fatal, né?... O 
que eles gostam muito, apesar de 
ser Ensino Médio, são atividades 
recreativas [...] aqui a molecada, 
por incrível que pareça, eles parti-
cipam... Porque como eu falei, no 
aquecimento eu costumo dar brin-
cadeira de pega-pega... A mole-
cada se diverte, aí duro-ou-mo-
le... Correr e passar por debaixo 
da perna... Faz atividade em du-
pla com zoeira... Nossa, eles ado-
ram. Nossa, aqui assim, eu con-
segui embutir na cabeça deles... 
Também tem todo esse trabalho, 
né? Que você acaba fazendo, né? 
Da importância... Não que seja só 
isso que eles irão fazer, não! [...] 
eles adoram, e eu me divirto com 
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eles, eu dou muita risada, porque 
são todos descoordenados!
[...] O que eles gostam muito de 
fazer aqui, por incrível que pa-
reça, é atividade física. Que eu 
trabalho com circuito, com exer-
cício: “Pô professor, vamos fa-
zer uns abdominais que a gente 
precisa fortalecer aqui...” Muitos 
falam: “Preciso perder a barri-
ga, então me dá abdominal” Mas 
você: “Abdominal não perde bar-
riga”. Mas assim, naquela cons-
ciência de que eles querem ema-

corpinho saudável, porque não 
têm grana para pagar uma aca-
demia ou porque não dá tempo 
de ir em uma academia, quando 
você tem na escola essa oportu-
nidade eles querem fazer... Gos-
tam de fazer atividade. Porque 
eu já venho trabalhando essa 
conscientização, da importância 
de fazer alguma coisa.

para as atividades físicas e re-
creativas são apresentadas co-
mo algo incomum: “por incrível 
que pareça”. Apesar de Joaquim 
estabelecer certa ligação entre 

seus alunos e as oportunidades 
que lhes interessam nas aulas de 
Educação Física, essa relação é 

-
ços do entrevistado. Esse aluno 
descoordenado, de gostos inco-
muns, lhe alegra: sua peculiari-
dade valida o trabalho, sua inap-
tidão demanda por ele.

Como veremos adiante, a ação 
de Joaquim para “embutir” na ca-
beça ou “conscientizar” não ocor-
re sem resistência dos alunos. Ao 
ser questionado sobre o que é 

mais difícil no seu trabalho, Joa-
quim diz que “fazê-los fazer” é o 

-
dade à “falta de conscientização” 
nas séries anteriores:

O que é mais difícil no seu 
trabalho?

[respira fundo] Fazê-los fazer... 
Não vou dizer que são todos, mas 
aquele aluno ou aquela aluna que 
nos ensinos básicos aí nunca ti-
veram a conscientização da im-
portância da Educação Física, 
eu acho que a pior parte é você 
conscientizar o aluno da impor-
tância de você fazer a aula... Da 
importância de você saber pular 
corda... Você pega alunos de 15 
anos que não sabem pular cor-
da, que não sabem andar de bi-
cicleta... Porque nunca vivencia-
ram isso na sua fase Prézinho... 
Ensino Fundamental I... Ensi-

-
ram nada... Eu acho que a pior 
parte, não vou nem dizer mate-
rial, porque material você adap-
ta. [...] Mas, você fazê-los fazer? 
Eu acho que é a briga do dia a dia 
com o aluno, você cobrar do alu-
no que não gosta de fazer e cons-
cientizar que ele tem que fazer... 
Sabe, eu acho que essa é a pior 
parte da Educação Física Escolar, 
a conscientização realmente da 
importância de você fazer... [...] 
Eu já venho trabalhando essa 
conscientização, da importância 
de fazer alguma coisa. Então a 
partir do momento que você tra-
balha isso a aula se torna mais 
fácil, você não se desgasta em 
pedir pra fazer: “Meu, você não 

é dono dos seus atos? Se você 
acha que você pode responder 
por você com 14 ou 15 anos en-
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tão beleza... Segura a bronca lá 
na frente, falou?” O moleque en-

e vai fazer porque não tem peito 
de segurar, então você impõe a 
partir disso. Você conscientizou? 
Tudo é fácil!

Em que consistiria tal cons-
cientização? Parece que se trata 
de embutir na cabeça do aluno 
a importância de fazer as aulas, 
a “importância da Educação Fí-
sica”. No discurso de Joaquim, 
conscientizar aparece como a 
capacidade de impor algo: “Vo-
cê impõe a partir disso”. Nesta 
relação, a intensidade da resis-
tência do aluno é dada através 
de uma comparação metafórica 
com uma briga. Trata-se de uma 
briga cotidiana, concebida como 
parte da Educação Física Escolar, 
“a pior parte”. 

Semelhante ao que ocorre em 
Beatriz, a professora e o “Se-Mo-
vimentar” se confrontando com o 
aluno e sua relutância em se li-
vrar de preconceitos, em Joaquim 
tem-se de um lado o entrevista-
do e o conhecimento da Educa-
ção Física, do outro o aluno e sua 
falta de consciência. Como vere-
mos a seguir, no discurso de Vi-
cente, essa cena será reeditada 
com uma peculiaridade.

Ao ser perguntado sobre com 
que turma há mais facilidade pa-
ra trabalhar, Vicente responde de 
maneira curiosa:

Tenho mais facilidade pra traba-
lhar com Fundamental II e Mé-

-
dade pra trabalhar com Infantil 
e Fundamental I... Pra mim de 

quinta série até terceiro ano a fa-
cilidade é a mesma.

O discurso do entrevistado 
aponta para duas turmas: uma 
em que se tem -
de” para trabalhar, e outra em que 
“a facilidade é a mesma”. Do ensi-
no Infantil ao Fundamental I apa-
rece uma turma homogeneizada, 
da mesma forma que da “quin-
ta série até terceiro ano”. Vicente 
resume etapas da Educação Bási-
ca em  e “facilidade”, 
desenham-se dois grandes grupos 
de alunos homogêneos.

Na sequência, o entrevistado 
apresentará elementos que per-
mitem compreender um pouco 
mais sobre a face que lhe é favo-
rável nesta curiosa oposição de 
alunos homogêneos:

Quais temas ou conteúdos 

trabalhar na Educação Física?

Todos eu tenho, assim... Eu gos-
to muito de dar aula de ginástica 
localizada... Isso não quer dizer 
que necessariamente os alunos 
gostem daquilo, né? Mas eu gos-
to muito, aqui na escola a gen-
te faz bastante aula de ginástica 
localizada... Tenho facilidade [...] 
O que eu acho mais fácil é passar 
o conteúdo em si, né? Acho que, 
modéstia à parte, é um conteú-
do que eu estudo todo dia... Co-
nheço bastante... Eu tenho mui-
ta facilidade em transmitir ele. 

-
de em pegar, por exemplo, o Ca-
derno do Aluno... Ficar por exem-
plo: “Nossa, eu vou ter que dar 
isso amanhã?” Provavelmente 
em pouco tempo eu vou ler e vou 
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compreender ele. Essa é a minha 
maior facilidade na hora da aula 
[...] Porque assim, eu sou um lei-
tor de Esportes, e não é de ago-
ra... Desde criança... Assim, eu 
fui assinante de Placar, fui as-
sinante muito tempo... Eu com-
pro jornal de esporte... Eu vejo 
esporte pela TV. Então assim, é 
algo que eu gosto de ver fora, 
mesmo que... Mesmo quando 
eu não estou trabalhando, então 
isso traz uma facilidade na hora 
de trabalhar.

Na cena, Vicente aparece pró-
ximo a todos os temas/conteú-
dos trabalhados na Educação Fí-
sica. Embora o tópico que possua 

surja em tensão com os alunos, 
sua ocorrência em aula parece 
pouco depender destes, o con-
teúdo deve ser passado. É atra-
vés de uma proximidade com o 
“si” do conteúdo, entendido co-
mo esporte, que Vicente exer-
ce indiferença às resistências de 
seus alunos.

No discurso dos entrevista-
dos, a tensão mostrada entre o 
lugar do professor e o lugar do 
aluno aparece como proporcio-
nal à proximidade do entrevis-
tado em relação ao conhecimen-
to da Educação Física. Talvez 
por isso, em Helena, a cenogra-

 não se 
apresenta da mesma forma: 

Quais conteúdos ou temas 
na Educação Física você tem 

[...] nessa parte de biologia, 
-

co e anaeróbico, avaliação físi-
ca... Então acho que seriam os 
assuntos mais fáceis pra mim. 
Já quando fala assim... regras... 
Que, por exemplo, maioria dos 
professores de Educação Físi-
ca estão acostumados, né? Eu já 

[...] man-
jo muito de básico, mas se fos-
se pra dar um treinamento mes-
mo, como deveria ser se fosse 
um técnico... Eu já não posso di-
zer que eu teria essa capacidade, 
pra ser uma técnica. [...] só que 
as pessoas não entendem isso... 
Então eles exigem: “Ah, profes-
sora de Educação Física? Tem 
que jogar bem!” Só que eu nun-
ca joguei, eu nunca me destaquei 
em nada... só que eu sempre 
gostei, por causa desse envolvi-
mento, desse movimentar, tal... 
dessa dinâmica. Só que eu não 
tenho esse domínio realmente 
[...] A gente vai aprendendo no 
dia a dia, junto. Já chego e vou 
falando: “Gente do céu, se vocês 
estão achando que vocês vão en-
contrar uma técnica, alguém pra 

-
car tudo... Não, vamos descobrir 
tudo junto gente!”. 

Helena se vê incapaz de sa-
tisfazer expectativas traçadas 
para o seu lugar de professora 
de Educação Física. Quem traça 
tais expectativas não são ape-
nas seus alunos, mas as pesso-
as, de modo geral. A expectati-
va é a de que Helena pudesse 
demonstrar habilidade, falar so-
bre regras, treiná-los... Eles exi-
gem. Mas Helena, diferente da 
maioria dos professores de Edu-
cação Física, nunca se destacou 
em nada, não possui o domínio 
realmente. Seus interlocutores 
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não entendem que é possível 
alguém como ela ser professo-
ra de Educação Física, há para 
Helena a urgência de esclarecer 
isso: “já chego e vou falando”. 
É justamente na lacuna entre 
as habilidades que possui e as 
que supostamente deveria ter, 
que Helena enreda seus alunos 
em uma dinâmica de apren-
der junto, descobrir junto. Es-
se envolvimento é a potência do  
seu movimentar.

Todavia, como veremos a se-
guir, Helena não deixa de atrelar 
domínio de conteúdo e interven-

de sucesso. Acompanhemos em 
um exemplo do seu trabalho so-
bre ginástica rítmica:

Então, essa foi uma, de Ginás-
tica Rítmica que o pessoal tá 
tendo bastante retorno positivo 
mesmo, né? [...] Expliquei um 
pouco sobre a Ginástica Rítmica: 
histórico, como funciona, sobre 
as regras e tal... Agora a gente 
tá com a parte prática: possibi-
lidades de movimentos... Então 
cada dia a gente trabalha com 
um material.

-
gura do professor não consegue 
ocupar esse lugar de pressu-
posto saber? De maneira intri-
gante, como veremos a seguir, 
a temática das artes marciais 
redesenhará o lugar do aluno 
no discurso dos entrevistados, 
inaugurando a inversão desta e 

A Temática das artes 
marciais e as (re)

lugar do aluno

Em Beatriz, as artes marciais 
surgem alterando os vetores de 
força da relação:

“mas calma aí, eu não quero! Que 
capoeira, professora, mas você é 
mestre? A senhora manja? Já foi 
em uma roda?”... Aí eu falei: “já, 
mas eu não... vamos construir 
junto, acho que vocês já viram 
até mais do que eu, né?” Inver-
ter esses papéis, eles não enten-
dem muito bem não, eles querem 
uma liderança bem marcada.

É também a primeira vez que a 
entrevistada apresenta uma pos-
sibilidade de inversão de papéis 
na cena genérica professor-alu-

consolida por resistência dos alu-
nos, que insistiriam em contrariá-
-la justamente quando ela mais 
precisa: no eixo de conhecimen-
tos que, segundo Beatriz, “[...] 
nenhum professor tem”. 

Ao encontrar-se tão restrita 
quanto o personagem aluno res-
trito de seu discurso que se rom-
pe a relação verticalizada entre 
a professora e seus alunos. Bea-
triz começa então a tatear possi-
bilidades no que diz respeito ao 
trabalho com a temática das AM:

[...] eu tive um aluno assim, ano 
passado, ele era do taekwondo 
só que eu apliquei boxe no ter-
ceiro ano, eu não faço a míni-
ma... Mas ele falou: “Professora, 
eu sei bastante, porque eu fazia 
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aula de boxe antes... Um profes-
sor me encontrou no boxe e me 
levou pro taekwondo, então eu 
posso te ajudar”. E ele me aju-
dou assim, muito, muito [...] Ele 
me deu suporte na aula, e o inte-
ressante é que os alunos me vi-
ram de outra forma quando eles 
viram aquilo, eles não viram uma 
adaptação, eles viram a profes-
sora buscando um aluno que 
sabe lutar...

No discurso de Joaquim, o 
aparecimento das artes marciais 

para embutir na cabeça do aluno:

[...] você pode ser um baita téc-
nico de futebol sem saber chutar 
uma bola... Mas sabe dos movi-
mentos, sabe do posicionamen-
to... Então é diferente... Educa-
ção Física é a mesma coisa, você 
não sai da faculdade um atleta, 
pelo menos a tendência é você 
sair de lá um professor, saber en-
sinar. Agora luta, eu penso que é 
uma coisa muito individualizada, 
que é uma coisa que é difícil de 
você ensinar se você não viven-
ciar [...] eu não sou especialista 
em boxe, então não tenho como 
[...] acho que no mínimo a gen-
te tem que saber o mínimo pos-
sível pra se discutir com a garo-
tada em sala de aula... não que 
você seja um dicionário ambu-
lante, mas você saber alguma 
coisa... e até trocar informações 
com eles que saibam mais pra 
gente saber também. Não sou 
só eu professor, o aluno também 
é o professor do professor, por-
que eles buscam, gostam, prati-
cam, fazem... Então essa troca 
de conhecimentos é muito im-
portante. Sobre as lutas... No 
boxe [...] eu não sou, nunca fui 

um boxeador e eu sei que tem o 
jab, tem o direito, tem o esquer-
do... Porque eu li, eu estudei, eu 
vejo... O pessoal comenta [...] 
então o que a gente faz? Dentro 
do currículo da luta em si eu tra-
balho o seminário.

aparece como diferente da na-
tureza dos outros conteúdos da 
EFE. Isso demanda de Joaquim 
um reposicionamento: se antes 
o entrevistado eclipsava o que 
os alunos traziam para dentro da 
escola para destacar o seu traba-
lho de conscientização, agora se-
rá a experiência do aluno o pon-
to de partida para o estudo das 
lutas. É ao se perceber conhe-
cendo o mínimo possível que Jo-
aquim permitirá ao seu aluno ex-
por o que sabe. Nesse momento, 
o descoordenado que o entrevis-
tado chacoteava, pode se tornar 
o professor. 

Já em Helena, o surgimento 
das artes marciais vai endossar a 
necessidade de se construir junto:

[...] nem sempre assim dá cer-
to, né? Toda proposta do currícu-
lo. Então, por exemplo, teve um 
conteúdo que era sobre boxe... 
Eu não domino, né? Sobre boxe, 
mas aprendi, a gente acaba... 
aprendendo também, a gente es-
tuda sobre a história, né? Tenta 
compreender... A gente pega au-
xílio dos próprios alunos, né?
[...] Sempre tem um aluno ou 
outro que faz esse tipo de luta 
e a gente acaba trocando essas 
experiências, então é um apren-
dendo com o outro [...] E aí junto 
a gente consegue construir, mas 
assim... Eu na verdade, desde 
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criança nunca gostei de luta, en-
tão eu estou aprendendo a apre-
ciar por causa do currículo [...]

-
ca das artes marciais, os alunos 
de Helena surgem como os que 
podem ampará-la, esse posicio-
namento contrasta com o da ce-
na na qual exigiam habilidade da 
entrevistada. O currículo que não 
dá certo aparece também como 
ocasião de aprender a apreciar.

-
te, o surgimento das artes mar-
ciais sinalizará o rompimento com 

parecia independer do aluno:

[...] as atividades que a Proposta 
traz são muito vagas, não são... 

-
des que eu tenho certeza: se eu 
tentar fazer com os alunos eles 
não vão se interessar... Eu dou 
o exemplo da esgrima: tem uma 

uma aula que eles sugerem que a 
gente faça uma espada com jor-
nal. Desculpe, mas quem fez isso 
nunca deu aula pro Ensino Mé-
dio! Se eu chegar com essa pro-
posta na sala: “Hoje vamos fazer 
uma espada de jornal!” – vão to-
dos olhar pra minha cara e man-

lugar... Essa é uma verdade.

A tensão ocorre na mesma 
turma onde a ginástica localiza-
da ocorria a despeito dos alunos. 
Quando a proximidade com o “si” 
do conteúdo se dissipa, rompe-
-se o lugar do aluno homogêneo 
e o professor passa a considerar 

turmas de Ensino Médio... Ou ao 

menos, a possibilidade de seus 
alunos exercerem resistências.

Discussão

O lugar do aluno no discurso 

em um escopo que vai de uma 
limitação à sua superação, tudo 
pela ação do professor. Em Be-
atriz, o personagem aluno é um 
restrito que descobre; em Joa-
quim, um descoordenado que 
gosta e quer fazer; em Vicente 
um homogêneo cuja resistência 
ele ignora; em Helena é o que 
vai descobrir e, aprende. Nos li-
mites deste escopo, o fazer do 
professor se legitima.

Contudo, aparecimento das 
artes marciais no discurso dos 
entrevistados marca o progres-
sivo rompimento com este qua-
dro ao deslocar severamente a 
posição de detentores do saber 
na qual os entrevistados se ve-
em. Mas por que isso ocorre? 

Talvez porque, o objeto insti-
tucional das artes marciais não 
possa ser resumido exclusiva-
mente na execução de técnicas 
de combate corporal (BRAUNS-
TEIN, 1999; KIM MIN-HO, 1999; 
TOKITSU, 2004) e, portanto, su-
as lógicas escapam o âmbito do 
ensinar a executar algo no qual 
os entrevistados se sentiriam 
confortáveis. Aparentemente, 
esse objeto tem resistido à am-
pliação dos limites do objeto ins-
titucional da Educação Física21: 

21 Esta discussão acerca da disputa de objetos 

dedicada exclusivamente a ela, o que não é o mote 
deste trabalho, aqui vale destacar apenas que é 
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a relação AM e EFE pode apare-
cer como tranquila, a prática pe-
dagógica dos entrevistados, por 
outro lado, mostra que esta in-
terface ainda não está tão con-
solidada assim.

Todavia, quando tudo parece 
fadado à tensão e repetição, se-
rá exatamente o efeito produzido 
nesse estranhamento de objetos 

o lugar atribuído ao aluno no dis-
curso dos professores, possibili-
tando saídas que se apoiam nes-
se novo lugar de enunciação.

Vicente deixa de fazer uma 
imagem de si como o professor 
capaz de transmitir um conteú-
do de maneira independente do 
aluno; Helena se percebe inca-
paz de explicar ao aluno o que 
fazer; Joaquim dá-se conta que 
o conhecimento das artes mar-
ciais é diferente do conhecimen-
to da Educação Física e Beatriz 
se descobre tão restrita quan-
to o aluno que delineia em seu 

-
-

dutiva: em Joaquim, através dos 
seminários sobre artes marciais, 
a capacidade de conscientizar 
no imperativo cede espaço para 
o reconhecimento de que o alu-
no é possuidor de conhecimen-
tos que podem não estar atre-
lados ao fazer do professor; Em 
Beatriz, a inversão da cena-ge-
nérica possibilita o aparecimen-
to das habilidades do aluno não 

possível, como assinala Joaquim, trabalhar com a 
temática do futebol sem que se saiba chutar uma bola, 
mas o mesmo não se aplicaria às lutas, ainda que o 
entrevistado conheça o jab, o direito e o esquerdo...

como um problema, mas como 
ponto de apoio para a professo-

permite que o aluno seja perce-
bido para além do personagem 
homogêneo; Em Helena, os tra-
balhos em conjunto com os alu-
nos perdem a marca da cobrança 
e passam a ser também ocasião 
de aprender a apreciar. 

É a partir de deslocamentos 
que se sustenta, concretamen-
te, a temática das artes mar-
ciais na Educação Física Escolar. 
Nos limites do discurso da Edu-

lugar do aluno permite que os 
entrevistados tateiem, à revelia 

-
ticado saber do campo das artes 
marciais: as possibilidades de 
progresso se mostram confor-
me se estabelece a relação com 
o outro. Essa discussão, pauta-
da na encarnação e nos discur-
sos dos atores das cenas educa-
tiva podem, indubitavelmente, 
serem assimiladas como rele-
vantes objetos de pesquisa, en-
sino e aprendizagem para as for-

de professores e professoras de 
Educação Física, portanto, uma 
potencial contribuição para o de-
senvolvimento dos currículos das 
escolas básicas.
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