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RESUMO: O conteúdo lutas é pouco trabalhado no ambiente escolar devido a 
fatores relacionados ao contexto histórico-cultural da educação física, à 
resistência dos profissionais da educação básica, dos próprios alunos e dos pais 
por preconceito concernente às lutas. Em virtude disso, este artigo apresenta um 
estudo a respeito da importância e dos benefícios da pedagogia das lutas nas 
escolas, cujo objetivo é desenvolver unidades didáticas para o segundo, terceiro 
e quarto ciclo do Ensino Fundamental com atividades correlatas às lutas 
utilizando as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para cada 
ciclo. Para o embasamento de dados do referido estudo foi utilizado o método 
da pesquisa bibliográfica. Sendo constatado que é exequível trabalhar este 
conteúdo nas escolas e que os profissionais de educação física não necessitam 
ter formação especializada em alguma modalidade, uma vez que a BNCC 
compreende que as práticas corporais na escola se apresentam como um 
fenômeno cultural dinâmico, então o professor pode e deve utilizar como 
instrumento de ensino a ludicidade para trabalhar o conteúdo. 
 
Palavras-chaves: Base Nacional Comum Curricular; Educação Física Escolar; 
Pedagogia das Lutas 
 
Abstract: The content of fights is underworked in the school environment due to 
factors related to the historical-cultural context of physical education, the 
resistance of primary education professionals, students themselves and parents 
because of bias against fighting. As a result, this article presents a study about 
the importance and benefits of the pedagogy of fights in schools, whose objective 
is to develop didactic units for the second, third and fourth cycle of Middle School 
with activities related to fights using the Common National Curricular Base 
(CNCB) for each cycle. The basis of data in the mentioned study was used the 
method of bibliographic research. Being that it is possible to work this content in 
schools and that physical education professionals do not need to have 
specialized training in any modality, since the CNCB understands that the 
corporal practices in the school appear as a dynamic cultural phenomenon, then 
the teacher can and should use as a teaching tool the playfulness to work the 
content.  
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INTRODUÇÃO    

Sabe-se que o conteúdo lutas foi introduzido no contexto escolar de forma 

tardia, sendo que, até os dias de hoje, as lutas são as que mais apresentam 

relutância pelos professores, os quais se justificam com os seguintes 

argumentos: falta de espaço, falta de material, falta de vestimentas adequadas 

e associações às questões de violência (CARRERO, 2005). 

Ressalta-se que as lutas no contexto histórico da Educação Física não 

tinham importância no desenvolvimento pedagógico dos professores, pois, 

desde a origem deste componente curricular no ambiente escolar, até o começo 

do século XX, o único conteúdo abordado em aulas era a ginástica (NUNES e 

RÚBIO, 2008). Já no período da ditadura militar, entre 1964 e 1984, o governo 

brasileiro investia muito no esporte, seja nas escolas ou em alto rendimento. 

Assim, utilizava a Educação Física para o desenvolvimento da aptidão física dos 

jovens, a fim de futuramente os mesmos representarem o país ao redor do 

mundo (BRACHT, 1999). Desta forma, por meio do bom desempenho do país 

em competições esportivas de alto nível, os militares minimizavam as críticas 

internas direcionadas ao governo vigente, transmitindo para o mundo a ideia de 

um Brasil em desenvolvimento e progresso (DARIDO e RANGEL, 2005). 

Outro fator negativo a se destacar referente às lutas é que, quando alguns 

estudantes são questionados sobre a sua importância no ambiente escolar, os 

mesmos a tratam como um conteúdo descartável (FERREIRA, 2006).  

Segundo Oliveira e Reis Filho (2013) as lutas ainda são pouco difundidas 

nas escolas por algumas razões, como a concepção errônea em que relaciona 

a prática à violência e ao vandalismo, ou pela falta de formação e informação 

dos professores de Educação Física sobre as possibilidades pedagógicas para 

desenvolvê-las como conteúdo.  

Entretanto, conforme apontam Rufino e Darido (2015), é necessário 

encontrar um caminho para solucionar as dificuldades e trabalhar as lutas no 

ambiente escolar, visto que este conteúdo exerce grande influência sobre a 

sociedade atual, aumentando nos últimos anos o número de praticantes, 
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expectadores e consumidores referente às inúmeras manifestações que 

compõem o vasto leque do mundo das lutas. 

Quanto aos documentos que norteiam o trabalho pedagógico dos 

professores de Educação Física na escola, somente com a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/BRASIL, 1997; 1998; 2002) o 

conteúdo das lutas começou a receber maior atenção.  Estes documentos 

serviram como orientadores da prática pedagógica do professor no processo de 

ensino e aprendizagem, tendo como principal função auxiliar a elaboração 

curricular de Estados e Municípios, como também servir de apoio às discussões 

pedagógicas nas escolas, elaboração de projetos educativos, planejamento de 

aula, reflexão sobre a prática educativa e análise de material didático (BRASIL, 

1997). 

Na parte específica da Educação Física, constando nos PCN, os 

conteúdos são divididos em três blocos: esportes, jogos, lutas e ginásticas; 

conhecimento sobre o corpo; atividades rítmicas e expressivas (BRASIL, 1997). 

Destacando-se positivamente por apresentar outros conteúdos para as aulas da 

Educação Física, além da ginástica e do esporte, que já se mostravam 

tradicionalmente desenvolvidos pela área. 

Especificamente as lutas são práticas importantes e que acompanham os 

seres humanos ao longo da vida e que se transformaram conforme as 

necessidades da sociedade em praticá-las (RUFINO e DARIDO, 2015). O 

conteúdo em questão inserido nos PCN é definido como:    

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 (BRASIL, 1997, p.32).  

     
Um novo documento que substitui os PCN é a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o qual tem como objetivo referenciar os processos 

pedagógicos da Educação Básica de Estados, Distrito Federal e Municípios. É 

inovador ao definir os objetivos de aprendizagens que o estudante deve ter 
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durante todo o período da sua escolarização nos diversos componentes 

curriculares (BRASIL, 2018). 

Contudo, adverte-se que a BNCC abre espaço para os professores terem 

suas próprias tomadas de decisão em relação aos processos pedagógicos e às 

metodologias empregadas para tratamento dos diversos conteúdos (BRASIL, 

2018). Adverte-se que o documento apresenta os conteúdos a serem tratados, 

bem como quais os objetivos de aprendizagens a serem alcançados, entretanto 

a estruturação curricular, contendo elementos como metodologias de trabalho, 

estratégias de ensino e instrumentos de avaliação devem compor o corpo do 

currículo escolar.   

Os componentes curriculares do Ensino Fundamental estão divididos na 

BNCC em cinco áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas e Ensino Religioso. A Educação Física está inserida na área de 

Linguagens, visto que o objeto de estudo da disciplina é a Cultura Corporal de 

Movimento. Para estruturação do documento, as unidades temáticas da 

Educação Física foram organizadas em quatro ciclos para o Ensino 

Fundamental: dois ciclos para os anos iniciais (1°, 2° anos; 3°, 4° e 5 anos); dois 

ciclos para os anos finais (6° e 7° anos; 8° e 9° anos) (BRASIL, 2018).   

A organização em ciclos foi desenvolvida com o propósito de ocorrer uma 

ampla tematização de cada conteúdo da Cultura Corporal do Movimento, sendo 

manifestada pelas seguintes práticas corporais: brincadeiras e jogos, danças, 

esportes, ginásticas, lutas e práticas corporais de aventura (BRASIL, 2018).    

As lutas são contempladas na BNCC no segundo ciclo (3°, 4° e 5 anos) 

com o objetivo de desenvolver lutas do contexto comunitário e regional dos 

alunos e lutas de matriz indígena e africana, no terceiro ciclo (6° e 7° anos) o 

tema torna-se lutas do Brasil e no quarto ciclo (8° e 9° anos) tem como diretriz 

as lutas do mundo.  Pertencente à BNCC, o conteúdo é definido como:  
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[...] focaliza as disputas corporais, nas quais os 
participantes empregam técnicas, táticas e estratégias 
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir 
o oponente de um determinado espaço, combinando 
ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. 
Dessa forma, além das lutas presentes no contexto 
comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras 
(capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.), bem como lutas 
de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay 
thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.) (BRASIL, 
2018, p. 218).   

  
Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi desenvolver unidades 

didáticas para o Ensino Fundamental sobre a prática corporal de lutas a partir 

dos objetivos de aprendizagens (habilidades) presentes no segundo, terceiro e 

quarto ciclos da BNCC. Para tanto, utilizou-se o método da pesquisa 

bibliográfica, que “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos" (GIL, 2008, p. 50). 

Para busca de artigos realizada no google acadêmico e na plataforma 

Scielo foram utilizadas como palavras chave: Educação Física Escolar e Lutas. 

Além disso, também foram utilizados livros de autores da Educação Física 

referentes ao tema pedagogia das lutas.  

 

TRATAMENTO PEDAGÓGICO DAS LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR   

Para analisar como se dá o processo de ensino e aprendizagem das lutas 

nas aulas de Educação Física escolar, Rufino e Darido (2015) avaliaram 17 

propostas curriculares disponibilizadas on-line nos sites das respectivas 

Secretarias de Educação dos seguintes Estados brasileiros: Acre, Alagoas, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe, além da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. Foi verificado que, em 15 das 17 propostas, o conteúdo lutas faz parte 

do processo de ensino e aprendizagem do componente curricular Educação 

Física, ressaltando a importância do seu tratamento pedagógico no ambiente 

escolar.  

A partir desta análise, os autores investigaram a abordagem pedagógica 

do conteúdo em questão. Como resultado, averiguaram que, para a maioria das 
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propostas curriculares estaduais, o ensino das lutas é desenvolvido por meio de 

suas modalidades, sem haver critério e explicações para eleição das mesmas.  

As modalidades de lutas com maior frequência nas 15 propostas 

curriculares foram: capoeira, judô, taekwondo e boxe. Outras modalidades 

também são abordadas, entretanto sua frequência nas propostas é reduzida, 

sendo muitas vezes somente citadas nos documentos (RUFINO e DARIDO, 

2015).   

No entanto, algumas propostas, como: Distrito Federal, Espírito Santo, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro apresentam as lutas em seus 

currículos, mas o processo pedagógico do conteúdo não é pautado em cada 

modalidade específica das lutas, e sim ensinado de maneira geral. 

Rufino e Darido (2015) construíram uma possibilidade para a prática 

pedagógica do conteúdo lutas considerando questão de gênero, preconceito 

com o ensino das lutas nas escolas, inclusão, abordagem dos conteúdos e 

formas de avaliação com o intuito de auxiliar os professores nas análises das 

atividades desenvolvidas, levando em consideração as três dimensões do 

conteúdo.    

Assim, os autores iniciam apontando a questão de gênero, no qual 

destacam que o professor é autônomo para direcionar atividades com turmas 

mistas ou não. Entretanto, caso o mesmo considere necessário dividir a turma 

pelo sexo em alguns momentos, esta atitude deve ser respaldada por uma 

discussão com os alunos, visando esclarecer as vantagens e 

desvantagens, sem haver atitudes discriminatórias entre os colegas (RUFINO e 

DARIDO, 2015).  

Todavia, Rufino e Darido (2015) acreditam que as atividades com a turma 

mista enriquecem a prática pedagógica por desmitificar os preconceitos 

existentes no contexto das lutas. Ressaltam também que a escola deve ser um 

ambiente de discussão e reflexão sobre os preconceitos deste elemento 

da cultura corporal, buscando ressignificar a visão do conteúdo lutas e tornar os 

alunos críticos.   

Esse ideal é reforçado por Nunes (2013), quando afirma que a Educação 

Física deve ser pautada não apenas no movimentar-se pelo seu próprio ato, mas 
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apresentar um olhar mais refinado, estabelecendo uma relação direta com o 

mundo globalizado.  

Porém, o autor afirma que, para consolidar a realização das lutas nas 

escolas, os professores precisam ter argumentos e conhecimentos sobre esta 

prática corporal no âmbito escolar. Visto que, o preconceito pode estar presente 

na direção da escola, nos pais e até mesmo nos próprios alunos, assim, com 

argumentos plausíveis dos benefícios do desenvolvimento das artes marciais na 

escola, o professor pode dialogar com estes públicos e confirmar a importância 

educativa deste conteúdo no ambiente escolar.   

Rufino e Darido (2015) ainda advertem que um dos maiores objetivos do 

professor em aula é incluir todos os alunos na realização das atividades 

propostas, entretanto o professor tem que ponderar as dificuldades individuais. 

Assim, Rufino e Darido (2015) sustentam que deve existir uma atenção 

especial aos alunos com necessidades educacionais especiais, não devendo 

estes se sentirem impossibilitados de realizar as atividades propostas e sim 

receberem estímulos para vivenciar as práticas de lutas, como de outros 

conteúdos, sobretudo de acordo com suas limitações e possibilidades. Os 

autores ainda ressaltam que, para a participação de todos, os professores devem 

ser sensíveis para realizar adaptações em suas aulas e atividades, além de 

conversar com os alunos sobre suas dificuldades e facilidades, a fim de que a 

prática seja cada vez mais engrandecedora.  

Portanto, afirmam que a melhor forma para conseguir a participação de 

todos os alunos em aula é por meio do diálogo. Logo, o professor expõe aos 

mesmos as infinitas possibilidades das práticas de lutas, o caráter lúdico que há 

no conteúdo e o que é desenvolvido nas atividades. Algumas estratégias 

também podem ser desenvolvidas pelos professores para atraí-los em suas 

aulas, como: negociações, planejamento participativo em discussões, decisões 

e elaboração de atividades, além de ações diretivas (RUFINO e DARIDO, 

2015).  

Além disso, Nunes (2013) ressalta que, no processo de ensino das lutas, 

o professor poderá enfrentar conflitos nas posturas dos alunos. De acordo com 

uma pesquisa realizada pelo autor, um professor relatou que além do 

preconceito e discriminação presente entre meninas e meninos, os alunos 
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demonstravam confundir lutas com “tirar sangue” do colega. Com isso, fica 

evidente a necessidade de ressignificar essa prática dentro e fora do âmbito 

escolar.   

Em contrapartida, Rodrigues et al. (2016) constataram a importância da 

prática da luta corporal após uma pesquisa realizada com dirigentes de escolas 

públicas. Entre eles, foram citados benefícios relacionados à conduta, onde 

requer do aluno:  

[...] disciplina, respeito, limites, redução ou controle da 
agressividade, educação, regras, diálogo, paciência 
(saber falar e ouvir, o momento certo para cada atitude), 
saber ganhar e perder, dominar os impulsos, valores e 
responsabilidade. (RODRIGUES et al., 2016, p.7)   

   

Rodrigues et al. (2016) também verificaram que as lutas promovem 

melhoria na questão emocional do aluno, uma vez que trabalha a concentração, 

o equilíbrio emocional, desenvolve o psicológico, é um momento em que o 

estudante aprende a manter a calma, mas também pode extravasar suas 

energias, é necessário ter autocontrole. Essas atitudes são vantajosas para o 

desenvolvimento das crianças, visto que aprendem a lidar com as frustrações, a 

diferenciar a questão da violência, mas também faz com que desenvolvam 

autoestima e motivação, preparando-as para as situações da vida cotidiana.  

Com relação ao desenvolvimento físico, os autores citam como benefício 

aos alunos o conhecimento que adquirem sobre o próprio corpo, a coordenação 

motora grossa e fina e a lateralidade (RODRIGUES et al., 2016). 

Outra importância que pode ser associada ao aprendizado deste 

conteúdo é a socialização, a interação entre os alunos que causa o sentimento 

de pertencer e estar incluso, as experiências, o conhecimento sobre outras 

etnias e culturas.  Ademais, as lutas são formas de praticar exercícios 

caracterizando-as como atividades que podem colaborar com a manutenção da 

saúde e qualidade de vida dos praticantes.  

A partir do exposto acerca da importância e dos benefícios ao trabalhar 

o conteúdo lutas no contexto escolar, torna-se relevante reforçar que o ensino 

deste conteúdo não requer uma formação especializada do professor de 

Educação Física em uma modalidade especifica, mas se mostra possível a 
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organização das aulas a partir da sistematização dos elementos que compõem 

as diferentes modalidades (BREDA et al., 2010). 

Para facilitar o ensino das lutas, elas podem ser categorizadas conforme 

suas características. Assim, Breda et al. (2010) as dividiram da seguinte maneira: 

lutas de curta distância, média distância e longa distância,  

Utilizando esse critério de classificação das lutas, as de curta distância 

estão relacionadas com o agarre do adversário e a utilização de técnicas como: 

rolamentos, quedas, imobilizações, chaves, sendo constatadas em modalidades 

como judô, jiu-jitsu e outras.  

Nas lutas de média distância a característica que prevalece é o toque 

em direção ao adversário, cujos elementos técnicos são: socos, chutes, 

cotoveladas, joelhadas, defesas com membros superiores e inferiores. Estes 

atributos são observados no boxe, muay thai, caratê, taekwondo, kung fu. 

E quanto às lutas de longa distância, estas fazem uso de implementos 

como espada, bastões, sabre, florete presente nas modalidades: esgrima, kung 

fu e outras, sendo que as técnicas requerem manuseio e domínio dos 

implementos. 

Como ferramenta no processo de ensino, a ludicidade apresenta-se 

como uma grande aliada, pois segundo Pereira e Donadel (2015) as brincadeiras 

dão oportunidades para as crianças interagirem com aqueles que estão à sua 

volta, favorecendo o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, cognitivas, 

afetivas por meio do vínculo de amizade estabelecidas entre os participantes. 

Porém, adverte-se que o lúdico deve assumir um significado no aprendizado, e 

não apenas ser utilizado para entreter os alunos. 

Sendo assim, o professor pode intervir de inúmeras formas a fim de 

ensinar os alunos sobre o conteúdo em questão, visto que a escola não visa 

formar atletas, mas sim cidadãos e assim deve propiciar que os alunos tenham 

acesso às diversas possibilidades de conhecimento sobre o que os cercam. 

Com relação à avaliação, ela deve ir além da questão da nota de cada 

aluno, esta deve ser um diagnóstico do progresso do processo de ensino e 

aprendizagem. Por consequência, avaliar é uma tarefa processual e contínua 

para analisar e melhorar a própria prática do professor e favorece a 

aprendizagem dos alunos (RUFINO e DARIDO, 2015).  
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Os autores sugerem que os professores possam criar questionários para 

a avaliação e aplicá-los com os alunos, como também podem observá-los 

individualmente e anotar suas considerações, fazer diários de aula com 

apontamento do que aconteceu durante as aulas, assim como aplicar as formas 

tradicionais de avaliação, tais como: provas, trabalhos e pesquisas. 

  
UNIDADES DIDÁTICAS 

Tendo como propósito auxiliar o professor que atua no âmbito escolar, 

serão apresentadas unidades didáticas para o ensino das lutas, a partir da 

seleção de alguns objetivos de aprendizagem (habilidades) presentes no 

segundo, terceiro e quarto ciclos da BNCC. Dentro de cada unidade didática 

foram tratados dois temas e estes apresentam os seguintes tópicos: materiais 

utilizados, objetivo, roda inicial, vivência, discussão e roda final, sendo também 

elencados em algumas atividades: dicas e indicações de sites e vídeos para 

acesso do professor.  

 

a. Unidade didática - segundo ciclo do ensino fundamental 

Tema 1 - Pesquisa sobre lutas para deficientes 

Materiais: Imagens, reportagens, vídeos de atletas com deficiência. 

Objetivo: Conhecer qual a bagagem dos alunos sobre a Educação 

Especial relativa ao tema Lutas, posteriormente apresentá-los às modalidades 

presentes nas Paralimpíadas, que são o Judô para Deficientes Visuais, a 

Esgrima de Cadeira de Rodas e o Parataekwondo para amputados, com dismelia 

unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho nos membros inferiores 

Roda inicial: Conversar com os alunos e questioná-los sobre o que eles 

entendem por lutas e se algum deles já praticou alguma; em seguida questionar 

sobre o entendimento dos alunos sobre as lutas no contexto da deficiência.  

Vivência: O professor deverá realizar uma roda com os alunos e 

distribuirá imagens e reportagens de pessoas com deficiência praticando alguma 

luta e, a partir da observação dos alunos, ele deverá começar a questioná-los 

sobre as práticas corporais de lutas. Posteriormente o professor deverá orientar 

os alunos a realizarem em casa uma pesquisa sobre atletas com deficiência que 

praticam lutas, escolher o que mais lhe chamou a atenção e trazer para a 

próxima aula para a realização de um ranking. 
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Discussão: Questionar os alunos: Quais lutas são adequadas para 

deficientes visuais? Por quê? Quais são adequadas para deficientes físicos? Por 

quê? Quais lutas são adequadas para amputados? Por quê? 

Roda final: Finalizar a atividade com uma explicação do professor, 

exaltando que qualquer aluno com deficiência pode adequadamente ter a 

vivência sobre as práticas corporais de lutas. 

Links para acesso do professor: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2016/09/12/interna_internacional,80
3095/luta-as-cegas-o-judo-encara-as-paralimpiadas-e-a-deficiencia.shtml> Acesso em 
10 set. 2020 
<http://www.correiodoestado.com.br/esportes/judoca-sul-mato-grossense-leva-dois-
ouros-nos-jogos-paralimpicos/308598/> Acesso em: 10 set. 2020 
<http://globoesporte.globo.com/paralimpiadas/noticia/2016/09/um-muro-uma-cadeira-
de-rodas-e-um-sonho-brasileiro-refaz-vida-na-esgrima.html> Acesso em: 10 set. 2020 
<http://veja.abril.com.br/esporte/aos-45-anos-judoca-pode-subir-ao-podio-em-sua-6a-
paralimpiada/> Acesso em: 10 set. 2020 
<https://www.youtube.com/watch?v=BCZkIAB0ByI> Acesso em: 10 set. 2020 
<https://www.youtube.com/watch?v=BR7nIalbMwo> Acesso em: 10 set. 2020 
 
Tema 2 - Diferenciação entre luta x briga 
Materiais: Imagens que remetam às lutas e às brigas e duas caixas de papelão. 
  
Imagens de lutas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Bjj Fanatics (2020)                                      Fonte: Memória EBC – Boxe (2020)  
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Fonte: UFC Brasil (2019)                                            Fonte: Red Bull (2017) 
 
 

 
Fonte: Judô Rio (2018) 
 
Imagens de brigas: 
 

 
Fonte: Transamérica TV (2020)                                           Fonte: Uol Esporte (2013) 
 
 

 
Fonte: Globo Esporte (2019)                                           Fonte: Tri Curioso (2013) 
 
 

 
Fonte: ESPN Brasil (2018)                                            
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Objetivo: Expor aos alunos o tema da aula, referente à distinção entre 

luta e briga. 

Roda inicial: Questionar os alunos sobre a diferença entre luta e briga, 

sempre aderindo a exemplos como: o local onde está acontecendo o confronto, 

se há evidências de respeito, regras determinadas, entre outros aspectos. 

Vivência: O professor deverá realizar uma roda com os alunos e distribuir 

diferentes imagens, algumas representando lutas e outras brigas. Ele deve 

deixá-los explorar o material por algum tempo, observando a discussão sobre as 

imagens e depois colocar as duas caixas no centro da roda, sendo uma caixa 

para imagens de lutas e outra caixa para imagens de briga. Os alunos então 

deverão guardar as imagens onde acham que elas se inserem e, a partir disso, 

o professor começará um debate sobre o tema. 

Discussão: Questionar os alunos: Qual a diferença entre luta e briga? 

Em quais imagens os sujeitos estão brigando? Em quais imagens os sujeitos 

estão discutindo? Em qual momento a violência aparece? A luta tem um espaço 

específico para acontecer? As lutas possuem algum tempo determinado? E as 

brigas?    

Roda final: Discutir e explicar aos alunos as diferenças entre lutas e 

brigas, como o tempo delimitado, a vestimenta, o uso de implementos; explicar 

que para uma luta funcionar é preciso que ocorra o respeito pelo oponente; expor 

outras formas de se resolver conflitos. 

 

b. Unidade didática - terceiro ciclo do ensino fundamental 

Tema 1 - Introduzindo a Capoeira 

Materiais: Imagens, vídeos, relatos de como é a Capoeira e como ela se 

desenvolveu no Brasil e no mundo. 

Imagens  



Intellectus Revista Acadêmica Digital                                      Vol 61 N.º1 Ano 2020 
 

 

ISSN 1679-8902  93 

   
Fonte: Z1 Porta (2020)                                             Fonte:  Prefeitura de Campos (2016) 
 

 
Fonte:  LBV (2019) 
 
 

Vídeos para acesso do professor: 

<https://www.youtube.com/watch?v=RthNTSgjql8> Acesso em: 12 set. 2020 
<https://www.youtube.com/watch?v=UkQBNX_ndiI> Acesso em: 12 set. 2020 
<https://www.youtube.com/watch?v=-JABcyF5VkM> Acesso em: 12 set. 2020 
Links para acesso do professor: 
PACIEVITCH, Thais. Capoeira. Disponível em: <http://www.infoescola.com/artes-
marciais/capoeira/> Acesso em: 12 set. 2020 
CORDEIRO, Tiago; JOKURA, Tiago. Como surgiu a capoeira? Luta foi criada no 
século 17 por escravos africanos. 2010. Disponível em: 
<https://mundoestranho.abril.com.br/esporte/como-surgiu-a-capoeira/>. Acesso em: 12 
set. 2020 
 

Objetivo: Apresentar aos alunos a Capoeira e seu contexto histórico.  

Roda inicial: O professor deverá iniciar uma conversa com os alunos, 

questionando o que eles sabem sobre a Capoeira e se há algum grupo de 

capoeira no bairro. Posteriormente o professor deverá apresentar aos alunos o 

material contendo o contexto histórico da Capoeira para que os alunos 

conheçam sua origem e sua evolução.  

Vivência: Com os alunos sentados um ao lado do outro, o professor 

deverá disponibilizar o material contendo informações sobre os movimentos e as 
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características da Capoeira. Em seguida, o professor deverá solicitar que os 

alunos se levantem e fiquem um ao lado do outro em uma distância de cerca de 

um metro. O professor irá questionar cada aluno uma vez, fazendo com que ele 

reproduza algum golpe ou falando alguma característica presente no material 

disponibilizado pelo professor. A atividade termina quando todos os alunos 

comentem alguma característica ou realizem algum movimento. 

Dica: O professor pode utilizar esta atividade para apresentar demais 

lutas aos alunos. 

Discussão: Questionar os alunos: A Capoeira é uma luta ou uma dança? 

Em quais momentos ela se caracteriza como luta? E como dança? Em quais 

locais na sua comunidade seria interessante ter aulas de Capoeira? 

Roda final: Finalizar a atividade explicando para os alunos que a 

Capoeira é uma luta, que tem como característica uma mistura com a música, 

por conta da sua origem africana e desenvolvida pelos escravos africanos no 

Brasil, e que esta é uma modalidade que pode ser praticada em qualquer lugar 

(quadras, praças públicas, entre outros).  

 
Tema 2 - Ginga da capoeira 

Materiais: Nenhum. 

Objetivo: Iniciação dos alunos à ginga, um aspecto presente na 

Capoeira. 

Roda inicial: Realizar uma conversa com os alunos, sobre o que eles 

conhecem sobre a Capoeira e, a partir disso, explicar o que é a ginga na capoeira 

e que as atividades terão como foco o ensino dela. 

Vivência: Os alunos ficarão dispostos pela quadra e um aluno será 

escolhido como o pegador. Ao sinal do professor, os alunos devem fugir do 

pegador e, quando algum deles for pego, deverá ficar parado na posição da 

ginga da Capoeira. Para ser liberto, outro aluno que estiver livre deverá ‘gingar’ 

com o aluno pego.  

Dica: No decorrer da atividade o professor pode substituir o pegador ou 

colocar mais pegadores em jogo. 

Discussão: O professor poderá fazer uma enquete, questionando os 

alunos em qual momento da Capoeira a ginga está presente. 
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Roda final: Desenvolver uma conversa com os alunos, explicando que, 

a partir da ginga, originam-se todos os movimentos da Capoeira. 

 

c. Unidade didática - quarto ciclo do ensino fundamental 

Tema 1 - Introdução ao Muay Thai  

Material: Computador acessível.  

Objetivo: Demonstrar aos alunos o desenvolvimento dos movimentos da 

luta de Muay Thai. 

Roda inicial: Conversar com os alunos sobre o Muay Thai, uma luta que 

nasceu através da necessidade de segurança da tribo de Yunnam (tribo 

primitiva) e posteriormente questionar se eles já tiveram alguma vivência 

relacionada a essa modalidade. 

Vivência: O professor dividirá a turma em pequenos grupos de quatro 

pessoas e estes irão realizar uma pesquisa no qual o objetivo é localizar quais 

os golpes presentes nessa luta. Posteriormente o professor deve solicitar que os 

alunos façam uma roda e cada grupo irá apresentar um movimento ou um golpe 

que foi encontrado na pesquisa. O professor deve continuar com a atividade até 

que todos os grupos tenham apresentado. 

Discussão: O professor questionará os alunos: Quais movimentos vocês 

acharam importante? Há alguma relação entre o Muay Thai e as brigas que 

acontecem nas ruas?  

Roda final: O professor deverá deixar claro que o Muay Thai é uma arte 

marcial Tailandesa muito antiga, que começou como uma forma de proteção 

contra ataques de bandidos e animais. 

Link para acesso do professor: 

Confederação Brasileira de Muay Thai. História do Muay Thai. Disponível em: 

<http://www.cbmuaythai.com.br/cf/extra.asp?id=1#.WeKynmhSzIU>. Acesso 

em: 11 set. 2020 

 

Tema 2 - Construção de painéis 

Materiais: Cartolinas, canetas coloridas, giz, cola, imagens da internet, 

computador para buscar informações, entre outros. 
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Fonte: Globo Esporte (2019)                                        Fonte: Agência Brasil (2019) 
 
 

 
 

Fonte: Karatê.Art (2019)                                                  Fonte: Olhar Olímpico (2017) 
 
 

  
  

Fonte: Globo Esporte (2013)                                             Fonte: HypeScience (2013) 
 
  

Link para acesso do professor: 

<http://tudosobreaslutas.blogspot.com.br/2012/03/classificacao-principios-

condicionais-e.html> Acesso em: 11 set. 2020  

Objetivo: Entender a diferença de lutas de curta, longa e média distância. 

Roda inicial: O professor irá explicar a atividade e entregar as cartolinas, 

canetas e giz aos grupos. 

Vivência: Com os alunos divididos em grupos, o professor irá solicitar 

que os alunos pesquisem quais os aspectos que diferenciam as lutas de curta, 
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média e longa distância. Posteriormente à pesquisa, os alunos devem colar e 

escrever as informações encontradas na cartolina.  

Discussão: Questionar os alunos: quais modalidades estão inseridas no 

grupo de média distância? E no grupo de curta distância? E quanto ao grupo de 

longa distância?  Você tinha conhecimento desta classificação antes desta aula? 

Roda final: Solicitar que os alunos coloquem os painéis em locais visíveis 

da escola, para que haja conhecimento da comunidade escolar.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nesse estudo, pode-se concluir que é exequível o ensino do 

conteúdo lutas no ambiente escolar, ainda que o profissional de Educação Física 

não tenha nenhuma vivência com alguma modalidade específica, uma vez que 

a BNCC traz como objetivo trabalhar essa prática corporal por meio de um 

fenômeno cultural dinâmico. Além do que, não se faz necessário ter objetos 

particulares de modalidade específicas para apresentar aos alunos, assim o 

professor pode sistematizar os principais elementos das diferentes modalidades 

do conteúdo lutas para desenvolver suas aulas.  

Logo, o ensino deste conteúdo deve ressignificar sua importância perante 

a sociedade e conceder significado para o aluno, no sentido de contribuir com 

sua formação enquanto pessoa, na construção dos princípios e valores, no 

sentimento de pertencer e estar incluso na sociedade e conhecer e respeitar 

outras culturas. 

Entende-se que a BNCC vem para contribuir com o conteúdo das lutas no 

ambiente escolar, visto que o mesmo é apontado para receber um tratamento 

pedagógico em três ciclos do Ensino Fundamental. Nesse sentido, espera-se 

que esse estudo possa auxiliar com a prática pedagógica de professores de 

Educação Física escolar, bem como se entende a necessidade da realização de 

outras pesquisas acerca desse tema. 
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