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Introdução: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) do Ensino Fundamental e Médio 

norteiam o ensino das Lutas na Educação Física escolar. Este trabalho avalia o nível de 

receptividade sobre o ensino de lutas e a correlação dos resultados com os PCN´s, através de 

uma experiência em uma escola pública do Distrito Federal. 

Material e método: O paradigma metodológico é baseado nos princípios da pesquisa 

qualitativa, onde se exploram as possíveis respostas para um fenômeno ou assunto, através de 

vivência e observação. Um filme sobre lutas e um questionário foram os instrumentos de 

coleta de dados. Os participantes da pesquisa foram 80 alunos, cursando a 7ª série de uma 

escola de Ensino Fundamental da cidade de Ceilândia, Distrito Federal.  As respostas dos 

participantes forma comparadas com os seguintes norteamento dos PCN´s e relação às lutas: 

relações equilibradas com os outros, repúdio à violência, pluralidade de manifestações de 

cultura corporal, adoção de hábitos saudáveis, dosagem do esforço, e análise crítica dos 

padrões da mídia. 

Resultados e Conclusão: As opiniões foram coerentes com as premissas dos PCN´s. Repúdio 

à violência, auto-defesa e educação para a vida em sociedade, persistência e força de vontade, 

esforço pessoal e elemento da cultura corporal e da sabedoria dos povos foram atribuídos às 

lutas. Os resultados indicaram que as lutas na escola podem auxiliar na formação dos 

educandos, principalmente nas reflexões sobre ética, no respeito ao próximo e no 

desenvolvimento de habilidades motoras. 
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