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Resumo 

 

O artigo abaixo tem como objetivo discutir a possibilidade e os benefícios de ter as lutas 

como conteúdo escolar, nas aulas de educação física, atrelando a sua não utilização 

como conteúdo a alguns aspectos históricos e sociais. Também apontamos a riqueza em 

conteúdo pedagógico das lutas dês da sua origem aos dias atuais diferenciando lutas, 

artes marciais e esporte, passando pela linha de pensamento de alguns autores que 

pesquisam o assunto, trazendo argumentos para mostrar a professores que se 

interessarem em aplicar o conteúdo que a pesquisa e o planejamento e essencial para o 

êxito em fazer boas aulas de lutas.  

 

Abstrac 

 

The below article aims to discuss the possibility and benefits of having fights as a 

school subject, in physical education classes, linking non-use content with some 

historical and social aspects. Also pointed out the wealth of educational content DES 

struggles of its origin to the present day differentiating fights, martial arts and sport, 

passing through the minds of some authors who research the subject, bringing 

arguments to show teachers who are interested in applying content online that research 

and planning is essential for success in making good lessons fights. 

 

Abstracto  

 

El siguiente artículo tiene como objetivo discutir la posibilidad y las ventajas de tener 

peleas como asignatura escolar, en las clases de educación física, que une su no 

utilización como contenido a algunos aspectos históricos y sociales. Asimismo, ha 

recordado la gran cantidad de contenido educativo des luchas de su origen hasta 

nuestros días diferenciando las peleas, las artes marciales y el deporte, pasando por la 

mente de algunos autores que investigan el tema, aportando argumentos para mostrar 

los profesores que estén interesados en la aplicación de los contenidos en línea que la 

investigación y la planificación es esencial para el éxito en la toma de buenas lecciones 

peleas. 



 

Introdução 

 

O conteúdo lutas1 faz parte do currículo da educação física escolar, porém percebe-se 

que ainda necessita ser desenvolvido de forma mais presente nas aulas de educação 

física. Mesmo o conteúdo sendo apontado como um instrumento de formação ética, de 

boa conduta, melhoria da alto estima e concentração dos praticantes, a questão a ser 

estudada, como podemos atrelar as lutas às aulas de Educação Física escolar?  

 

A marginalização das lutas na sociedade pode ter acontecido por um fator histórico 

social, na época que elas surgiram, tanto no Brasil como no mundo, tais fatores não 

foram resolvidos até os dias atuais, fatores esses que vem ate os dias de hoje como 

barreiras para que o ensino das lutas entre nas escolas como conteúdo. 

 

 Cada luta possui uma origem, um significado, e um contexto histórico que deu origem 

a seus movimentos e a um condigo de ética 2, muitas milenares e outras mais recentes. 

 

O não entendimento dos conceitos de lutas, esporte e artes marciais pode levar 

associação das práticas de combate à violência. Tal entendimento deveria ser 

apresentado nas escolas pelo professor de Educação Física, que não é necessário ser um 

especialista em cada modalidade de luta, mas sim, que saiba diferenciar o que é esporte, 

lutas e o que é arte marcial, para que não haja mais confusões e associações de seus 

conteúdos com o que não lhe pertence. Pois na prática corporal de combate e no 

entendimento dos seus conceitos é que está a riqueza como conteúdo pedagógico, 

podendo ser um grande instrumento de formação.  

 

                                                           
1 Optou-se pelo conceito de lutas por fazer parte do PCNs e adotar lutas em Carvalho (2007) para quem a 
prática e a teoria estão perfeitamente imbricadas, temos como atributo político a arte da provocação. 
(CARVALHO, 2007, p.23) 
2 A classe guerreira do Japão feudal conhecida como samurai (ou bushi), conseguiu fama por sua bravura, 
técnicas marciais, honra e por seu espírito inabalável diante da morte. Essa- reputação se deve à um 
código de ética e conduta, seguido e vivido pelos guerreiros, conhecido como bushidô. 



Desta forma este artigo pretende colaborar com a prática pedagógica das lutas como 

conteúdo da educação física escolar, além da análise da forma de ensino de alguns 

professores, traçando um panorama teórico sobre o conceito de artes marciais e lutas, 

pedagogia e esporte, propondo também formas de ensino pautadas em uma pedagogia 

critica reflexiva, pautadas nos significados dos aspectos tradicionais das lutas e tendo 

como foco o sujeito que se movimenta. Procurando responder questões como: como é o 

ensino das artes marciais? De que modo os aspectos tradicionais e contemporâneos se 

relacionam durante a prática pedagógica? e como se deve inserir tal conteúdo nas aulas 

de educação física? 

 
Contribuem com este estudo no que se refere à importância da 
fundamentação teórica do professor “(...) para justificar a comunidade 
escolar e à própria sociedade o que já sabem fazer, e, estreitando as 
relações entre teoria e prática pedagógica, inovar, quer dizer, 
experimentar novos modelos, estratégias, metodologias, conteúdos (...)” 
(p. 80). Então, a necessidade de preparar as aulas, estará contribuindo 
para a formação integral do aluno, de acordo com as necessidades 
contemporâneas. Betti; Zuliani (2002). 

 

Desta maneira tenho como objetivo entender os preconceitos e restrições em relação as 

lutas na Ed. Física escolar, apresentando e defendendo seus benefícios físicos, 

disciplinares, conceituais  e principalmente cultural. Para isso se faz necessário um 

estudo e planejamento das aulas, aprender sobre lutas com um olhar de professor.  

 

A escolha do tema vem das vivencias da práxis de judô e jiu-jítsu, e observações de 

como e difícil a modalidade de lutas serem aplicadas dentro das aulas de educação 

física, mesmo observando que as discussões que permeiam o tema são sempre voltadas 

para inclusão social, formação e educação que as lutas podem proporcionar. 

 

[...] dispor de bons conhecimentos na área de estudo para que as etapas 
posteriores da monografia ou dissertação possam ser adequadamente 
desenvolvidas. Quem conhece pouco dificilmente faz escolhas adequadas. 
Isso significa que o aluno só poderá escolher um tema a respeito do qual já 
leu ou estudou (GIL, 2007, p. 60). 

 

 



Para a realização deste artigo tendo como linha de pesquisa a área da educação física 

escolar, tendo como tema lutas como conteúdo Educação Física escolar. Será realizada 

uma pesquisa bibliográfica buscando autores que tratam as lutas como conteúdo escolar, 

o que Para Gil (2007), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado”, conteúdo esse voltado para a inserção das lutas nas escolas. 

 

Assim e muito importante o diálogo com os autores para que possamos entender as reais 

relações entre lutas e educação. O estudo teve como primeira etapa levantamento de 

material bibliográfico para analise bibliográfica e assim poder delimitar o problema a 

ser estudado. Os autores analisados para o estudo de lutas e Educação Física/educação 

física escolar em voga foram: NASCIMENTO, P. R. B.; ALMEIDA (2007), BREDA. 

M.(2010) FALCÃO, J. L. C. (1996) CARVALHO, M.(2007) e CARREIRO, E. 

A.(2008)  

 

Após o levantamento bibliográfico foi feita a análise às fontes e que podemos ter uma 

visão clara do assunto escolhido para versarmos nossas críticas ao modelo de esporte 

atual e consequentemente a relação do mesmo com a Educação Física escolar. 

Para realização das análises tivemos como referência sobre da área pedagógica: 

COLETIVO DE AUTORES.(1992), LIBÂNEO, J. C. (1994), JUNIOR, J. M.(2000), 

DARIDO, S. C.(2011), DARIDO, S. C.(2007) e BRACHT, V. (2013). Através do 

referencial supracitado objetivou trilhar os caminhos do tema gerador e as 

possibilidades das lutas na educação física escolar. 

 

 

 

 

 

 



Origem e Atualidade 

 

As lutas fazem parte da cultura corporal de movimento 3. Sempre fizeram parte das 

ações motoras do homem.  

 

Dentro de toda ação de defesa. Contra uma fera ou um inimigo, ou de ataque, 
como a caça ou o combate na guerra, usando o corpo ou armas está presente a 
luta, de forma organizada como as modalidades conhecidas, ou instintivas, 
emana da necessidade do ser humano em proteger o seu próprio corpo 
(Lançanova, 2006, p. 11) 

 

A forma de defesa do Homem sempre foi o combate, assim como de todos os animais 

da terra, quando o assunto é a sobrevivência, disputar território ou comida os instintos 

sempre levam os animais a se apropriarem de uma estratégia de combate para vencer 

seu inimigos (adversários), mas o ser humano é um animal diferenciado, e com a 

evolução do seu modo de pensar e ver o mundo acabou por criar novas técnicas e 

instrumentos de defesa.  

Mas quando que se originou as lutas? Segundo Breda (2010, p.28) pesquisar o 

surgimento das lutas não é possível, uma vez que não se trata de uma ação isolada de 

um homem ou grupo que a pôs, mas, sim de uma construção sociocultural que a foi 

modificando e dando novos significados. 

Breda apud Espatero (2010) afirma que com o tempo as lutas foram aparecendo em 

outras manifestações sociais, como por exemplo, em rituais indígenas, na preparação de 

exércitos para guerras, no oriente e Grécia antiga como jogo e um exercício físico na 

Europa e como defesa e dissimulação, e a capoeira no Brasil 

                                                           
3 Entendemos cultura corporal de movimento, proposta por BRACHT, V. / COLETIVO DE AUTORES. 
(1992),  

.  

 



Observando as citações acima pode-se afirmar que as lutas nasceram junto com a 

necessidade de sobrevivência e que, dês de seu surgimento já buscam uma supremacia 

militar sobre as demais, e que embora sobrevivência e caça sejam formas de lutas ainda 

não são artes marciais, mas tiveram grande contribuição para o surgimento desse 

conhecimento. Mas faltava a necessidade para tal acontecimento, como todo tipo de 

criação humana, o desafio era o principal fator e no caso das lutas o cenário ideal era o 

enfrentamento, conflitos e as guerras tribais, foram o solo fértil para que esse 

conhecimento aflorasse. Lançanova (2006) relata a origem das artes marciais como: 

 “Sua  o r igem con funde-se  com o  desenvo lv imen to  da 
c iv i l i zação  quando ,  logo  após o  desenvo lv imen to  da onda 
tecno lóg ica agr íco la ,  a lguns começam a  acumu la r  r iqueza  e 
poder ,  ense jando  o  su rg imen to  de  cob iça ,  inve ja ,  e  seu  
co ro lá r io ,  a  ag ressão .  A  necess idade abr iu  espaço  para  a  
p ro f iss iona l i zação  da p ro teção  pessoa l .  Embora  a  versão 
ma is  conhec ida  da  a r te  marc ia l ,  p r inc ipa lmen te  a  h is tó r ia  
o r ien ta l ,  tenha  como foco  p r inc ipa l  Bodh idharma monge 
ind iano que em v iagem a  ch ina o r ien tou os  monges chineses 
na  p rá t ica  do  yoga  e  rud imen tos  da  a r te  marc ia l  indiana  o  
que  ca rac te r izou  poste r io rmente  na  c r iação  de  um est i lo  
p rópr io  pe los  monges de  shao l in ,  é  sab ido  h is to r icamente ,  
a t ravés t rad ição  o ra l  e  escavações a rqueológ icas  que  o  
kung  fu  já  ex is t ia  na  Ch ina  há  ma is  de  c inco  mi l  anos.  Da 
Ch ina ,  es tes  conhec imen tos  se  expand i ram por  quase  toda  a  
Ás ia .  Japão  e  Coré ia  também têm t rad ição  mi lenar  em a r tes  
marc ia is .  Recen tes  d escober tas  a rqueo lóg icas  também 
most ram guardas pessoa is  na  Mesopo tâmia  p ra t icando 
técn icas  de  de fesa  e de  imob i l i zação  de agressores . 
Para le lamente ,  o  mundo  oc iden ta l  desenvo lveu  ou t ros 
s is temas,  como o  Sava te  f rancês,  ou  a  Capoe ira  b rasi le i ra ”  
(Lançanova ,  2006) .  

 
 

 
A percepção de lutas e artes marciais na sociedade atual vem sendo mascarada, pela 

forma que ela vem sendo transformada em mercadoria, muitas vezes, até marginalizada. 

A forma como ela chega às pessoas, seja por um filme ou desenho animado onde a força 

e capacidade de derrotar seus inimigos de forma brutal é o foco, ou em videogame que 

os movimentos artísticos e efeitos especiais vem sem esforço nenhum, acaba que 

alienando as pessoas e os principais alvos desse produto os jovens e crianças. Quando 

optam em aprender uma modalidade acabam se deparando com uma realidade diferente 

das lutas que se vê na TV e as lutas dos dojôs, escolas e academias.  



As muitas formas como as informações são transmitidas até nós defi

nem oprocessamento da nossa percepção e podem influenciar na for

mação dos nosso conceitos, na nossa compreensão sobre as lutas de uma 

forma geral (Lançanova, 2006, p.7). 

 

A classe guerreira do Japão feudal conhecida como samurai (ou bushi), conseguiu fama 

por sua bravura, técnicas marciais, honra e por seu espírito inabalável diante da morte. 

Essa reputação se deve à um código de ética e conduta, seguido e vivido pelos 

guerreiros, conhecido como Bushidô. A palavra Bushidô significa caminho do 

guerreiro. Bushi pode ser traduzido como guerreiro, ou samurai, e dô (ou michi) tem o 

significado de caminho, estrada, meio ou disciplina. Bushidô também foi um código de 

ética (não escrito) para o guerreiro viver e morrer com honra, sendo um modo de vida 

seguido pelo samurai (classe guerreira do Japão feudal – de 1192 a 1867). 

 

Preceitos do Bushido: GI - Justiça e Moralidade Atitude direta, razão correta, decidir 

sem hesitar, YU – Coragem Bravura heróica, JIN – Compaixão Benevolência, simpatia, 

amor incondicional para com a humanidade, REI - Polidez e Cortesia Amabilidade, 

MAKOTO – Sinceridade Veracidade total, nunca mentir, MEIYO – Honra Glória, 

CHUGO - Dever e Lealdade Devoção, Lealdade. (CARVALHO 2007) 

Os preceitos que foram tragos do oriente junto com os conhecimentos das artes marciais 

acabaram se perdendo Carvalho diz: 

 

A ideologia capitalista. Como o “Midas”, procura convencer a todos que a 
transformação de tudo e de todos em mercadoria e a saída inexorável à 
constituição de uma sociedade melhor. Quando uma pratica corporal e 
transformada em mercadoria perde seus significado concreto. Sua historicidade 
e sua temporalidade. CARVALHO. M.(2007 p.168). 

 

 O Bushidô enfatizava a lealdade, o auto-sacrificio a justiça e bom senso, os modos 

refinados, a pureza a modéstia, ou seja honra, educação e justiça. Mas com a inserção 

das lutas nos grandes eventos esportivos e a criação do fenômeno que e o MMA, as 

lutas se tornaram uma mercadoria altamente rentável. E assim indo a contra mão dos 

preceitos do Bushidô, a competição e os lucros astronômicos passam por cima dos 



preceitos de honra e justiça.  Posso pegar como exemplo o judô que por conta de 

competições para tornar a pratica mais “Dinâmica” e as lutas mais rápidas foram 

abolidas de suas praticas conjuntos de técnicas, técnicas que possivelmente não serão 

mais ensinadas, o meu grande medo e que elas possam ser perdidas. 

 

Se o judô foi transformado em método de Educação Física inspirado na 
modernidade ocidental e diagnosticado como “resultado de uma longa 
pesquisa sócio-antropológica, filosófica e histórica” (RUAS, 1996, 
p.141). Então essa transformação encerra em sua matriz histórica a 
corrosão do caráter do Bushidô e consolida de forma parcimoniosa, em 
solo japonês, a ética calçada na lógica de mercado, o lucro a qualquer 
preço. Carvalho M.(2007 p.80) 

 

Hoje as lutas têm destaque no cenário esportivo, é um palco fértil para o ensino e a 

aprendizagem, o ensino nas escolas deve ser inserido com cuidados extras, o professor 

de Educação Física deve estar atento para que não reproduza dentro das escolas 

“apenas” essa lógica de mercado apontada por Carvalho, porque o nosso compromisso é 

com os alunos, os sujeitos que queremos ensinar e não com fenômenos esportivos. Mas 

também como educadores de movimento e esporte, não podemos negar tais fenômenos 

pois eles fazem parte das lutas também, ao professor cabe saber diferenciar cada um 

deles para que os preceitos antigos não sejam totalmente perdidos, e que o esporte não 

se torne um vilão das práticas corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lutas e esportes: conceitos necessários 

Aprender a diferenciar  lutas, artes marciais e esportes, é de suma importância para 

evitar as confusões que se fazem entre eles. O que se percebe é um ensino das lutas 

voltado para o esporte, assim os valores contidos nas lutas e artes marciais vem sendo 

pouco ensinados ou até esquecidos.   Porém não se pode deixar de lado nenhum deles, 

pois todos são importantes na formção dos alunos, pensando numa pedagogia moderna. 

 

 

 

 
Brach Apud Huizinga (1980) Diz que e muito interessante notar que em muitos 
casos as criticas que hoje são feitas ao esporte já aparecem em escritos esparsos 
e, em alguns casas vinculados a movimentos sociais bem definidos do inicio do 
seculo XX. Huizinga (1980, p. 219) em seu classico Homo Ludens já advertia 
que o esporte corrompia uma das caracteristicas fundamentais do jogo que é a 
espontaneidade. O esporte tecnificava, racionalizava o jogo, o ludico. 

 

Não podemos deixar que o esporte corrompa as artes marciais, a ponto que todos os 

valores construídos, em anos de existência sejam esquecidos, e os novos praticantes 

sejam privados de seu aprendizado, não podemos deixar que o caminho do atleta seja 

mais atrativo e correto que o caminho do guerreiro(Bushidô). Para isso nos como 

professores temos a que estar atentos nas diferenças entre os conceitos: Lutas, artes 

marciais e esporte. 

 

“as artes marciais são mais específicas: “As artes marciais são sistemas 
codificados de estilos de luta ou treinamento, em combates armados ou 
não, sem o uso de armas modernas, como as de fogo”. Dessa forma, é 
importante, inicialmente, distinguir estes dois termos, de significado e 
emprego muito próximos, mas que nem sempre devem ser usados para a 
mesma finalidade. O substantivo luta do Latim lucta, significa 
“combate, com ou sem armas, entre pessoas ou grupos; disputa”. Já a 
expressão artes marciais é uma composição do Latim arte, 
(conjunto de preceitos ou regras para bem dizer ou fazer qualquer coisa), 
e martiale (referente à guerra; bélico, relativo à militares ou a 
guerreiros). No oriente existem outros termos mais adequados para a 
definição destas artes como Wu-Shu na China e Bu-Shi-Do no Japão 
que também significam a 
“arte da guerra”, ou “Caminho do Guerreiro”.Muitas destas artes de 
guerra do oriente e ocidente deram origem a artes marciais e esportes 
atuais que hoje são praticados em todo o mundo como: Karate, Kung Fu, 
Tae Kwon Do, Esgrima, Arqueirismo, Hipismo, entre outros 
(...)”(Lançanova, 2006, p.11) 

 



 

No esporte as regras prevalecem. Com o objetivo  ver o competidor que marca mais 

pontos dentro delas, essas voltadas para a proteção da integridade fisica dos 

participantes, para amenizar possiveis lesões e fraturas e tornar o esporte mais 

competitivo. 

 

Entende-se então que todo enfrentamento que gera disputa entre dois ou mais individuos 

treinados, ou não, é uma forma de luta.  

 

Para que seja Arte Marcial é necessario um conjunto de treinamentos com a finalidade 

militar ou de defesa do próprio corpo, ou seja um forma de luta que  foi desenvolvida 

para melhor desempenho surgindo assim as técnicas (técnica = mais desempenho x 

menos esforço). Porém as artes marciais não são apenas um conjunto de técnicas, são 

também filosofias e tradições sociais e de combate. 

 

 

  A luta corporal caracteriza como esporte e um forma ressignificada pela 
sociedade contemporanea para o entretenimento. Criando associações e 
federações que propem regras para as modalidades. Podemos entender 
esse fato como um empobrecimento das artes marciai. Por detrimento da 
preservação das tradições orientais e dos valores de disciplina e respeirto 
que delas derivam. (lançanova,2006,p12)  
 

  

A deformação de uma arte marcial em derimento do esporte, é negar todo conhecimento 

produzido para que um estilo de lutase se transforme em uma  arte marcial, é também 

negar um vasto conhecimento a ser ensinado aos seus alunos. A riqueza socio cultural 

contida em uma arte marcial é enorme para ser esquecida para que um aluno entre 

vários consiga uma medalha, mas a critica contida aqui não é para o esporte e sim para a 

esportivizaçao de diversas modalidades de lutas, porque o esporte não é um vilão mas 

sim a forma como ele e ensinado nas escolas e academias limitando os ensinamentos e 

treinos ao objetivo do esporte como cita Breda: “certamente, há riscos no tratamento da 

luta como esporte, limitando o aos aspectos metodológicos do treino e aos objetivos do 

esporte profissional” ( Breda, 2010, p.1) 



 

O esporte como foi dito anteriormente não pode pode ser visto como vilão, mesmo 

porque ele é nosso conteúdo mais conhecido e o motivo mais frequente pelo qual a 

sociedade nos procura como profissional, mas sim a maneira como ele é passado a 

nossos alunos, o esporte é um movimento que pode adiquirir muitos significados e o que 

devemos adquirir na escola como aducadores e formadores, é o educacional, visando a 

compreenção dos alunos de cada conceito de forma integral, é assim que eles percebem 

os maleficios e os beneficios de cada conceitos (lutas, artes marciais e esporte). Como 

diz Breda: 

 

“Entretanto, o esporte hoje é uma manisfestação sociocultural de múltiplos 
signigicados, sendo um deles o educacional, o que pode nos ajudar na 
compreenção das lutas nesse contexto” (Breda,2010, p.52) 

 

Entender o esporte como uma derivação da modalidade de lutas ou um formar de se 

praticar lutas e não como a luta em si, e dever do professor de lutas “[...] erradicar a 

ideologia competitiva, objetivando o desenvolvimento da honestidade, sinceridade e 

cooperação (CARVALHO, 2007, p. 218). Pois o que se percebe hoje é um professor de 

esporte e somente de esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lutas e  Pedagogia: uma proposta para o ensino das lutas nas escolas  

Um do maiores desafios encontrados pela educaçao fisica escolar foi como lecionar lutas 

na escola, como tratar de tal assunto e qual abordagem a ser utilizada. Essas dificuldades 

podem vir da práticas dos educadores e da mídia que associam as lutas com a violência, e 

pelo simples fato do senso comum associam as técnicas de combate à ação de bater, e 

quem bate, bate em alguém ou alguma coisa. Lutas e violência sempre andaram juntos na 

sociedade, a grande dificuldade e como lecionar lutas e artes marciais diminuindo a 

violência entre os alunos que praticam. 

Betti apud Olivier (2000) argumenta que a violência e um modo de expressão e 

comunicação dos alunos em reação a certas interações sociais, em relação ao meio, ao 

estresse, à frustação, não pode ser totalmente eliminada ou subjugada pelos educadores. 

A violência acontece perto, longe e até dentro de casa. 

O fato que não se deve por parte do professor de Educaçao Fisica, restringir os alunos, de 

tal conhecimento por receio da possivel violência que ele geraria, e sim transformar em 

um tema da aula trabalhalar de forma pedagógica pois a violência e uma constante na 

vida desse aluno, possibilitando assim uma saída para ele de forma que ele possa 

entender como que a violência acontece e o conteudo lutas e artes marciais pode ensinar 

como se deve lidar com a violência. Mostrar aos alunos que as lutas são muito mais do 

que eles vêem na tv e de como foi criado cada conhecimento que as envolve, porque 

cada modalidade tem um filosofia e um estilo de vida, e mostrar que a luta nem sempre 

tem um adversário Humano, pois mudar habitos é um grande desafio propostos pelas 

lutas, sejam eles violentos ou não saudáveis. O coletivo de autores contribuio com esse 

pensamento: 

 

Buscar desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de 
representação do mundo que o homem tem reproduzindo no decorrer da 
historia, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, 
exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e 
outros , que podem ser identificado como formas de representação simbólica 
de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 
desenvolvidas. Coletivos de Autores (1992, p. 38) 
 



Os professores podem desemvolver esses conhecimentos. Para demostrar o quanto as 

lutas tem a oferecerer aos alunos. Não e necessário ser um faixa preta para poder 

preparar as aulas, os conhecimentos estão à mão em livros, revistas e internet. O que 

temos que estar atentos é que somos profesores de Educação Fisica, e não técnicos e 

estrutores,  nossos objetivos dentro das escolas tem o dever de ter um sentido para além 

do esporte, assim os conhecimentos técnicos e o saber fazer devem ser muito bem 

separados. 

As lutas estão tão presentes na vida social dos educandos que seus ensinamentos não 

passam despercebidos em sua vida cotidiana. Técnicas de amortecimentos de queda 

(Judô e Jiu Jitsu), alavancas (Judô e Jiu Jitsu) e auto controle. Podem ser levadas para 

vida toda, ultrapassando o ambiente de ensino, tatames e rodas. Aplicar lutas na escola 

deve ter esse sentido, de ampliar a percepção dos alunos, e cabe ao professor possibilitar 

essa ampliação, com movimentos que ampliem o repertório gestual dos educandos, mas 

deve ficar atentos porque esses movimentos devem ter um significado, não apenas 

movimentos repetitivos, tornando as aulas enfadonhas. E para isso é necessário que o 

professor busque o conhecimento e prepare suas aulas. E assim podemos buscar não so o 

aprendizado de movimentos e sim comportamentais e atitudinais.  

O professor não pode prender-se à ideia de exercicios de movimentos de 

luta dentro de uma dinâmica “sem dinâmica”, ou uma aula sem um 

cenario dando sentido e prazer a os exercicios. Porque uma ula não 

precisa ser repetitiva e sem graça. Lançanova (2006. p.49) 

 

 

Pesquisar e aprender lutas, é muito mais que aprender movimento, é devese levar esse 

aprendizado para a sala de aula, diversificar as aulas e criar uma metodologia para que 

os alunos aprendam que lutas e muito mais que socos e pontapés, e assim mostrar como 

as lutas são exatmente, pois so assim o aluno a levará para seu dia a dia. 

 

O cenário das lutas atuais e seus benefícios estão  na moda, e presentes em muitos 

meios (jogos, desenhos, revistas e ETC.). As lutas hoje provocam interresse de muitos 



meios, pois se tornou um material de consumo. Então porque não usar lutas como 

conteúdo nas aulas de Educação Fisica, se ela se faz tão presente na sociedade? 

 

Pensando em lutas como conteúdo escolar, claro que deve ser levado em conta os riscos 

presentes em sua prática, por isso se faz necessário dividir o conteúdo levando em 

consideração a idade de cada aluno, sendo ela crescente ou de acordo com o nível de 

cada aluno, nível esse medido pelo professor, também em uma ordem crescente, nesse 

contexto proponho os jogos de lutas ou jogos de enfrentamento, para se iniciar o 

conteúdo, por já fazer parte das aulas e serem bem conhecidos podem dar um bom 

feedback para tais avaliações e importante também para chamar atenção dos alunos pois 

tem um conteúdo mais ludico. 

 

O jogos e brincadeiras de lutas ou enfrentamentos servem para preparar o terreno para 

aprendizagem a seguir o jogo não pode ser visto apenas como um recompensa pelos 

alunos terem participado das aulas como e muito usado mas sim como uma estratégia de 

ensino, preparo e muitas vezes mostrar os resultados da aulas para os próprios alunos.  

 
PIAGET (1967) “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou 
brincadeira para desgastar energia pois ele favorece o desenvolvimento 
fisico, cognitivo, afetivo e moral” 

 

 Se apropriando do jogos e brincadeiras para medir os niveis dos alunos e assim traçar 

estrategias para o ensino das lutas e seus movimentos com a segurança necessária que o 

aluno necessita. Então o estudo das modalidade se faz necessário para a escolha dos 

conteúdos, como foi comentado anteriormente o professor não precisa ser um mestre em 

cada modalidade para aplicar nas escolas, basta ter o trabalho de busca o conteúdo, se 

apropriar dele pensando no ambiente escolar. 

 

Mas como atrelar tais conhecimentos ao ambiente escolar, pois não possuímos um regra 

ou norma que nos orienta como organizar ou ensinar os conteúdos, como argumenta 

Kunz: 

 

Há uma necessidade na Educação Física, de um “programa mínimo” de 
organização curricular, que pudesse orientar o professor a sistematizar 
“o que”, “quando” e “como”. Cabe entao a cada professor se apropriar 



dessa altonimia a nos impsota para o ensino da Educação Fisica. Kunz 
(1994. p.150) 

 

Assim proponho o ensino das lutas nas escolas em 3 módulos para cada modalidade, 

lembarando que esses pontos são indissociáveis pois todos devem se fazer presentes nas 

aulas:   

 

ORIGEM  – cada luta tem suas origens o motivo pela qual nasceu como foi 

desenvolvida, os principais ícones e uma função na epoca da crianção, a historia em si 

de cada modalidade, o ensino da origem de cada luta é a parte mais importante do 

conteúdo, pois aprendendo esse módulo os alunos podem coomprender os conceitos de 

cada luta sua filosofia, e sua riqueza cultural. Aprende sobre o povo que a criou, como 

se portavam, linguagem, vestimentas e modo de vida, pode ser uma experiência 

historico/cultural muito rica. A filosofia de vida dos criadores. 

 

A Educação Física, portanto, tem como função o trato pedagógico do movimento 

humano (BRACHT, 2000) e esse não é natural nem universal mas possui sentidos e 

significados consoante o contexto histórico no qual é produzido e vivenciado. Estudar a 

origem das lutas não é apenas voltar na historia é observar o modo de vida dos homens 

que viveram aquela epoca, e repetir acontecimentos, rituais, e movimentos criados, é 

também discutir e pensar nos impactos que todos os atos ritualisticos e culturais e 

movimentos que eram comuns  na época teriam nos dias atuais.      

 

“a origem de uma tradição cultural é sempre uma construção que obedece 

a manipulações ideológicas”. Muitas vezes essas narrativas se utilizam de 

mitos e meias verdades, que, à força de repetição, acabam sendo aceitos 

como verdades (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p. 82-88) 

 

 

Pesquisar sobre a Origem de cada modalidade de luta pode ser um ato trabalhoso, que o 

professor pode dividir com os alunos, e assim pensando em uma educação não bancario 

proposta por Freire, estimulando críticas dos alunos, tanto aos modelos 

antigos/tradicionais quanto aos atuais. 

 



 

 

MOVIMENTO  – nesse módulos os alunos aprenderão os movimentos específicos  de 

cada modalidade de luta, claro que movimentos preparados pelo professor pensados nos 

níveis de aprendizagem de cada aluno, o movimento e  modolo que se faz presentes em 

todas as aulas por dois aspectos. Primeiro porque educação fisica é movimento, segundo 

porque ele deve ser um conteúdo crescente, movimentos simples iniciais podem fazer 

parte da primeira aula, a medida que o nível da turma aumenta o nível dos movimentos 

também podem aumentar, o movimento e onde está a criatividade e sensibilidade do 

professor de oferecer segurança e possibilidades aos alunos de experimentarem os 

movimentos caracteristicos das lutas.  

 

“Educação do movimento” ou “educação pelo movimento”,  nela, o ser 

humano é entendido dentro de todas as suas dimensões, valorizando as 

relações estabelecidas. O corpo é considerado a partir de todas as suas 

manifestações. Os profissionais são entendidos como pessoas 

transformadoras da sociedade, lutando por uma educação que privilegie, 

verdadeiramente, a libertação. E é através da consciência transitiva 

critica, e do dialogo, favorecendo-se pelo uso da práxis para a 

transformação do seu sentido mais humano.(MEDINA, J. P. S.1987) 

 

A medida que a origem vai sendo ensinada, os movimentos vão crescendo de nível 

também, até chegarmos ao conjunto de técnicas. A palavra técnica vem do grego téchne, 

que se traduz por “arte” ou “ciência”. Uma técnica é um procedimento que tem como 

objetivo a obtenção de um determinado resultado, seja na ciência, na tecnologia, na arte 

ou em qualquer outra área. Por outras palavras, uma técnica é um conjunto de regras, 

normas ou protocolos que se utiliza como meio para chegar a uma certa meta(Aurélio).  

 

Ensinar técnicas de artes marciais para os alunos necessita-se a sensibilidade do 

professor, pois temos que lembrar que essas técnicas foram criadas com intuito militar, 

o diálogo e o entendimento sobre esse conhecimento, além de observar o nível de cada 

turma, é de suma importância no planejamento do professor de Educação Física.  

 



ATUALIDADES  – esse módulo tem como objetivo tentar entender como está a 

modalidade de luta escolhida hoje em dia, o que mudou, como ela se transformou e 

tentar compará-la com sua origem, se ainda tem o mesmo signigificado filosófico de 

antes ou se ouve mudanças. Esse conteúdo se torna importante pois disperta ao aluno 

uma grande visão de como a cultura se modifica e que o cenario que ele vive hoje era 

doferente tempos atras, é papel do professor instigar tal aprendizagem.  

 

Conhecer os praticantes da modalidade hoje, pode ser um otimo exercicio de 

comparação, do “Guerreiro” da origem para o “Guerreiro” atual, pensar sobre os dois 

modos de vida, para que ele pratica lutas e qual seu principal objetivo com elas. 

Relacionar as lutas com os acontecimentos atuais, como jogos olímpicos e MMA, 

discutindo como elas se modificaram para se adequar às regras do esporte, e em como 

as lutas se tornaram mercadoria de consumo, para obtençao de lucros. após todas as 

açoes referentes a origem, pode se faze um apanhado geral do cenário atual da 

modalidade, e assim comparar origem e atualidade, como tema gerador de estudos, 

discurções  e possíveis trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações  

 

Vários elementos como livros, artigos e revistas contribuem para que as lutas sejam um 

conteúdo da educação física escolar, e ainda orientam o professor para aplicá-la de 

maneira coerente. Mas ainda sim, percebe-se que a utilização do conteúdo é precária, e 

ainda por cima restrita. Não será hoje ou amanhã que o conteúdo das lutas serão 

definidamente utilizados com frequência. Mas neste artigo discutimos o porquê da 

restrição e apresentamos idéias para o seu uso, demonstrando o tanto de benefícios que 

o mundo das lutas tem a nos oferecer.  

 

Se este estudo contribuirá para a solução do problema principal: a dificuldade de 

inclusão das lutas como conteúdo na educação física escolar, dependerá, também, da 

motivação do professor em aplicar este conteúdo, e, para que isso aconteça, deverá 

desafiar-se e retomar o estudo e a pesquisa complementar, para adquirir os 

conhecimentos exigidos. Sem precisar ser um faixa preta e nem um ex-praticante, mas 

um pesquisador e com uma visão mais ampla sobre o assunto.  

 

Para isso e necessário buscar o conhecimento. E felizmente as buscas muitas vezes, não 

são tão longas, pois academias e praticantes são muito freqüentes na sociedade atual, 

pois como já foi comentado as lutas estão numa crescente, pode se planejar visitas aos 

centros de treinamento ou de mestres as escolas, conhecer um praticante de determinada 

modalidade já estudada pode agregar muito as distorções feitas nas aulas, e assim quem 

sabe gerar trabalhos de campo e grupos de estudos que podem ser uma ótima alternativa 

também para aprofundar os estudos. 

 

Diante dos inúmeros benefícios que as lutas proporcionam aos seus praticantes, torna-se 

necessário que a sua inserção no contexto escolar seja considerada, e que sejam 

incorporadas de maneira mais ampla nesse contexto. Mais um passo pode ser dado, 

demonstrando que as lutas são alternativas simples e viáveis, para que o professor 

dentro da realidade em que se encontra possa elaborar aulas diversificadas ajudando no 

desenvolvimento de seus alunos. 
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