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O DESAFIO DAS LUTAS COMO PROPOSTA DE ENSINO NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 

 

THE CHALLENGE OF FIGHTS AS PROPOSED EDUCATION CLASSES IN 

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION. 

 

EL RETO DE LA LUCHA COMO SE PROPONE CLASES DE EDUCACIÓN EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

CARLOS HENRIQUE AZEVEDO PEREIRA¹ 

FELIPPE FALQUETO DOS REIS
1
 

 

 

RESUMO 

 

Apesar de ser considerado como um conhecimento legítimo da Educação Física, o 

conteúdo lutas é pouco explorado no contexto escolar. Mesmo presente nos PCN`S e 

com a crescente visibilidade nas mídias em geral, as lutas ainda sofrem restrições nas 

aulas de Educação Física por grande parte dos professores que não experimentam novos 

conteúdos em suas aulas, e com isso restringem os seus alunos aos conteúdos 

tradicionais. Esta pesquisa tem o caráter qualitativa e baseamos principalmente nas 

abordagens do Coletivo de Autores, e na crítico-emancipatória de Kunz através de uma 

metodologia baseada no relato de experiência. Buscamos respostas para os motivos da 

resistência dos professores em trabalharem com as lutas nas escolas, e indo a campo, 

contrapomos o censo comum de que as lutas despertam a violência e agressividade dos 

alunos.  

 

Palavras-chave: lutas; Educação Física; violência;  

 

ABSTRACT 

 

                                                
1 Graduandos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo    
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Although considered as a legitimate knowledge of Physical Education, struggles content 

is underexplored in the school context. Even in this PCN `S and the growing visibility 

in the media in general, struggles still suffer restrictions in physical education classes 

for most teachers who do not experience new content in their classes, and thus restrict 

their students to traditional content . This research is mainly qualitative in nature and 

base-surmounting critical approaches, the Group of Authors, and critical-emancipatory 

Kunz. We seek answers to the reasons for the resistance of teachers to work with the 

fights in schools, and going into the field, we oppose the common census that struggles 

arouse violence and aggression of the students. 

 

Keywords: fights; Physical education; violence; 

 

 

RESUMEN 

 

Aunque se considera como conocimiento legítimo de la Educación Física, las luchas de 

contenido está poco explorada en el contexto escolar. Incluso en este S `PCN y la 

creciente visibilidad en los medios de comunicación en general, todavía lucha sufrir 

restricciones en las clases de educación física para la mayoría de los maestros que no 

experimentan nuevos contenidos en sus clases, y por lo tanto restringen a sus alumnos a 

los contenidos tradicionales . Esta investigación es principalmente de índole cualitativa 

y enfoques críticos de base-superación, el Grupo de Autores y Kunz-crítico 

emancipador. Buscamos respuestas a las razones de la resistencia de los maestros a 

trabajar con las peleas en las escuelas, y de entrar en el campo, nos oponemos al censo 

común que se debate la violencia Despertar y la agresión de los estudiantes.  

 

Palabras clave: peleas; Educación Física; violencia; 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Focalizamos, nesse trabalho, as narrativas dos alunos de uma escola particular 

localizada no bairro Santa Lúcia, em Vitoria/ES, especificamente com duas turmas de 6º 

ano, sendo um estudo de caso de caráter qualitativo. O período de intervenção foi de 
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aproximadamente dois meses, no qual contávamos com sete aulas, duas vezes por 

semana, com cada turma contendo por volta de vinte alunos. 

Nesse primeiro momento, reservamos as duas primeiras semanas de aula para uma 

observação geral: alunos, espaço físico, materiais disponíveis, entre outros pertinentes 

para nossa intervenção. 

Problematizamos, no trabalho, o modo como os alunos se relacionam com o conteúdo 

lutas nas aulas de Educação Física: como o conteúdo lutas é reconhecido pelos alunos 

no ensino fundamental? Quais as experiências dos alunos que contribuem para essa 

compreensão? Como as experiências nas aulas de educação física ampliam essas 

experiências e compreensão em relação o conteúdo lutas? 

Para melhor entendimento do conteúdo lutas, adotamos uma sistematização através de 

sub-conteúdos que na nossa concepção, são fundamentais para o entendimento do 

mesmo, sendo eles: História das lutas; Procedimentos básicos das lutas; tipos lutas; lutas 

e pessoas com deficiência. 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi proporcionar diversas possibilidades de se conhecer, 

vivenciar e ressignificar as lutas ampliando o acervo cultural e motor dos sujeitos 

envolvidos, tendo de forma específica conhecer o contexto histórico e cultural em que 

as lutas estão inseridas a fim de que os alunos se entendam como sujeitos de sua própria 

prática. 

 

Vivenciar e compreender os procedimentos básicos das lutas (defesa, ataque, 

deslocamento, equilíbrio), vivenciar os diversos tipos de lutas (olímpicas e não-

olímpicas), refletir sobre os valores e princípios que estão inseridos nas lutas, como a 

ética, o respeito, a tolerância, entender a diferenciação entre lutas e violência e refletir 

sobre as lutas como ferramenta de inclusão de pessoas com deficiência. 

 

Escolhemos o conteúdo lutas para trabalhar nas aulas do estágio pelo fato de 

considerarmos um desafio coletivo, visto que este foi pouco visto por nós durante o 

curso, até o presente momento, e pelo fato desse conteúdo ser raramente trabalhado no 

contexto escolar por diversos motivos. Motivos estes que Rondinelli (2010) destaca 

como sendo a falta de vivência da maioria dos professores com as lutas e a preocupação 

com a violência que se imagina que as lutas possam gerar. 
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Para Santos (2009), as lutas são muitas vezes associadas ao contexto da violência 

porque a mesma tornou-se também fonte de consumo. 

 

 

 

 

 

A violência gera audiência de telespectadores, vende produtos e, com isto, 
gera dinheiro! A violência tornou-se rentável! A mídia é um dos principais 

veículos de associação entre a luta e a violência, o que não quer dizer 

também que não haja outros motivos para deturpação da verdadeira essência 

das lutas. Muitos adeptos das lutas, por exemplo, utilizam este conhecimento 

de maneira inadequada e assim, contribuem também para que esta relação 

entre lutas e violência seja bastante difundida socialmente. (p.1) 

 

  

Decidimos então contrapor o censo comum de que à violência é um fator intrínseco das 

lutas e que é preciso que o professor tenha experiências de vida e/ou acadêmica com as 

lutas para poder trabalhar o tema na escola. 

  

Acreditamos que as lutas dentro do contexto histórico-sócio-cultural do homem, devem 

servir como instrumento de auxílio pedagógico ao profissional de educação física como 

afirma Daolio (2004), sustentando a idéia de que o profissional de educação física não 

atua sobre o corpo ou com o movimento em si, não trabalha com o esporte em si, não 

lida com a ginástica em si. Ele trata do ser humano nas suas manifestações culturais 

relacionadas ao corpo e ao movimento humano, historicamente definidas como jogo, 

esporte, dança, luta e ginástica. 

 

Nosso primeiro contato com a instituição foi em Setembro de 2011, a partir de uma 

reunião entre a professora surpevisora do estágio, a professora da escola-campo e nós 

acadêmicos. 

 

As condições estruturais que se apresentam na escola são relativamente boas. Possui 

uma quadra poliesportiva, dois andares de salas de aula, sala de dança, sala de vídeo, 

auditório, cantina, uma sala de professores, um pátio pequeno e um setor de recepção e 

pedagógico da escola. Com relação aos materiais para Educação Física, a escola possui 

um acervo um pouco limitado contendo algumas bolas de futsal, voleibol e basquete, 

um jogo de coletes, cones, arcos e cordas. Mas isso não compromete de forma 

considerável no processo de ensino-aprendizagem e no trabalho dos professores. 
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As duas turmas de 6º ano possuíam aproximadamente vinte e oito alunos e alguns deles 

eram tidos como mais problemáticos com relação a comportamento, porém ambas as 

turmas eram de fácil e bom relacionamento com a professora e entre eles. 

Em conjunto com a professora da escola-campo e a professora surpevisora do estágio, 

decidimos organizar um projeto de lutas para os alunos dos 6º anos do Ensino 

Fundamental, visto que seria um desafio para nós e os mesmos provavelmente não 

tinham vivenciado esse conteúdo da Educação Física na escola. Embora não 

estivéssemos dando continuidade ao planejamento da professora da escola-campo, ela 

aceitou nossa proposta mostrando-se disposta a auxiliar no que fosse necessário. 

 

Alguns estudiosos, como Nascimento e Almeida (2007), afirmam que a violência pode 

se apresentar como conseqüência das lutas, mas também pode se apresentar durante a 

prática do futebol e do basquetebol, por exemplo. Tudo dependerá da mediação 

pedagógica do professor. Vale lembrar, também, que as lutas influenciam positivamente 

na formação do caráter e na personalidade dos sujeitos, pois elas compõem um caminho 

para atingir a harmonia consigo mesmo (SANTOS, 2009).    

 

Com relação à falta de experiência e de vivência em algum conteúdo da Educação 

Física por parte do professor, alguns estudiosos afirmam que o professor não precisa 

saber fazer para saber ensinar. O professor tem que se conscientizar de que existem 

meios para trabalhar  lutas com os alunos sem tê-las praticadas antes.  E lembrando que 

nenhum de nós teve contato com lutas anteriormente. 

 

É importante lembrar, também, que o conteúdo lutas, é apresentado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s). Segundo ele, são disputas em que o(s) oponente(s) 

deve(m) ser subjugado(s), com 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 exemplos 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,1998.p.70). 

 

 Além de mostrar as lutas como conteúdo a ser trabalhado no Ensino Fundamental, esse 

documento destaca alguns caminhos para o professor levar essa proposta ao aluno. 
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Este estudo visa também oportunizar uma maior familiaridade com o ensino das lutas 

nas escolas, descobrindo novas possibilidades frente ao desafio, de modo identificar os 

possíveis problemas que surgirem no percurso e em conjunto, encontrarmos as melhores 

soluções. 

 

Nossa proposta de ensino buscou trabalhar os fundamentos básicos das lutas, (defesa; 

ataque; agilidade; equilíbrio e força), em busca do desenvolvimento motor, afetivo-

social e cognitivo de modo a favorecer, com as atividades propostas, momentos 

propícios para elaboração de estratégias em grupos, elaborações de regras em conjunto 

para preservação da integridade física dos colegas além do aprimoramento da 

lateralidade e noção de corpo. 

 

Partimos da metodologia como relato de experiência, narrando os fatos nas aulas 

vividas, buscando a melhor forma de intervir e ensinar o conteúdo Lutas. 

 

A avaliação foi feita de forma formativa a partir das observações e registros das aulas. 

Foi observado a participação dos alunos, a compreensão do conteúdo e os 

procedimentos das atividades. 

 

Os instrumentos de avaliação foram todos os elementos que os alunos produziram, 

como os questionários (avaliação diagnóstica) e relatórios (avaliação somativa). 

 

1. LUTAS, ESCOLA E ENSINO  

 

Partindo desse princípio, iniciamos nossa intervenção aplicando um questionário com os 

alunos de duas turmas de 6º ano com o intuito de diagnosticar o que eles sabiam de lutas 

e se enxergavam alguma relação/diferença entre este tema e a violência. Com esse 

questionário, diagnosticamos o quanto as lutas estão atreladas à violência no 

entendimento dos alunos. Esse diagnóstico se comprova em falas dos alunos como: - 

“Luta para mim é bater, derrubar o adversário”; - “não gosto de lutas porque é 

violento”; - “acho que luta é a mesma coisa que violência pois pode machucar uma 

pessoa”; - “lutas são duas pessoas se batendo”. Alguns alunos também associavam as 

lutas com artes marciais ou defesa pessoal. Percebemos que muitos alunos também se 

mostraram contraditórios afirmando que luta era um tipo de violência.  
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Em uma pergunta do questionário que dizia “o que você entende por lutas?” e, na 

pergunta seguinte que dizia “você acha que luta é a mesma coisa que violência?” eles 

dissociavam esses dois temas de discussão. Isso ocorreu, provavelmente, pelo fato da 

nossa presença ter influenciado na resposta dos alunos, visto que eles sabiam que 

levantaríamos a temática da violência nas aulas sobre lutas.  

 

Durante as aulas levamos a proposta de atividades, inicialmente, que aproximassem os 

alunos do contexto histórico das lutas, como pique-bandeira e jogo de conquista de 

território, visto que o processo histórico das mesmas se iniciou a partir da conquista de 

território entre os povos. Quando iniciamos esse projeto, sentimos empolgação por parte 

dos alunos, porém certa desconfiança pelo fato de nunca terem vivenciado esse 

conteúdo na escola. Conforme ficou explícito na pesquisa de (CAMILO e ROSA, 

2013), realizada no município de Viana-ES, retrata a ausência do conteúdo Lutas nas 

escolas da rede municipal. 

 

De acordo com (CAMILO e ROSA, 2013): 

 

Acerca do apoio pedagógico para o trato dos conteúdos, notamos uma falta 
de trabalho em conjunto entre escolas e Secretaria de Educação, haja vista o 

desconhecimento por parte dos professores da existência de um documento 

norteador para a prática de lutas nas Diretrizes Curriculares de Viana. Isto 

pode remeter a falta de interesse em fazer com que os professores ofereçam 

conteúdos mais diversificados aos alunos, frente à insegurança de muitos 

desses docentes que não se sentem preparados para o trabalho das práticas 

corporais em questão, considerando todos os seus aspectos, isto é, os saberes 

históricos, técnicos, conceituais e valorativos. 

 

 

Ainda na pesquisa, é relatado por alguns professores da rede municipal de Viana, que 

reconhecem que as Lutas são legítimas da Educação Física escolar, mas sentem  

dificuldades em passar o conteúdo nas suas aulas, e ao mesmo tempo reforçam para que 

os alunos procurem vivências fora da escola, por acreditarem que seria um ambiente 

mais proprício de aprendizagem. Isso pode ser reconstruído a partir de uma base 

redigida dos PCN’S, quando é oferecido ferramentas para que eles possam introduzir 

minimante o conteúdo.  

Partindo desse fato, propomos atividades que contemplavam movimentos e ações que 

são freqüentemente utilizados nas lutas, como ataque/defesa, equilíbrio, força, 
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deslocamento, elementos estes, que são recomendados pelo PCN, norteando nossas 

intervenções. 

Neste contexto de disputa de território, em uma das intervenções, tivemos um problema 

disciplinar com o João, um dos alunos da segunda turma do 6º ano e que era “definido” 

pela professora da escola-campo como sendo “problemático”. Nesse episódio, 

propomos uma atividade em que os alunos teriam bolas de encher amarradas nos pés e 

nas mãos e deveriam defender a sua bola e estourar a do colega, associando a idéia de 

ataque, defesa e deslocamento envolvidos nas lutas. Num determinado momento, o 

aluno Paulo estourou a bola de João sem que nós tivéssemos apontado o inicio da 

atividade. Com isso, João se exaltou e quis agredir seu colega. Como estava no final da 

aula, encerramos com a atividade, separamos a briga e reunimos a turma para 

terminarmos a aula e problematizarmos a questão.  

No retorno para a sala, Paulo foi um dos últimos a sair da quadra, então aproveitamos o 

momento para conversar com ele e dissemos que se seu colega se exaltasse novamente, 

seria para ele não revidar, pois, nesse caso Paulo perderia a razão. A atitude que deveria 

ser tomada é falar com algum professor. Enquanto isso, João se desentendeu novamente 

com um aluno do Ensino Médio e intervimos na situação pedindo para que ele 

retornasse para a sala.  

João era tido como um dos mais indisciplinados da segunda turma, na maioria de nossas 

aulas percebíamos que ele fazia várias brincadeiras de tom agressivo. Ainda nas aulas 

de observação do estágio, em um dado momento esse mesmo aluno se dirigiu para nós 

com palavras de baixo calão, porque não havíamos marcado uma falta para o time dele 

no jogo de futsal quando a professora da escola-campo nos pediu auxilio, pois ela não 

havia visto o lance. Nessa mesma aula em que o aluno João se desentendeu com dois 

colegas, o aluno Pedro agrediu um colega por ter feito uma brincadeira que não gostou. 

Intervimos nesse momento separando os dois e, na aula seguinte onde trabalhamos com 

a capoeira, colocamos o aluno Pedro para nos ajudar a ministrar a aula, já que ele tinha 

experiência com essa prática corporal.  

Nosso objetivo com essa ação era de colocar Pedro como um exemplo para a turma, 

assim como o professor, fazendo com que ele a respeitasse e ajudasse a mesma 

utilizando um tipo de luta que é a capoeira.  
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Outro fato importante que ocorreu em nossas aulas foi à falta de colaboração da 

primeira turma e a discussão que tivemos posteriormente com ela. Em uma das aulas 

propomos atividades sobre capoeira. Fizemos uma atividade chamada capitão-do-mato, 

similar à brincadeira do “coelho sai da toca”, a fim de aproximar os alunos do contexto 

histórico que a capoeira estava inserida, em que era um mecanismo de defesa utilizada 

pelos escravos fugitivos das fazendas contra os capitães-do-mato que os capturavam 

novamente para seus senhores.  

Depois tentamos passar para os alunos um pouco da ginga da capoeira e alguns golpes, 

para que pudéssemos realizar uma roda de capoeira no final da aula. Porém em nenhum 

momento os alunos se mostraram interessados nas atividades propostas e na aula. 

Muitos falavam que a aula estava chata e que até preferia fazer relatório.  

Pensamos em mudar o método para resgatarmos o interesse dos alunos, mas não 

obtivemos sucesso. Conseqüentemente, a única alternativa que encontramos foi retornar 

com os alunos para a sala, pedir uma pesquisa para a casa sobre luta, violência e 

capoeira e questioná-los em relação à atitude tomada no momento da aula. Ao abrirmos 

esse espaço para a conversa, muitas meninas manifestaram insatisfação em fazer aula 

juntamente com os meninos por eles não as respeitarem e não as deixarem fazer as 

atividades de forma igualitária. Os meninos se manifestaram dizendo que gostariam que 

as aulas tivessem um momento somente para os meninos e outro somente para as 

meninas. 

 Além de mostrar, de certa forma, um tipo de violência gerada pela intolerância e 

desrespeito entre meninas e meninos, esse fato mostra a dificuldade que o professor de 

Educação Física encontra na sua prática docente devido à cultura reducionista que está 

enraizada no contexto escolar, onde as meninas devem ficar sempre separadas dos 

meninos e o professor deve reduzir suas aulas de Educação Física a apenas alguns 

conteúdos sem poder levantar outra proposta nova. Achamos o momento propício para 

discutirmos em conjunto soluções para o problema em questão e tentar de um modo 

diferente na aula seguinte.  

Como combinado na aula anterior, trouxemos uma atividade onde os alunos se 

dividiriam em duplas de alturas e pesos aproximados para disputa de força. No primeiro 

momento, propomos uma atividade que consistia em deslocar o oponente, que 

econtravasse à sua frente, empurrando-o com as mãos em seu ombro. Esta atividade se 

destacou por favorecer os alunos mais “gordinhos”, que geralmente são excluidos das 



pg. 14 
 

aulas de Educação Física, e por ter uma participação efetiva da turma. Eles próprios 

alternaram de parceiros movidos pelas disputa em si. Em um segundo momento, 

fizemos a disputa do cabo de guerra, que também teve a participação de todos os alunos. 

 

Conforme as aulas iam sendo ministradas, nós consiguimos administrar melhor as aulas 

e ganhamos o interesse e atenção dos alunos que passaram a nos enxergar e respeitar 

como professores, o que antes não acontecia. Talvez pela pouca idade, até mesmo por 

notar nossa falta de experiência, fato que foi se aprimorando a cada aula. No processo 

ensino aprendizagem sempre retomávamos os aprendizados da aula passada para 

prosseguir com o nosso projeto. 

A cada aula sentíamos mais seguros e respeitados perante os alunos, o fato da reflexão 

sobre as aulas anteriores, juntamente com os alunos, nos remeteu às aulas de narrativas 

de formação. Com isso os alunos passaram a ser nossos aliados vendo sentido nas 

nossas intervenções quanto a nossa intencionalidade pedagógica, além de ter nos 

acrescentado experiência para futuras intervenções.  

Segundo Bondía (2002): 

Se a experiência é o que nos acontece, e se osujeito da experiência é um 

território de passagem, então a experiência é uma paixão. Não se pode captar 

a experiência a partir de uma lógica da ação, a partir de uma reflexão do 

sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito agente, a partir de uma teoria das 

condições de possibilidade da ação, mas a partir de uma lógica da paixão, 

uma reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito passional. 

 

Outra aula de destaque foi a aula de esgrima. Levamos bastantes jornais para a escola 

para que os próprios alunos confeccionassem suas espadas. A medida em que a a aula 

acontecia, os alunos foram elaborando as regras para os problemas encontrados como 

por exemplo, a espada só poderia acertar o tronco do adversário, ou ainda que os golpes 

só poderiam ser de modo a “furar” o oponente e não batendo lateralmente para que não 

se machucassem. Nesta aula, prcebemos que os alunos estavam preocupados com a 

integridade física dos seus colegas, o que inicialmente foi levantado por nós como um 

dos objetivos.        

Ao final do estágio, pedimos aos alunos das duas turmas do 6º ano, que elaborassem um 

relatório destacando o aprendizado de cada um no decorrer de nossas intervenções. Para 

a realização desse relatório não determinamos nada em especial, deixamos os alunos 
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livres para que escrevessem o que desejassem com relação às aulas e ao seu 

aprendizado. Esta foi à forma com que avaliamos o que eles foram capazes de construir 

durante este projeto e qual a relevância da nossa atuação como professores para a 

formação escolar e humana desses alunos. O resultado dessa avaliação foi muito 

satisfatório para nossa formação e evidenciou a importância do professor de Educação 

Física e da própria Educação Física na escola. Podemos comprovar isso com o 

depoimento do aluno João
2
, tido como o aluno mais “problemático” da turma no início 

do projeto: - “Aprendi que lutas não é violência e os estagiários me ajudaram a melhorar 

meu comportamento e a não brigar”. 

Em geral, no final do estágio, os alunos passaram a dissociar as lutas da violência e 

relacioná-las com defesa pessoal: - “Luta não é briga”, - “luta é defesa pessoal”. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Pensando na complexidade da relação/diferença entre lutas e violência, nossa proposta é 

problematizar questões a partir de experiências e destacar a considerável importância da 

atuação do professor de Educação Física como mediador do conhecimento no processo 

de ensino-aprendizagem na escola. Para Junior e Junior (2011), os alunos que antes das 

suas intervenções acreditavam que as lutas são geradoras de violência, possivelmente 

têm tal representação a partir do que vivenciam em sua realidade. Por isso, cabe aos 

professores de Educação Física desmistificar essas representações em suas aulas a fim 

de que a confusão entre luta e brutalidade seja resolvida (JUNIOR; JUNIOR, 2011). 

Nesse sentido, SANTOS (2009) contribui quando cita Carreiro (2005), em que é 

necessário (re) significar as lutas para que elas possam contribuir com os objetivos do 

componente escolar. 

Não partimos do princípio metodológico de apenas uma abordagem pedagógica, como a 

desenvolvimentista de Go tani, a construtivista de João Batista Freire e as críticas do 

Coletivo de Autores e de Elenor Kunz. Entretanto, nos baseamos principalmente nas 

abordagens crítico-superadora, do Coletivo de Autores, e na crítico-emancipatória de 

Kunz, pois acreditamos que, para os alunos compreenderem a diferenciação entre lutas e 

violência, é necessário que eles tenham a concepção crítica dessas manifestações sociais 

                                                
2 Todos os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos alunos. 
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a fim de que se entendam e sejam sujeitos da própria prática, no sentido de serem 

protagonistas nas ações durante as aulas de Educação Física.  

Além disso, é importante emancipar os envolvidos devendo ser produzida em contexto 

significativamente lúdico, tendo como foco a formação de um sujeito ativamente 

aprendente, autônomo, levando em consideração suas dimensões afetivas, cognitivas, 

sociais e motoras (CHICON; SÁ, 2010). Por isso, é fundamental a relação dialógica e 

problematizadora entre professor e aluno, no sentido de promover uma reflexão crítica 

sobre o tema das lutas. 

A violência e a agressividade são temas que devem ser abordados e discutidos nas 

escolas e o conteúdo lutas, sugerido pelos PCN’s para ser trabalhado nas aulas de 

Educação Física, proporciona momentos muito ricos para que o educador possa intervir 

na formação humana de seus alunos, pois o mesmo aborda variados temas transversais 

que propiciam a exaltação de valores como respeito às individualidades, cooperação, 

trabalho em equipe, entre outros. Além disso, ao se trabalhar com as lutas no ambiente 

escolar, podemos problematizar a relação entre luta e violência que no entendimento da 

sociedade em geral são sinônimos.  

É necessária a promoção de reflexões sobre esta problemática que está em evidência, 

sobretudo nas escolas, pois nela os conflitos, diferenças e brincadeiras podem acabar se 

transformando em violência. Nesse sentido, é preciso que os educadores se 

conscientizem do seu papel social e da importância maximizada da funcionalidade de 

suas intervenções dentro de uma instituição de ensino. 

É importante destacar o papel do professor de Educação Física na mediação do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos, independente do conteúdo que está sendo 

trabalhado. Essa mediação pedagógica com compromisso resulta em reflexões como 

essa feita por um de nossos alunos no estágio: -“...aprendi muito com vocês, passei a 

gostar mais ainda de Educação Física, nunca vou esquecer vocês”.    
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