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RESUMO 

 

 

Através das provocações que surgiram frente as experiências no curso de Educação 

Física, o trabalho de caráter qualitativo estruturado a partir da revisão bibliográfica, analisa o 

modo em que o conhecimento sobre o movimento humano é tratado nas abordagens críticas 

da área. Após a identificação das características ideológicas das abordagens em questão, é 

contextualizada a origem das abordagens críticas da educação física no Brasil, sendo feita a 

descrição da concepção de Aulas Abertas, da Crítico-Superadora e da Crítico-Emancipatória 

para expor seus aspectos básicos. Depois são apresentados exemplos sobre como seria o 

trabalho realizado com o amplo universo das lutas nas diferentes teorias, demonstrando a 

riqueza de possibilidades no tratamento com o conteúdo. 

Palavras-Chave: Abordagens Críticas da Educação Física. Tratamento com o conteúdo. 

Ensino das lutas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Fundamentando-se nas implicações colocadas durante o curso de Educação Física - 

Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo, essencialmente nas disciplinas de 

cunho pedagógico que proporcionarem uma aproximação, identificação e reflexão sobre as 

tendências e abordagens de ensino, o trabalho pretende analisar o modo como o conhecimento 

produzido historicamente no mundo é tratado nas abordagens críticas/progressistas de ensino 

da Educação Física que se desenrolam desde os anos de 1980, verificando os procedimentos 

metodológicos adotados em cada uma e a maneira que acontece a compreensão das raízes 

sociais e culturais do conhecimento em relação a sistematização de um conteúdo 

escolar/disciplinar. Posto isso, o estudo objetiva exibir algumas interpretações sobre o trato 

pedagógico direcionado ao conteúdo das lutas nas teorias para orientação da prática. A 

pesquisa exibida possui caráter qualitativo, sendo estruturada através da revisão bibliográfica. 

Primeiramente, busco apresentar algumas definições filosóficas sobre o próprio 

conceito de Abordagem Crítica para ajudar a esclarecer as características identificadoras das 

abordagens em evidência. Em seguida, procuro contextualizá-las, expondo o desenvolvimento 

histórico das tendências pedagógicas da Educação Física até o surgimento das abordagens 

identificadas como críticas. As apresentarei salientando seus principais aspectos e descreverei 

o tratamento dado ao conhecimento e ao conteúdo em suas descrições, além de expor as 

metodologias propostas. Partindo da concepção de Aulas Abertas, passando pela concepção 

Crítico-superadora e finalizando com a concepção Crítico-emancipatória, as identificarei 

buscando suas aproximações sobre a forma como se deve abordar os conteúdos de ensino, 

considerando a historicidade e as características socioculturais do conhecimento, na 

implicação de uma reflexão crítica e um retorno transformador na sociedade. Logo após, 

como exemplos do tratamento com os conteúdos, exemplificarei como pode ser tratada a 

produção histórica do campo das lutas nas respectivas abordagens a partir da interpretação das 

organizações teóricas apontadas.  

Portanto, com aproximação e reconhecimento da importância das perspectivas críticas 

estudadas, assim como o reconhecimento de suas lacunas em aberto; por sentir essa 

necessidade e sede de transformação das realidades impostas por meio da democratização do 

conhecimento; por interpretar a educação como uma instância dialética que serve a um 
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projeto, a um modelo, a um ideal de sociedade (LUCKESI, 1992); por ter uma relação direta 

com diferentes práticas de lutas e conviver com várias questões na área que, segundo às 

concepções de ensino estudadas, devem ser levadas para o contexto escolar; por acreditar que 

um trabalho de conclusão de curso deva ser fruto do caminho percorrido durante a formação 

inicial em que se deve mostrar a capacidade de formular e reformular ideias a partir das 

diversas experiências que constituem o ser professor, procuro expor um elemento reflexivo de 

auxílio próprio e também para meus/minhas companheiros/as que se encontram nessas 

direções. Assim, acredito apontar caminhos para a apropriação crítica da Educação Física 

escolar e das diferentes realidades e, consequentemente, contribuindo para um ensino humano 

e democrático. 

 

 

2. MAS AFINAL, O QUE É UMA ABORDAGEM CRÍTICA? 

 

 

Comumente, a palavra “crítica” é utilizada fora de seu real significado. Em diferentes 

casos acaba sendo tomada de representações negativas. Pelo senso comum, quem usa a 

“crítica” está querendo rebaixar ou negar algo, ou alguém; é uma “alfinetada”, da oposição; 

“coisa de gente chata”, de pessoas que querem aparecer como as “sabichonas”. A “crítica” 

parece ser uma ofensa e pelo caminho se confunde com a opinião.  

No entanto, ao contrário dessas representações, o termo “crítica”, da palavra grega 

kritiké, significa “arte de julgar”
1
. Aparece na filosofia sendo explanado por vários filósofos e 

vai em diferentes direções. Dentre as diversas definições encontradas, Chauí classifica alguns 

aspectos da crítica em três pontos principais: 

 1) Capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente; 

2) Exame racional de todas as coisas sem preconceito e sem pré-

julgamento; 3) Atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma 

ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística, 

ou científica (CHAUÍ, 2003, p.18). 

                                                           

1
 

 JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3 ed. Jorge Zahar. Rio de 

Janeiro, 2001. 
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Então, no primeiro momento, a filósofa considera que a crítica se configura como uma 

competência de análise, reflexão e ação sobre as “verdades” tão enraizadas em nossa 

realidade que acabam sendo naturalizadas. No segundo ponto, a crítica é vista como uma 

investigação coerente e sistematizada, sem o emprego das “verdades” naturalizadas e sem o 

julgamento a partir delas. Por último, Chauí deduz que a crítica é a análise e validação do que 

é construído pela humanidade historicamente, socialmente e culturalmente.  

Por outro caminho, o filósofo francês Michael Foucault, o qual se apoia no filósofo 

alemão Immanuel Kant para algumas reflexões sobre a crítica, tem uma compreensão sobre o 

conceito considerando o contexto da idade moderna. Foi um período de grandes revoluções 

que contribuíram para o surgimento de várias “artes de governar”. Essas artes iniciaram com 

um foco religioso e depois se expandiram em diferentes domínios na sociedade (controle das 

crianças, dos pobres e dos mendigos, da família, da casa, dos exércitos, dos diferentes grupos, 

das cidades, dos Estados, do próprio corpo, do próprio espírito, etc.). Foucault (1990) 

considera que este fato consequentemente implicou o surgimento de um movimento de 

indagação, julgamento e contrariedade às formas de governo, ou seja, a “arte de governar” 

proporcionou o advento da arte de como não ser governado. A ideia de não ser governado não 

é exibida pelo filósofo em um sentido anárquico, mas no sentido de não aceitar um governo 

daqueles modos e com aqueles procedimentos, princípios e interesses. Sendo assim, a crítica é 

encaminhada em primeira definição pelo filósofo como a arte de não ser de tal forma 

governado (FOCAULT, 1990). Como complemento, Focault (1990, p.5) descreve a crítica 

como um “movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus 

efeitos de poder sobre seus discursos de verdade”. Assim, a crítica tem como principal função 

o desassujeitamento do sujeito no que pode se chamar a “política da verdade” (FOCAULT, 

1990).  

Em outra direção, a qual mais se aproxima das características da crítica abordada no 

trabalho, temos o filósofo alemão Karl Marx que define a crítica a estruturando em quatro 

passos:  

a) análise genética das entificações (o que é), b) busca 

histórico-social dos pressupostos (como se formou), c) explicitação da 

processualidade do ser em si mesmo (como se desenvolve) e d) 

exposição dos limites e possibilidades de transformação do real (como 

ir radicalmente adiante) (NETO, LIMA, TONET, 2009, p.170). 

 



10 
 

Para entender esses aspectos da crítica em Marx, é preciso analisar a estrutura teórico-

metodológica do seu pensamento científico-filosófico. Segundo Neto, Lima e Tonet (2009) o 

pensamento científico-filosófico de Marx está dividida em três pilares. O primeiro é referente 

a ideia de classe trabalhadora que o filósofo considera como uma classe oposta a burguesia e 

caracterizadora do trabalho e, por isso, detentora do poder de estabelecimento de novas ordens 

sociais a partir do trabalho livre e consciente, havendo interesses de libertação da humanidade 

da divisão classista, fatores que a torna uma classe revolucionária. O segundo é sobre o 

afastamento dos pensamentos greco-medievais e moderno. Um pensamento se constitui com 

uma abordagem de compreensão do ser de caráter metafísico, e o outro que se constitui com 

uma abordagem de compreensão do ser centrada no próprio sujeito, ou seja, são 

determinações que compreendem o homem unilateralmente, negando as raízes sociais e 

históricas do ser humano e reforçando a dicotomia entre objeto e sujeito. Por terceiro, fica a 

posição histórico-ontológica do filósofo que, em sua perspectiva, acredita que o conhecimento 

se dá em uma atividade prático-teórica a partir do caráter ativo do ser humano, sendo o 

trabalho o elemento principal da historicidade e sociabilidade humana, caracterizando assim a 

essência dos sujeitos. 

 Assimilando os pensamentos de Marx, podemos entender que a crítica no primeiro 

passo se estabelece na atividade de refletir sobre a origem do ser em um levantamento das 

raízes dos problemas historicamente e socialmente gerados. Depois, no segundo passo, trata-

se de direcionar essa reflexão sobre as condições que constituíram os ideais que fundamentam 

o ser, o seu agir e o seu pensar, a constituição da realidade e dos fenômenos. Em seguida, no 

terceiro passo, está a clareza sobre como acontece essa constituição do sujeito, da realidade e 

dos fenômenos, a partir de sua identidade e dos processos históricos e sociais. Já o quarto e 

último passo é referente a resposta material que se pode efetivar para a mudança do ser, da 

realidade, e dos fenômenos. 

Aproximando-se do conceito de crítica e considerando que uma abordagem de ensino 

é a maneira/forma de tratar determinado conhecimento dentro de uma instituição, pode-se 

entender que uma abordagem crítica é um tratamento dado ao conhecimento de modo que 

possa gerar a transformação, e não a reprodução da sociedade, através de um ensino que 

implique o julgamento e estudo fundamentado e sistematizado das verdades impostas; em que 

se apresente um modo concreto e prático, correspondendo às necessidades de mudanças em 

diferentes contextos. Na educação e na educação física nasceram essas perspectivas para 

romper com as teorias tradicionais mantenedoras do status quo que servia a classe dominante. 
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As abordagens críticas lutam pela democratização efetiva e concreta da sociedade através do 

ensino, atingindo aspectos políticos, sociais e econômicos (LUCKESI, 1992).  

Com base nessas relações características, selecionei algumas abordagens críticas de 

ensino da Educação Física para analisá-las. As apresentarei descrevendo os fundamentais 

elementos das organizações metodológicas. Logo após, partindo da interpretação dessas 

descrições, indicarei como seria abordado o conteúdo de lutas nas respectivas concepções 

estudadas. 

 

 

3. AS ABORDAGENS CRÍTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

As abordagens críticas da área surgem em meio a um processo de redemocratização no 

Brasil, então, antes de analisá-las, é preciso contextualizar a Educação Física escolar no 

Brasil, verificando seu percurso histórico.  

Com a reforma Couto Ferraz
2
 em 1851, no período do Brasil Imperial, a Educação 

Física foi introduzida oficialmente no contexto escolar. Mais adiante, em 1882, no início do 

Brasil República, Rui Barbosa realizou reformas que estabelecia recomendações para a 

obrigatoriedade da ginástica para ambos os sexos, fator que ocorreu somente em parte do Rio 

de Janeiro e nas escolas militares (BETTI, 1991, apud DARIDO; SANCHES NETO, 2008). 

A Educação Física ou ginástica apenas começou a ser introduzida nas escolas de todo o país 

em 1920, sem muita credibilidade. 

Na exigência de uma organização no ensino e com o intuito de valorizar a ginástica na 

escola, ocorreram movimentos para caracterizar a área cientificamente. Então foram criados 

métodos ginásticos com fundamentos biológicos, fisiológicos e anatômicos, dentre eles, os 

conhecidos modelos propostos por P.H. Ling, Amoros e Spiess (DARIDO; SANCHES 

NETO, 2008). 

                                                           

2
 

 Reforma do ensino primário e secundário do Município da Corte que existiu na atual localidade do 

município do Rio de Janeiro. 
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O início da Educação Física nas escolas do Brasil, no período entre a 1ª e 2ª Guerra 

Mundial, é marcado pelo higienismo e militarismo. A primeira perspectiva tinha como 

principal preocupação os hábitos de higiene e saúde, e o exercício físico para o 

desenvolvimento físico e moral dos sujeitos; a segunda, era voltada para a formação de uma 

geração para o combate, para a guerra, e tinha como objetivo a seleção de indivíduos 

“perfeitos” fisicamente (DARIDO; SANCHES NETO, 2008). Considerava-se a Educação 

Física como atividade meramente prática e “não pensante”. Para ser “professor” não era 

necessário dominar algum conhecimento específico, necessitando apenas saber executar 

exercícios. 

No período pós-guerras se estabiliza o modelo escola-novista
3
 e a Educação física 

começa a ser tratada como um meio para a educação integral dos sujeitos. O discurso 

influencia a prática e a postura do professor, porém, com a instalação da ditadura militar no 

país em 1964, o movimento é reprimido (BETTI, 1991, apud DARIDO; SANCHES NETO, 

2008). 

Durante a ditadura militar, surge uma nova perspectiva para a Educação Física, a 

esportivista ou tecnicista. A Educação Física vira sinônimo de esporte devido aos títulos 

mundiais da seleção brasileira de futebol. Com o objetivo de transformar o Brasil em uma 

potência mundial, de utilizar o esporte como um meio para divulgação do país, de camuflar os 

atritos e as críticas internas, e de fazer propaganda do regime militar, os governos militares 

investiram pesado na expansão do sistema educacional e do esporte nas aulas de Educação 

Física (DARIDO; SANCHES NETO, 2008). 

Em resposta ao modelo esportivista que era considerado muito diretivo, surge a 

perspectiva recreacionista. Nela, garantia-se total autonomia para os alunos, pois podiam 

escolher os próprios jogos e o modo como praticá-los. A intervenção do professor quase não 

acontecia. Esse movimento também não foi bem-visto. 

Na década de 1980, o cenário da Educação Física brasileira começar a mudar. Nesse 

período de redemocratização política e social do país, surge o chamado “movimento 

renovador”. 

O modo de se pensar a Educação Física sofre diversas transformações tanto no âmbito 

acadêmico quanto na prática pedagógica. Um dos contribuidores para esse movimento, o 

                                                           

3
 

 Modelo que elitizava o ensino por um viés liberal, colocando a liberdade de alunos como eixo central 

para resolução de problemas do meio social e natural. 
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professor Lino Castellani Filho, concedeu uma entrevista para o professor Amarílio Ferreira 

Neto (1996) para falar sobre a construção de sua dissertação de mestrado “Educação Física 

no Brasil: A história que não se conta”
4
. Lino expôs que, no ano de 1983, em São Paulo, já 

era possível perceber reflexões na Educação Física com o objetivo de contribuir para o 

processo de redemocratização da sociedade brasileira. O professor que conduzia a discussão 

da Educação Física no âmbito das Ciências Humanas, a partir da aproximação a pessoas que 

seguiam no mesmo caminho, diz assim:  

“Nosso esforço foi de mostrar que só poderíamos discutir a 

Educação Física se deixássemos de tratá-la abstratamente e fizéssemos 

um esforço de percebê-la dentro de um contexto social e político 

brasileiro” (CASTELLANI FILHO in: FERREIRA NETO, 1996, p. 

193). 

 

Diante da situação do país, que passava por uma conjuntura que refletia diretamente 

no pensamento pedagógico, surgiram algumas abordagens de ensino para a Educação Física 

escolar que se posicionavam contra aos modelos já apresentados. Dentre elas, estão as 

abordagens ligadas a teoria crítica da educação que se caracterizam por fazer da “crítica do 

papel da sociedade capitalista uma categoria central” (BRACHT, 1999, p. 79), implicando a 

conscientização dos sujeitos que participam do processo de ensino. A concepção de Aulas 

Abertas, a abordagem Crítico-Superadora, e a Crítica-Emancipatória, são exemplos de 

tendências denominadas críticas que serão abordadas no trabalho e serão descritas a seguir, 

partindo dos livros que as apresentam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 

 CASTELLANI FILHO, Lino. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: A HISTÓRIA QUE NÃO SE 

CONTA. Campinas: Papirus, 1988.  
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3.1. Concepção de Aulas Abertas  

 

O professor alemão Reiner Hildebrandt divulgou essa concepção no Brasil tendo como 

principal obra o livro “Concepções abertas no ensino da Educação Física”, de 1986, que foi 

produzido com seu colega, também alemão, Ralf Laging.  

A abordagem considera que o ensino da Educação Física deve capacitar os alunos a 

elaborar situações de modo crítico, sozinhos ou em conjunto, tratando os conteúdos em suas 

diversas condições, seja no presente ou no futuro, dentro ou fora da escola, para os sujeitos se 

abrirem e agirem de modo prático dentro de suas realidades (HILDEBRANDT; LAGING, 

1986).  

O processo de ensino aprendizagem das aulas abertas é caracterizada por sua 

continuidade em relação a sua realização através da co-participação e co-decisão dos alunos 

nas escolhas de conteúdos, nos planejamentos de aulas, nas definições de objetivos e 

avaliações a partir de situações criadas pelo professor. O aluno no processo educacional ganha 

destaque no que Hildebrandt e Laging (1986) chamam de subjetivação da aprendizagem, em 

que se objetiva a formação de um indivíduo descobridor e solucionador de problemas. Dessa 

forma, a concepção toma a individualidade do sujeito como ponto de partida para as reflexões 

didáticas. 

Os conteúdos de um ensino aberto da Educação Física são as práticas corporais 

constituídas culturalmente que aparecem para os indivíduos com um conjunto de 

conhecimentos específicos que devem passar por uma preparação didática que se constitui de 

objetivos claros. Não devem ser tratados de modo predeterminado, arbitrário e distante das 

realidades dos alunos. Devem ser tratados de uma maneira que possam ser questionados sobre 

o real significado que possam ter dentro do contexto social dos sujeitos, pois “o ensino só se 

reporta ao sujeito quando os conteúdos são concebidos no sentido de uma situação de 

aplicação subjetiva” (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p. 23). 
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3.2. Concepção Crítico-superadora 

 

Essa concepção de ensino é estruturada no livro “Metodologia do ensino da educação 

física” do ano de 1992, construído por um coletivo de autores
5
. A perspectiva tem como eixo 

principal a reflexão sobre a cultura corporal que abrange diferentes conjuntos de 

conhecimento produzidos historicamente sobre temas como o jogo, as danças, as lutas, o 

esporte, a ginástica, a capoeira, etc. 

Na abordagem crítico-superadora, considera-se que o projeto político pedagógico é 

uma estratégia que deve estar articulada com uma ideia de currículo. Esses elementos 

precisam deixar claro a função social da Educação Física dentro da escola, e principalmente 

do seu papel na luta de classes.  

A metodologia da abordagem se baseia em um processo de ação, reflexão e ação, e 

podemos também chamar de fase diagnóstica, fase judicativa e fase teleológica. Na primeira 

fase a finalidade é a análise dos dados da realidade e a emissão de um juízo de valor referente 

a perspectiva de classe de quem julga. Já na segunda, o objetivo é a reflexão pedagógica para 

o julgamento dos dados analisados, partindo de uma ética dos interesses da classe social. Na 

terceira fase, é o momento em que se precisa buscar uma direção para a transformação da 

sociedade de modo prático (SOARES et al, 1992). 

Em contraposição as abordagens voltadas para o desenvolvimento da aptidão física, a 

crítico-superadora compreende o aluno em sua totalidade, considerando-o como um sujeito 

histórico e social. Sendo assim, o tratamento com o conhecimento não pode ser realizado de 

modo fragmentado. O tratamento deve ser de uma maneira articulada, sistematizada 

metodologicamente e organizada ao contexto escolar (espaço/tempo), facilitando a 

interpretação da realidade social pelos sujeitos. Os conteúdos de ensino são os conjuntos de 

conhecimentos referentes as realidades dos alunos e devem ser escolhidos de acordo com sua 

relevância social, contemporaneidade, e adequação às capacidades cognitivas e à prática 

social dos alunos. Na abordagem, “são tratados simultaneamente, constituindo-se referências 

que vão se ampliando no pensamento do aluno de forma espiralada, desde o momento da 

constatação de um ou vários dados da realidade” (SOARES et al, 1992, p. 34).  

 

 

                                                           

5 
 Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zulke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli 

Ortega Escobar e Valter Bracht. 
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3.3. Concepção Crítico-emancipatória 

 

Criada por Elenor Kunz, a abordagem crítico-emancipatória pode ser identificada no 

livro “Transformação Didático-Pedagógica do Esporte” de 1994. A perspectiva mostra uma 

nova forma de tratar o ensino da Educação Física na escola, considerando como objeto central 

os diversos conjuntos de conhecimentos do movimento humano como a dança, os esportes, 

atividades lúdicas, a capoeira, etc. 

A abordagem se esquematiza a partir do objetivo de desenvolver a autonomia, a 

competência social e a competência objetiva através da emancipação dos indivíduos no 

processo de ensino. Para Kunz (2004) a emancipação é o processo de libertação dos sujeitos 

dos padrões sociais colocados que os limitam no uso da razão crítica
6
, restringindo-os também 

nas ações sociais e culturais de suas realidades. Orientando-se por uma didática comunicativa, 

a perspectiva pedagógica busca o esclarecimento e a prevalência racional do agir educacional, 

enfatizando que para a emancipação dos alunos, necessita-se de um processo comunicativo na 

relação aluno-aluno, professor-aluno e aluno-professor. Na metodologia proposta também fica 

evidenciado a utilização de estratégias para implicar a autorreflexão, destruindo as barreiras 

coercitivas sociais. 

Na abordagem crítico-emancipatória, utiliza-se os conteúdos do mundo vivido pelo 

aluno. De caráter teórico-prático, os conteúdos passam por uma transformação didático-

pedagógica para propiciar uma leitura voltada para suas possibilidades e necessidades. A 

leitura feita pelo aluno não pode ser voltada apenas para o trabalho (execução de habilidades e 

técnicas), mas também para a interação social e expressão por meio da linguagem, e assim se 

configura o processo de ensino-aprendizagem na abordagem. Costa e Wiggers (2016) 

descreve assim: 

A categoria trabalho compreende as atividades de natureza 

prática vivenciadas pelos alunos a partir dos conhecimentos extraídos 

da cultura corporal de movimento. A categoria interação observa a 

necessidade de práticas que atendam características de uma ação 

cooperativa, participativa e solidária, de forma que as contradições e 

os conflitos possam ser resolvidos por meio de uma relação dialógica 

entre alunos e professores. A categoria linguagem expressa o formato 

em que as sistematizações dessas práticas precisam se orientar, de 

                                                           

6
 

 “A capacidade de avaliação e análise intersubjetiva das condições de racionalidade” (KUNZ, 2004, p. 

33) 
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forma que seja possível ir além da linguagem corpórea, 

tradicionalmente mais usual nas aulas. 

Essas categorias, trabalho, interação e linguagem, para Kunz (2004) são essenciais 

para um processo educacional em que se busca o esclarecimento e a emancipação dos alunos 

para um agir transformador em suas realidades. 

 

As descrições apresentadas em cada abordagem não mostram todas suas contribuições 

para o ensino da Educação Física, mas são suficientes para prosseguirmos. Como podemos 

perceber, mesmo havendo os pontos comuns nas concepções que são voltados ao ensino 

crítico da Educação Física e de todos os elementos que as constroem, são diferentes métodos, 

teorias, abordagens, pensamentos críticos, sobre a área. Cada uma mostra uma maneira 

própria de se tratar o conteúdo e organizá-lo dentro de um contexto escolar.  

Apesar de suas divergências, não devemos pensar que uma é melhor que a outra, ou 

que a cada abordagem que surgia, anulava-se as abordagens antecessoras, fazendo com que 

esqueçamos as abordagens que estudiosos da Educação Física se desdobraram para 

transformar e enriquecer a prática pedagógica. Porém, devemos interpretá-las compreendendo 

suas limitações e lacunas deixadas em aberto, seguindo um processo de potencialização das 

abordagens que servem de base a um agir compreensível de cada realidade. 

 

 

4. AS ABORDAGENS E O TRATAMENTO COM OS CONTEÚDOS: 

EXEMPLOS COM AS LUTAS 

 

 

Correntemente, por sua ampla dimensão conceitual, utilizamos o termo “luta” para 

várias situações. Desde a origem da humanidade o homem “luta” por alguma coisa, seja para 

se defender de inimigos ou de animais, luta para sobreviver, por uma vida melhor, por um 

trabalho bom, por uma educação de qualidade, por um país justo, por um amor, uma amizade, 

etc. Existem as “lutas” sociais, as políticas, as de classes, as de boxe e judô, entre outras 

variadas. Mesmo diante dessa riqueza de significados, as “lutas” que pretendo tratar aqui são 
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as práticas corporais que compõem a gama da cultura do movimento, constituída 

historicamente. 

As lutas corporais são as práticas da cultura do movimento que tem como principais 

características o embate físico entre pessoas, com objetivos voltados à oposição entre os 

indivíduos. Possuem ações de caráter simultâneo e imprevisíveis, e as regras claramente 

definidas (RUFINO, 2014). As lutas portam grande relevância histórica e social nas culturas 

de diferentes povos do mundo. Como imaginar Cuba sem o boxe, a China sem o kung fu, o 

Japão sem o judô e o sumô, a Coreia do Sul sem o taekwondo ou o Brasil sem a capoeira? 

Parece ser uma tarefa impossível. Em cada canto do mundo existe uma luta que faz parte da 

formação cultural de algum povo, e muitas das vezes, as lutas estabelecem relações com os 

costumes, com os princípios morais, filosóficos e religiosos dos diferentes povos, fazendo 

parte das características identitárias de vários países.  

Por esse conjunto de elementos e fatores que as lutas são consideradas conteúdo da 

Educação Física escolar e desse modo deve ser interpretado em seu tratamento perante as 

diferentes concepções. Contudo, como podemos ensinar as lutas na escola considerando as 

abordagens de ensino apresentadas?  

Inicialmente, segundo Rufino (2014), são encontrados alguns problemas para o ensino 

de lutas nas escolas que devem ser considerados. Primeiro, o autor indica que há preconceitos 

no contexto escolar que concebem o ensino das lutas como um estimulador da agressividade 

e, consequentemente, pensam que as lutas podem provocar brigas entre alunos dentro e fora 

da escola. Depois, tem a questão da falta de materiais e de estrutura para o ensino das lutas, 

colocando uma grande preocupação em relação à segurança dos alunos. Por último, Rufino 

(2014), se refere a formação insuficiente de professores, pois, muitas das vezes, as disciplinas 

da formação inicial não tratam o conteúdo de maneira apropriada, acabando por direcioná-las 

a um ensino técnico de uma modalidade específica. 

Diante disso, as abordagens críticas devem considerar esses problemas para 

potencializar o ensino das lutas nas escolas. Deve ser divulgada a importância das lutas 

através de discussões acerca de sua constituição histórica social, e através do ensino técnico e 

tático, estabelecendo relações explícitas com a realidade dos alunos. Nas abordagens 

analisadas, muito é discutido sobre o tempo da Educação Física, que é posto como um tempo 

de libertação, conscientização, emancipação, de transformação da sociedade em relação ao 

conhecimento da cultura do movimento ou da cultura corporal. No entanto, pouco é discutido 
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sobre o espaço da Educação Física. Em um país desigual, onde a educação pública é 

sucateada, com baixa remuneração de professores, atendimento realizado com uma média de 

30 alunos por turma (PIRES, 2012); salas, pátios e quadras (quando tem) em situações 

precárias; a falta de materiais didáticos, a violência em torno das escolas, entre outros 

inúmeros problemas, precisam ser englobados e debatidos em um projeto ou planejamento 

para a Educação Física escolar. Para o ensino das lutas, em considerações a esses pontos, o 

professor necessita ser criativo e se esforçar para adaptar os espaços, materiais de aula e as 

atividades, para que todos/as os/as alunos/as possam ser atendidos/as igualmente. Além disso, 

também é necessário compreender que para ensinar lutas, não é preciso dominar uma 

modalidade específica, mas sim ter conhecimentos básicos para dar suporte as intervenções 

(RUFINO, 2014). 

Como já foi exposto, para identificar as lutas corporais é preciso compreender seus 

princípios condicionais que podem ser transferíveis para cada modalidade (GOMES et al, 

2010), e nesse caminho se deve seguir o seu ensino nas escolas. Dentro desses princípios 

condicionais, segundo Darido e Rufino (2015), as lutas também podem ser classificadas em 

subgrupos, em função dos objetivos comuns e da distância, da seguinte maneira: Lutas de 

agarre ou curta distância, lutas de toques ou média distância, lutas de implemento ou longa 

distância e lutas mistas.  

As lutas de agarre ou distância curta tem como características comuns a ação de pegar 

em vestimentas e/ou variadas partes do corpo do oponente para o controlar e derrubar, temos 

como exemplos dessa categoria o Judô, o Jiu-jitsu, a luta Greco-romana, o Huka-Huka e o 

Sumô. Nas lutas de toques ou média distância, os principais objetivos são voltados ao toque 

em determinadas partes do corpo do oponente. Esse toque é realizado utilizando com partes 

dos membros superiores e/ou inferiores (braços e pernas), temos como exemplos dessa 

categoria o Taekwondo, o Muai Thay, o Boxe, o Caratê e o Kickboxing. Nas lutas de 

implementos ou distância longa, o objetivo é de tocar o oponente com o determinado 

implemento, temos como exemplos dessa categoria o Kendo e a Esgrima. Por fim, temos as 

lutas mistas, as quais têm como características as variações de ações e distâncias como o 

MMA e o Sanda. 

 Considerando esses aspectos, proponho o ensino das lutas nas abordagens trabalhadas 

através de jogos, especialmente os jogos de oposição, pois, de acordo com Rufino (2014) são 

estratégias que se mostram como facilitadores para o ensino desses “princípios comuns” entre 
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as lutas, pois no processo de ensino-aprendizagem propicia a ludicidade e interatividade, 

contrapondo-se a repetição mecânica de movimentos de alguma modalidade específica. 

Frente ao que foi exposto, exemplificarei como pode ser o tratamento dado ao 

conteúdo de lutas nas abordagens críticas da Educação Físicas. 

 

 

4.1. O ensino das lutas na concepção de Aulas Abertas 

 

Segundo Hildebrandt e Laging (1986), podemos esquematizar atividades processuais 

para a formação de situações de ensino aberto da seguinte forma: 

 

Planejamento em conjunto no ensino aberto das lutas 

 

Para começar o ensino das lutas nesta abordagem, é necessário dar um grau de 

abertura aos alunos para que, junto ao professor, entrem no “processo de encontro de 

interesses” (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p. 36). Esse processo pode acontecer por 

meio de conversas, relatos escritos e/ou experimentações práticas (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986). Entre o que o professor objetiva e o que os alunos querem para as aulas, é 

preciso que seja encontrado um modo de agir comum em relação ao conteúdo de lutas. 

Exemplo: Nas primeiras aulas o professor conversa com os alunos sobre as lutas, 

questionando sobre o conceito da prática e o modo que elas se apresentam na realidade dos 

sujeitos. O professor faz um levantamento utilizando relatos escritos dos estudantes sobre as 

lutas que conhecem e verifica quais são as mais presentes e quais tem maior significado no 

contexto. Diante disso, o professor intervém com atividades para demonstrar como são as 

lutas naquela realidade social, com técnicas e rituais das práticas, podendo utilizar alunos que 

já possuem experiência com as manifestações para auxiliar na aula. Assim, os estudantes, 

junto ao professor, podem escolher o conteúdo diante do reconhecimento das vivências 

oportunizadas para seguir trabalhando nas aulas a partir dos objetivos em comum. 
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Análise do conteúdo no ensino aberto das lutas 

 

 O próximo passo a ser realizado, é a análise do conteúdo escolhido em conjunto. O 

professor deverá desconstruir o conteúdo, retirando seus elementos básicos e reduzindo sua 

complexidade (HILDEBRANDT; LAGING, 1986). 

Exemplo: O professor, junto aos alunos, deve considerar as características da luta 

escolhida e trabalhar partindo de suas classificações. Depois de localizar a luta nas 

classificações, o professor precisa relacionar seus elementos básicos com outras lutas que 

possuem as mesmas características, buscando o denominador comum. Feito isso, podem ser 

elaborados jogos com aspectos correspondentes a luta (ex.: Judô > Lutas de agarre > jogos de 

desequilíbrio agarrando o colega, jogos de agarre deslocando o colega em um espaço 

delimitado). 

 

Esclarecimento sobre os objetivos de aula no ensino aberto das lutas 

 

Quando os sujeitos participam da construção das aulas, eles já sabem o que vai 

acontecer nas atividades e suas finalidades, isso facilita uma participação ativa e mais 

produtiva, aumentando processualmente o grau de co-participação (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986). 

 

Dimensão social do conteúdo no ensino aberto das lutas 

 

No ensino das lutas, aparecem com os alunos problemas sociais que precisam ser 

ponderados nas aulas através do diálogo e das atividades entre professor-aluno, aluno-

professor e aluno-aluno, para promover aos sujeitos “uma competência social que lhes 

permita agir autonomamente, a aprender a co-determinar, a comunicar e a cooperar em 

decisões de grupo” (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p. 38). Essa competência tem que 

lhes servir para intervir em suas realidades.  

Exemplo: Na elaboração e execução das aulas de lutas, podem surgir várias questões 

sociais, como a reprodução da ideia de que lutas não é para menina, a presença de algum 
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colega de turma com deficiência, ou o preconceito de que luta é sinônimo de briga. Nesses 

momentos, o professor deve implicar o desenvolvimento da análise crítica a partir do debate 

sobre esses pontos para a resolução dos problemas, fazendo com que o grupo aprenda a 

receber críticas também. Então, devem ser desenvolvidas diferentes estratégias na questão de 

gênero para que o grupo passe por uma coeducação através do trabalho em pares (menino-

menina) no processo de ensino-aprendizagem, na inclusão de todos/as nas atividades de 

acordo com suas particularidades, e na colocação de que as lutas apresentam regras, respeito e 

organização social, diferentemente das brigas (RUFINO, 2014). Os problemas solucionados 

devem servir de subsídios para o planejamento das aulas seguintes. 

 

Bloco de informações no ensino aberto das lutas 

 

Nas aulas abertas de lutas, antes ou durante as atividades, há o momento de 

apresentação de informações, que pode ser realizada através de demonstrações, descrições em 

papel, ou indicações de movimentos, em que professores e alunos podem expor tarefas ou 

jogos criados de maneira autônoma e que podem ser escolhidos para serem trabalhados 

durante as aulas (HILDEBRANDT; LAGING, 1986). O momento também serve para a 

reflexão sobre as atividades realizadas anteriormente. 

Exemplo: No início da aula o professor propõe um momento de demonstração de 

jogos de oposição ligados a luta escolhida no planejamento, jogos que foram pensados a partir 

de atividades de aulas anteriores e de objetivos construídos para o processo de ensino da luta. 

As propostas podem ser escolhidas pelos alunos para serem desdobradas nas aulas, de acordo 

com os princípios comuns da luta. 

 

Reflexões sobre o que aconteceu e o que pode acontecer no ensino aberto das lutas 

 

Para as aulas abertas de lutas, o professor precisa estabelecer uma progressão lógica 

das situações de ensino. Esse fator deve ser construído através de reflexões conjuntas sobre as 

situações que acontecem e sobre as situações que podem acontecer. 

Exemplo: O conteúdo escolhido para ser trabalhado durante as aulas foi a capoeira. A 

prática foi introduzida por meio de atividades que apresentavam seu contexto histórico e a 
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relação com os negros, foi explorada a musicalidade, foram vivenciados movimentos básicos 

da capoeira (ginga, golpes) através de jogos, e vivenciaram a formação da roda. Após essa 

sequência, é necessário analisar o caminho percorrido no processo de ensino-aprendizagem, 

desde a origem da capoeira até a aprendizagem de gestos técnicos através dos jogos criados 

coletivamente para a formação da roda, e em seguida buscar reflexões se direcionando para 

onde podem ir com o conteúdo nas próximas aulas. Seria o trabalho com os movimentos 

coreográficos? Com a movimentação rasteira? Com a divisão da capoeira em angola e 

regional? 

 

Professor conselheiro no ensino aberto das lutas 

 

Durante o desenvolvimento das aulas abertas de lutas, o professor deve desempenhar o 

papel de conselheiro durante as atividades, dando informações para melhor orientar os 

estudantes. 

Exemplo: Em uma situação em que esteja acontecendo jogos de oposição de 

desequilíbrios, o professor orienta os alunos assim: “utilize a força do colega para 

desequilibrá-lo”, “aproxime o centro de massa ao centro de gravidade para dificultar o 

desequilíbrio”, “a área delimitada pode ser diminuída”, etc. 

 

Diálogos com os alunos no ensino aberto das lutas 

 

O diálogo se mostra como uma necessidade para o ensino aberto das lutas. Não pode 

ser apensa conversas, devem ser diálogos conscientes na interação professor-aluno, aluno-

professor, aluno-aluno. Nessas relações dialógicas, é fundamental que o professor escute o 

aluno sem interrompê-lo, deixando todos falarem; valorizando e problematizando o que os 

alunos dizem. Hildebrandt e Laging (1986, p. 41) pedem para observar os seguintes pontos:  

1. deixar que os alunos apresentem o problema; 

2. perguntar sobre as ideias que o aluno ou os alunos 

têm para resolver a dificuldade (O que você acha que deveríamos 

fazer agora? Você já conversou com o colega sobre isso?); 

3. apoiar os alunos numa decisão concreta e não 

liberá-los dela. 
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Mudanças de rumo no ensino aberto das lutas 

 

Durante o processo de ensino aberto das lutas, pode acontecer a “modificação das 

situações de acordo com os interesses e as necessidades dos alunos” (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986, p. 41). A mudança de direção só deve acontecer após breves discussões de 

modo que evite conflitos, em seguida já deve ser pensado em que direção ir. 

Exemplo: O ensino do boxe, desenvolvido por meio de jogos de oposição de toque 

para propiciar a aprendizagem dos movimentos técnicos básicos (socos, esquivas e 

movimentação), pode ser questionado pelos alunos sobre a não presença de chutes na prática e 

podem querer acrescentar golpes com os membros inferiores. Diante disso, o professor pode 

levar explicações sobre o porquê que existem lutas de toque que utilizam técnicas mais com 

os braços e outras que utilizam técnicas mais com as pernas. Os alunos, perante o interesse de 

acrescentar os chutes nas atividades, podem continuar com outras lutas, como o Muai Thay ou 

o Caratê, mas sem perder os elementos básicos referentes às lutas de toques. No caso, só 

acrescentaria os chutes e defesas com as pernas. 

 

Criatividade na preparação de materiais e nas situações de ensino das lutas 

 

Para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem das lutas nas aulas 

abertas, é fundamental que os sujeitos sejam criativos na preparação de materiais didáticos e 

na adaptação de atividades, de acordo com as condições presentes. 

Exemplos: Para o ensino de lutas de implementos como a Esgrima e o Kendo, lutas 

que em suas práticas esportivizadas requerem equipamentos de alto custo, podem ser 

construídas espadas com cabos de vassouras, jornais enrolados, garrafas pets, arames e fitas 

adesivas. Também podem ser construídas proteções com papelões, isopor e espumas, para 

serem utilizadas em jogos, tanto de oposição quanto de acertar alvos fora do oponente. 
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Avaliação no ensino aberto das lutas 

 

A avaliação no ensino aberto das lutas também deve ocorrer conjuntamente de acordo 

com os objetivos dos alunos e do professor, sobre as situações que se teve êxito ou não. Os 

alunos devem fazer uma autoavaliação crítica do processo (HILDEBRANDT; LAGING, 

1986). 

 

 

4.2. O ensino das lutas na concepção Crítico-Superadora 

 

As lutas na abordagem crítico-superadora podem ser tematizadas de acordo com a 

estruturação das aulas presentes nas seguintes fases: 

 

Fase diagnóstica do ensino das lutas 

 

Na primeira fase os “conteúdos e objetivos da unidade são discutidos com os alunos, 

buscando as melhores formas de estes se organizarem para a execução das atividades 

propostas” (SOARES et al, 1992, p. 89). É o momento em que os alunos expõem ideias do 

senso comum sobre as lutas para ser feita a leitura da realidade, do que eles vivem 

cotidianamente. Essa fase serve como suporte para organização das aulas de todo o processo 

de ensino. 

Exemplo: O professor informa que o trabalho a ser realizado vai ter como tema as 

lutas, após um levantamento sobre a necessidade de seu ensino (SOARES et al, 1992), e 

estabelece diálogos com os alunos para saber o que eles já conhecem. O que for expressado 

pelos alunos deve ser registrado de alguma maneira, seja por anotações ou gravações de voz. 

Devem ser direcionadas perguntas como: “o que são as lutas?”, “vocês conhecem alguma 

luta?”. As respostas podem ser variadas e o professor deve estar atento. Ainda nessa fase, 

pode-se intervir com diferentes jogos de oposição para diagnosticar o nível de apropriação de 

determinados movimentos comuns nas lutas. Podem ser convidados professores de lutas 

locais para oportunizar aos alunos a experimentação e conhecimento sobre o modo que as 
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lutas acontecem no contexto social ou até mesmo acontecer visitas a centros de treinamentos 

de lutas, projetos sociais, centros culturais, etc. 

 

Fase judicativa do ensino das lutas 

 

A segunda fase é a que deve se estender mais no processo de ensino-aprendizagem. É 

o momento em que deve acontecer a apreensão do conhecimento a partir da problematização 

dos conhecimentos externizados pelos alunos. Para Gasparin (2012), a problematização é 

fundamental na articulação do fazer cotidiano com a cultura elaborada. É a fase em que se 

inicia a sistematização do conteúdo de acordo com as principais questões que surgiram da 

realidade dos sujeitos e que devem ser selecionadas. 

Exemplo: Durante as aulas deve ser apresentada a origem das lutas e o seu conceito, e 

devem ser desenvolvidas atividades que deixam claro os princípios comuns da prática para os 

alunos, estabelecendo relações entre as diferentes manifestações. Em diante, é preciso que, 

aos poucos, as atividades se complexifiquem até chegar em técnicas específicas de 

modalidades de lutas institucionalizadas. Dentro desse processo, é necessário problematizar 

os pontos colocados anteriormente pelos alunos, que podem ser diversos como, por exemplo, 

a ideia de que uma luta é melhor que a outra, o alto custo para a prática de algumas 

modalidades de lutas, uso de anabolizantes por atletas, lutas como sinônimo de violência, 

lutas conhecidas através de jogos de videogame, desenhos animados e filmes, poucas 

transmissões de campeonatos de diferentes modalidades de lutas pela tv aberta, mulheres que 

buscam praticar alguma luta apenas para defesa-pessoal, etc. 

 

Fase teleológica do ensino das lutas 

 

A terceira e última fase representa a apreensão do conhecimento apresentado frente as 

reflexões durante o ensino das lutas em que os alunos, após compararem intelectualmente os 

conhecimentos adquiridos em suas realidades com os conhecimentos científicos expostos pelo 

professor (GASPARIN, 2012), devem tirar suas próprias conclusões para intervir na 

sociedade. Nessa fase deve acontecer a avaliação do processo de ensino-aprendizagem para 
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detectar os avanços e para ter um ponto de partida para a construção das próximas aulas 

(SOARES et al, 1992). 

Exemplo: Nas aulas pode ser pedido que os alunos falem algumas características das 

lutas e demonstrem movimentos aprendidos nas aulas. Em feiras culturais na escola, abertas 

ou não à comunidade, podem ser elaboradas apresentações com gestuais das lutas, expor 

cartazes que apresentam e problematizam as lutas. Poder ser construídos festivais de lutas 

demonstrando o vasto universo das práticas corporais históricas. 

 

 

4.3. O ensino das lutas na concepção Crítico-Emancipatória 

 

A chamada “transcendência de limites” da abordagem Crítico-Emancipatória, em 

que acontece o despertar dos sujeitos sobre o conteúdo e sobre o seu ensino (KUNZ, 

1994), tem seu desdobramento estruturado a partir das seguintes estratégias didáticas: 

 

Encenação no ensino das lutas 

 

A encenação é o período inicial em que os alunos, em diversas situações que podem 

ser desenvolvidas através das atividades, expressam as experiências sociais subjetivas que 

preestabelecem suas ações. Deve ser propiciado aos indivíduos um rico espaço para manipular 

e explorar recursos didáticos, para demonstrarem a capacidade de descobrir e inventar 

diferentes estratégias (KUNZ, 2013). 

Exemplo: Para esse primeiro momento do ensino das lutas, pode ser planejado para os 

alunos diferentes estações em que desenvolvam jogos de oposição caracterizados pelos 

subgrupos das lutas, sendo eles os jogos de oposição de agarre, de toque, de implementos e 

jogos de oposição de ações mistas. Podem também ser oferecidos diferentes vivências com as 

lutas, sejam elas como prática institucionalizada, como rituais religiosos, como rituais 

comemorativos, ou até como elementos cinematográficos e de jogos eletrônicos. 

 

 



28 
 

Problematização no ensino das lutas 

 

Após a fase de encenação do mundo vivido pelos alunos, deve ser confrontado e 

discutido as diversas situações surgidas (KUNZ, 2013). A problematização dessas situações 

não pode acontecer de uma maneira abstrata para os sujeitos, deve ser realizada de um jeito 

que consigam interpretar as questões socioculturais do conteúdo. 

Exemplo: A partir das atividades desenvolvidas para os alunos demonstrarem seus 

conhecimentos sobre as lutas, deve ser discutido sua origem, seus diferentes significados nos 

diferentes contextos, e as transformações que sofreram no decorrer do tempo, principalmente 

pela indústria cultural. Devem ser relembradas as atividades de encenação das lutas para os 

alunos refletirem sobre como algumas construções sociais estão impregnadas. 

  

Ampliação no ensino das lutas 

 

Diante da problematização desencadeada é preciso que aconteça o processo de 

ampliação do conhecimento sobre as lutas, apoiado em contribuições advindas tanto do 

professor quanto dos alunos (KUNZ, 2013). Nesse momento também deve ser colocado em 

relevância as principais dificuldades dos alunos nas atividades. 

Exemplo: Durante ou após as aulas no ensino das lutas, podem acontecer pequenas 

pesquisas na internet, em livros ou na comunidade com atletas e/ou professores de algumas 

lutas. Podem ser exibidos filmes e documentários sobre diferentes práticas. Nessas atividades 

os alunos devem fazer levantamentos sobre as diferenças e semelhanças entre as lutas, 

experimentando em atividades que estabelecem essas relações. Também podem ser realizadas 

dinâmicas para assimilação de movimentos cotidianos aos movimentos das lutas. 

 

Reconstrução coletiva do conhecimento no ensino das lutas 

 

Esse último procedimentos se reformula de acordo com a realização dos 

procedimentos anteriores. É o momento de ressignificar as lutas, tomando como referência as 
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reflexões construídas. Contudo, a finalidade dessa reconstrução, é a emancipação e o 

desenvolvimento da autonomia do aluno perante o conteúdo (KUNZ, 2013). 

Exemplo: O professor pode elaborar jogos de oposição que trabalhem os princípios 

comuns das lutas, já trabalhados anteriormente, sendo importante agora deixar claro aos 

alunos a sua organização e aspectos, sendo importante a progressão dos movimentos 

utilizados para a execução de técnicas mais específicas e elaboradas. É preciso que os alunos 

conheçam e executem diferentes variações desses movimentos e apresentem nas atividades 

novos significados dos mesmos.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No decorrer do curso de Educação Física sempre me questionei sobre o tratamento 

dado ao conteúdo nas abordagens críticas e como utilizá-las como sustento para minhas 

práticas sem apenas reproduzir o que está prescrito; em como me servir das abordagens 

críticas também sendo crítico. A organização desse pensamento veio através das experiências 

durante a formação que provocaram diferentes olhares sobre as abordagens, expandido a 

imaginação sobre as alternativas de ensino dos diferentes conteúdos da Educação Física. 

Adentrando às particularidades das abordagens, percebe-se suas semelhanças quando 

surgem para fortalecer a progressão da democratização no âmbito nacional e enfrentam as 

tendências tradicionais que serviram e servem de mecanismos para manter o controle da 

sociedade pelas classes dominantes. Pretendendo um ensino elucidador sobre as verdades 

históricas, sociais e culturais das práticas corporais, para refletir e transformar na prática a 

sociedade, através do tratamento multidimensional dado ao conteúdo, cada abordagem crítica 

possui suas próprias ideias para sistematizar estratégias de ensino, estruturando-as em 

diferentes etapas. Dentro as diferentes etapas de ensino nas abordagens críticas, fica evidente 

entre elas um primeiro momento de reconhecimento do sujeito no processo de ensino, 

considerando suas características socioculturais, um segundo momento de reflexão e análise 

crítica sobre o conhecimento apresentado pelos sujeitos, e um terceiro momento que é quando 
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o sujeito tem o conhecimento adquirido no processo de ensino-aprendizagem e aprende a 

retornar esse saber reformulado para sua realidade, de um modo utilitário em seu cotidiano. 

As exemplificações sobre as formas de trabalho que pode ser realizado com o 

conteúdo de lutas nas abordagens são bem tímidas perto da diversidade de possibilidades que 

podem surgir frente as demandas dos alunos e das escolas. Mas acredito que apresentei 

noções essenciais para o tratamento e ensino das lutas, seguindo as orientações das 

abordagens utilizadas. As concepções e os exemplos mostrados aqui não podem ser utilizados 

como manuais de instruções, sem direcionar reflexões sobre as particularidades dos diferentes 

contextos e sujeitos, pois esse comportamento não corresponde com a atitude crítica que as 

teorias preconizam. O professor que não é crítico ao que lhe orienta, também não vai ser 

crítico ao que, e nem à quem ensina. 

Por fim, é imprescindível a busca por uma educação de qualidade e reconhecimento da 

prática pedagógica da Educação Física, isso ocorre através do empenho para defender o nosso 

espaço, utilizando a criatividade para a renovação de artifícios de ensino. Então, precisamos 

estar sempre dispostos a fazer o nosso melhor, pois, nossa luta é todo dia! 
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