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                                                 RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho busca pensar a luta muay thai como mais um 

componente da educação física escolar, com a justificativa de que com esta 

modalidade permitimos que nossos alunos aprendam e vivenciem não só um 

esporte diferente, mas uma atividade que proporcionará a aquisição de novos 

conhecimentos históricos e culturais, além de contribuir na questão motora e 

psicossocial.   

Penso que, como em outras modalidades, o professor tem um papel 

fundamental na direção das atividades. Acredito que assim qualquer tipo de 

modalidade a ser desempenhada na escola, sendo ela de contato ou não, terá 

bons resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of the present study attempts fight muay thai think more as a physical 

education component, with the justification that with this mode allow our 

students to learn and to experience not only a different sport, but an activity that 

will provide the acquisition of new historical and cultural knowledge, and 

contribute in motor and psychosocial issue. 

I think that, as in other embodiments, the teacher plays a key role in directing 

the activities. I believe so any kind to be performed in the school, contact with it 

or not, will have good results.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O muay thai é uma luta marcial introduzida no Brasil no fim da década de 1970, 

também conhecido como boxe tailandês, vem atraindo, cada vez mais, adeptos 

no país. Além de ter forte apelo de defesa pessoal, é uma atividade física muito 

procurada para perder peso e diminuir o percentual de gordura, manter a forma 

e se exercitar (http://tailandesa.blogspot.com.br/2008 - Acesso em agosto 

2012).  

 

Mas essa arte vai além dos apelos da mídia, em relação à “boa forma e a 

saúde”. Nas academias espalhadas pelo país, o muay thai já se tornou “febre” 

devido ao crescente apelo dos canais de esportes. Porém como toda luta 

principalmente a oriental, o muay thai possui valores filosóficos, onde acredito 

que possam contribuir na educação escolar como forma de prática pedagógica. 

 

Assim, o presente trabalho buscou responder a questão: É possível organizar 

os componentes que constituem o muay thai para ser ensinado nas aulas de 

educação física escolar diante das suas características de grande contato 

corporal e objetividade? 

 

Diante do exposto, o objetivo desse estudo é conhecer o muay thai como 

conteúdo da educação física escolar e verificar as possibilidades de 

organização utilizando de seus diversos aspectos: históricos, filosóficos e 

motor, e em seguida buscar sanar dúvidas relativas à sua inclusão do conteúdo 

proposto na Escola, perante o preconceito de muitos professores, contrários a 

inclusão das lutas nas aulas de educação física escolar, muitas vezes por não 

terem um contato mais próximo com essas modalidades. E de acordo com 

Motta & Ruffoni (2006) as lutas não são somente técnicas físicas para o corpo, 

mas também um princípio filosófico para o fortalecimento do espírito.   

 

 

http://tailandesa.blogspot.com.br/2008
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O presente estudo trata da análise das lutas na Escola, em especifico o muay 

thai, considerando este como um conteúdo da educação física escolar de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S).  

  

Assim, justifico o tema desse trabalho pela grande relevância que o muay thai 

possui entre as artes marciais e por acreditar que o mesmo possa ser ensinado 

nas aulas de educação física, dando um pouco de “novidade” para os nossos 

alunos, já que a meu ver, em muitas aulas, o quesito “lutas” é pouco 

trabalhado.  

 

Pratico muay thai há sete anos e vejo como a arte pode acrescentar na vida 

escolar dos alunos. Pela sua dinâmica, pelo respeito e disciplina que são 

características das artes marciais. Antes de inicia-lo treinei jiu jitsu por nove 

meses e, em um dos treinos, acabei fraturando um dos dedos da mão 

esquerda. Isso me dificultou a “pegada” no quimono, e acabei por desistir do jiu 

jitsu. Mas pelo fato de sempre ter sido apaixonada por lutas vi no muay thai 

uma forma de continuar em atividade. Nunca pensei em competir, mas como 

me desenvolvi bem nos treinamentos, comecei a participar de alguns eventos. 

Hoje sou bicampeã estadual e tricampeã brasileira no amador, campeã do 

profissional em 2012 e atualmente estou treinando forte para participar de mais 

um campeonato no mês de novembro/2014, em Brasília/DF.  

 

Quando comecei a estudar Educação Física - Licenciatura (UFES) imaginei:  

“Porque não muay thai nas escolas?”. Afinal de contas o muay thai é muito 

mais que uma luta para competição. Através da arte o praticante tem a 

oportunidade de conhecer a história de outro país, um país distante de nós, 

porém com problemas sociais muito parecidos. E assim como outras artes 

marciais, o muay thai possui uma história, uma filosofia, interessante o 

bastante para ser ensinado e/ou vivenciado pelos alunos na escola.  

 

Na atualidade o muay thai segue com muitos adeptos. E é considerado nas 

lutas “em pé”, uma das mais completas. Nas academias é um esporte muito 

procurado, pois sua prática propicia ao indivíduo diversos benefícios, os mais 
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citados são os benefícios físicos e sociais. Na escola, como parte das inúmeras 

possibilidades da educação física, o muay thai, como outras lutas, pode ser 

ministrado pelo professor de educação física aos alunos como parte do 

conhecimento que trata a educação física, os preceitos e cuidado que cercam 

os ensinamentos das lutas.  

 

Na verdade, o professor de educação física tem uma gama de elementos a 

serem trabalhos com o muay thai. Pois quando falamos de mídia, não falamos 

apenas de sucesso, fama e glória, mas também de valores éticos, morais e 

sociais, tão em falta em nossa sociedade.  

 

Os fundamentos teóricos acerca das lutas como um ramo da educação física 

escolar foram baseados em Lançanova (2007) e Ferreira (2006) sustentando a 

luta enquanto uma perspectiva pedagógica de grande valor no 

desenvolvimento integral do educando, em Breda (2010) mostrando a 

dificuldade dos professores de educação física em oferecer tal proposta e nos 

PCN´s e em Darido (2008) reforçando a ideia de diversificar a prática 

pedagógica de nossa área.  

 

Para o embasamento de nossa análise foram feitas três entrevistas a 

professores de muay thai nos municípios de Serra, Cachoeiro de Itapemirim e 

do Distrito Federal/DF. Busquei professores distantes, devido o fato de serem 

pessoas que conheço pelo trabalho sério que realizam em favor do 

crescimento e reconhecimento do muay thai como modalidade de grande valor 

não só físico como histórico-cultural.  Lembro que, os entrevistados não são 

formados em Educação Física, somente no muay thai, mas são grandes 

profissionais na área além de terem o reconhecimento de suas graduações na 

Tailândia. O questionário buscou enfatizar primordialmente como os 

entrevistados viam as técnicas, filosofias e a historia do muay thai serem 

repassadas a alunos dentro das escolas, sob a direção de um professor de 

educação física, e como isso seria feito.  
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A pesquisa possui características de natureza qualitativa, de caráter impessoal. 

Para Minayo (1993) A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade 

que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes.  

  

“Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos”. 

(Richardson, 2008. Pág. 80) 

 

 

Os dados serão levantados no intuito de averiguar como o muay thai poderá 

ser trabalhado, pensado e sistematizado pelos professores de educação física. 

A partir dessas informações será possível uma interpretação reflexiva sobre o 

fato pesquisado. Nessa perspectiva objetiva-se iniciar um breve estudo das 

possibilidades de mais uma luta na educação física escolar que contribua para 

formação humana do aluno, que pontue a ética e o respeito, durante o 

processo de seu ensino.  
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2. MUAY THAY, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E POSSIBILIDADES: 

QUESTÕES EMERGENTES.  

 

O muay thai é o esporte nacional da Tailândia, e é conhecido mundialmente 

como “A luta das 08 Armas”, pois se caracteriza pelo uso de: punhos, 

cotovelos, joelhos e pés.   

 

Segundo algumas pesquisas (informo que consegui mais dados para o estudo 

em sites, como o http://mtfight.blogspot.com.br e http://lbmtt.com.br), a história 

de muay thai caminha junto com a história do povo tailandês - ambos difíceis 

de descobrir suas origens. Mas estas (as fontes citadas no início do parágrafo) 

concordam que o muay thai começou em um campo de batalha, um combate 

selvagem na forma de lutar.  

 

Mas há duas teorias principais. Alguns historiadores e a tradição contada pelos 

mais antigos dizem que a arte se desenvolveu junto com as tribos do povo 

tailandês que viviam nas proximidades da China sofrendo grande influência das 

artes de combate chinesas nas lutas no campo agrícola e na busca de terras 

para viver e plantar. A outra teoria diz que o povo tailandês já estava na área 

que hoje é a Tailândia e que o muay tailandês foi desenvolvido para defender a 

terra e o povo de ameaças de invasão constantes. O segundo, é controverso, 

tem apoio acadêmico considerável e poucas evidências arqueológicas. Porém, 

a primeira fonte é possível, pois está de acordo com a versão dos antigos 

mestres praticantes desta arte. O muay thai é uma tradição e parte essencial 

de direito da cultura tailandesa e das suas raízes. Na Tailândia, é considerado 

o esporte de reis. 

 

Antigamente, assuntos importantes eram decididos em lutas de muay thai. O 

primeiro grande registro sobre o muay thai como luta no campo de batalha, 

esta na época do Rei Naresuan no ano de 1584, um tempo conhecido como o 

período de AYUDDHAYA. Durante este período, todo soldado treinava o muay 

thai, assim como o Rei. Lentamente o muay thai se mudou para longe de suas 

raízes, o 'Chupasart', e técnicas novas da luta foram evoluindo. A mudança na 

http://mtfight.blogspot.com.br/
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arte foi continuada debaixo de outro Rei lutador - Prachao Sua - o Rei de Tigre. 

E através do treinamento de muay thai mantinha seu exército ocupado. O 

interesse no esporte já era alto, mas agora o valor do muay thai havia 

aumentado consideravelmente. O boxe tailandês se tornou a favorita 

brincadeira e passatempo das pessoas, exército e do Rei.  

 

Com o passar do tempo o muay thai sofreu algumas mudanças inclusive no 

uso de equipamentos. Os lutadores tailandeses sempre usaram os chutes 

baixos. Um pontapé ou joelhada nos órgãos genitais, para os lutadores eram 

movimentos legais até os anos de 1930. No entanto, nesse período, uma 

proteção foi feita de árvore, coqueiros ou conchas de mar onde envolveram o 

material com pedaços de pano e o amarravam entre as pernas e ao redor da 

cintura, surgindo o que hoje conhecemos como “coquilha” (protetor genital).  

 

Em 1930 o muay thai teve suas mudanças mais radicais. Neste ano se 

introduziu as regras de hoje e os regulamentos. Cordas amarradas aos braços 

e mãos foram inutilizadas e as luvas tomaram seu lugar. Esta inovação 

também se deve ao respeito e ao sucesso crescente dos Pugilistas tailandeses 

no boxe internacional. (http://www.cbmuaythai.com.br - Acessado em: 

setembro/outubro 2014).  

 

Também foram introduzidas as “categorias de peso” baseadas nas divisões do 

boxe internacional. Antes disso um lutador poderia lutar com qualquer 

adversário de tamanho e diferença de peso. A maioria dos lutadores 

tailandeses pertence às categorias de peso leve. Existem outras categorias 

como médios e meio-pesados, mas eles raramente lutam.  

 

No Brasil o muay thai teve seu início nos anos 80, mais precisamente em 1979 

quando o Mestre Nélio Naja o apresentou ao País. Essa modalidade 

praticamente desconhecida na época era chamada de boxe tailandês. Época 

essa onde ainda se utilizavam calças e faixas amarradas nas cinturas para 

fazer a diferenciação entre as graduações. Os primeiros alunos de Mestre Nélio 

Naja foram, hoje, os mestres: Rudimar Federigo, Narany (residente hoje no 

http://www.cbmuaythai.com.br/
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município de Vila Velha/ES), Luiz Alves, Flávio Molina, entre outros, que na 

época eram praticantes de taekwondo. O muay thai se desenvolveu no Brasil, 

nascendo em 1980 a primeira associação de muay thai. Com isso surgiram 

vários campeonatos e muitas outras associações e federações 

(http://mtfight.blogspot.com.br).  

 

Diante das descrições sobre a história do muay thai na Tailândia e o breve 

relato sobre o seu surgimento no Brasil podemos observar que essa luta 

poderá proporcionar um leque de conhecimentos aos seus praticantes, e/ou 

aqueles que a vivenciarem. Tanto pelas suas técnicas utilizadas quanto pela 

história, filosofia e disciplina que a arte possui.  

 

No Brasil o muay thai é de certa forma até bem jovem, mas sua prática nos 

dias de hoje veem sendo bastante difundida, principalmente em academias. 

Mas o desafio aqui proposto é procurar introduzi-lo no âmbito escolar. O 

professor é o principal responsável pela formação do aluno no que diz respeito 

ao contexto escolar. E incluir o conteúdo lutas nas aulas de educação física 

seria mais uma forma de proporcionar aos alunos uma oportunidade de 

conhecer, vivenciar, uma nova modalidade, uma nova proposta, uma nova 

filosofia, um novo conteúdo nas aulas de educação física.   

 

As lutas, de acordo com Lançanova (2006) como um ramo da educação física 

escolar, reúnem um conjunto de conhecimentos e oportunidades que 

contribuem para o desenvolvimento integral do aluno. Se considerado o seu 

potencial pedagógico, é um instrumento de grande valor nas mãos do 

educador, por sua ação corporal exclusiva, sua natureza histórica, e o rico 

acervo cultural que traz dos seus povos de origem. 

  

E trazem consigo inúmeros benefícios aos seus praticantes, segundo Ferreira 

(2006) no que se refere ao desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social. 

Destacando no aspecto motor, a lateralidade, o controle muscular, o equilíbrio, 

a coordenação global, a ideia de tempo e espaço e a noção de corpo; no 

aspecto cognitivo, a percepção, o raciocínio, a formulação de estratégias e a 

http://mtfight.blogspot.com.br/
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atenção; e por fim, no aspecto afetivo social, se observa nos alunos alguns 

aspectos importantes como a reação a determinadas atitudes, a postura social, 

a perseverança, o respeito e a determinação, além de favorecer ao aluno a 

desenvolver o sentido do tato e a controlar a agressividade.  Nesse aspecto o 

professor também pode propor que os mais velhos cuidem dos mais novos ou 

que os mais habilidosos auxiliem aqueles que estiverem com dificuldades no 

aprendizado. Isso faz com que o aluno comece a ter senso de 

responsabilidade, sabendo que estará contribuindo para a preservação da sua 

integridade física e de seus colegas. 

 

Percebemos então que o papel fundamental da educação é contribuir no 

desenvolvimento das sociedades. Para isso aponta como instrumento a 

construção de uma escola voltada na formação de cidadãos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados, entre outras 

questões, procurando respeitar as diversidades regionais, culturais, políticas 

existentes no Brasil e em outros países. Tendo como um de seus objetivos 

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação.  

 

As lutas, segundo o PCN, são uma das várias possibilidades de serem 

trabalhadas na escola pela educação física. Pois, segundo o documento, é 

tarefa da Educação Física garantir o acesso dos alunos às diversas práticas da 

cultura corporal. Descreve os PCN´s (1998) que as lutas são disputas em que 

o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), através de técnicas e estratégias 

de desequilíbrio, contusões, imobilização ou exclusão de um determinado 

espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Dentro desse contexto, 

as lutas podem ser trabalhadas em meio às aulas de educação física através 

de jogos e brincadeiras, ficando a cargo da criatividade do professor adaptar 

essa prática dentro das suas aulas.  

 

Os alunos também passarão a conhecer outras religiões, outros hábitos 

alimentares, outra forma de organização social, outra cultura, etc. Ou seja, 
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acredito que seria uma prática pedagógica que poderia ser incorporado aos 

conteúdos da educação física escolar. 

 
“A Educação Física é entendida como uma área que trata de um tipo de conhecimento, 

denominado cultura corporal de movimento, que tem como temas o jogo, a ginástica, o 

esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas que apresentarem relações com os 

principais problemas dessa cultura corporal de movimento e o contexto histórico-social 

dos alunos.” (PCN 1998 - p.26.). 

  

Como sendo a educação física um espaço que não se restringe apenas as 

quatro tradicionais modalidades (basquetebol, voleibol, futebol e handebol – 

modalidades conhecidas pelos estudantes de educação física como o “quarteto 

fantástico”) o muay thai seria outro instrumento pedagógico que o professor de 

educação física utilizaria. Mas infelizmente são poucos os professores que 

abordam as lutas em suas aulas, não promovendo assim a concepção atual de 

educação física e apenas ministrando suas atividades de forma reducionista. 

Talvez por desconhecimento dos conteúdos das lutas ou por desconhecimento 

das imensas potencialidades que as lutas podem trazer ao desenvolvimento 

afetivo-social-motor de seus alunos.  

 

Os autores Darido e Rangel (2005) destacam a importância de se desenvolver 

os conteúdos da educação física escolar, por meio das três dimensões: 

conceituais, atitudinais e procedimentais. Na área procedimental, podemos 

demonstrar alguns exemplos na prática das lutas como a capacidade de agir e 

adaptar-se, nos deslocamentos e condutas motoras que irão sendo 

aperfeiçoadas no decorrer das aulas. A imagem do corpo no espaço, 

desenvolvimento da sua percepção espacial, equilíbrio, postura, empurrar, 

imobilizar, coordenação, dentre outros. Na área atitudinal, temos o controle das 

emoções, dos sentimentos, o “ter prazer”, a canalização da agressividade, 

entre outros. Na área conceitual a construção do pensamento através da 

observação, a elaboração de regras e a possibilidade da avaliação.  
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“A educação física que queremos é a de qualidade e a diversidade é o ponto 

fundamental para se conseguir essa finalidade. Na diversidade valorizam-se as 

inúmeras leituras da realidade e a ampliação das possibilidades de comunicação e de 

integração entre as pessoas”. (Ferreira, 2006, p. 15) 

 

 

O profissional de educação física, não trabalha apenas com o corpo em si, ou 

apenas com o esporte em si, mas também trabalha com o ser humano e suas 

manifestações culturais. Ou seja, isso nos permite trabalhar com uma gama de 

culturas e movimentos. O professor de educação física que trabalha com o 

muay thai nas escolas, entre tantas outras possibilidades, terá essa luta como 

um instrumento de auxilio pedagógico para suas aulas. Além do que, essa 

prática contribuirá no crescimento e no desenvolvimento motor, físico e 

cognitivo de quem o pratica. Assim, no âmbito escolar, essa arte poderá 

auxiliar no trabalho do professor frente aos alunos nas questões relativas à 

coordenação motora, força, velocidade e, até mesmo, poderá ser trabalhado a 

questão do respeito, ao mestre/professor, ao local de treino e ao “adversário”. 

Transportando a filosofia da arte ao contexto histórico que vivemos hoje.  

 

Vimos então que as lutas dentro da escola são práticas tão importantes quanto 

o chamado “quarteto fantástico”, ou a ginástica, ou o atletismo, etc. Pois sua 

vivência possibilitará ao aluno conhecer outra cultura e assim desenvolver 

movimentos corporais diferentes do que está acostumado. Poderá conhecer a 

história do muay thai, a história de um país tão distante do nosso. Conhecer as 

tradições, a religião, os problemas sociais e contextualizá-lo com sua própria 

realidade.  Além de conhecer o forte apelo que o muay thai traz consigo entre 

respeito e disciplina.  

 

 “É tarefa da educação física escolar, portanto, garantir o acesso dos alunos às práticas 

da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de praticá-las, e 

oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente.” (PCN, 

1998). 

 

A prática das lutas nas aulas de educação física escolar deve ser considerada 

já que faz parte do bloco de conteúdos da disciplina, exposto nos PCN´s, seja 
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na Educação Infantil, Fundamental ou no Ensino Médio. Os objetivos devem 

procurar atender ao desenvolvimento do aluno no que se refere aos aspectos 

histórico-sociais das lutas. 

 

Acredito que a aproximação do muay thai com a educação física escolar venha 

trazer benefícios no sentido de diversificar nossa prática pedagógica e nortear 

determinadas ações, atividades, que ampliem a consciência corporal e cultural 

de nossos alunos. Penso nessa proposta como um conteúdo emergente, pois 

além de ser uma abordagem diferenciada onde os alunos poderão vivenciar 

uma nova modalidade, o professor terá em suas mãos uma proposta 

desafiadora. Onde terá que pensar em como será feita essa abordagem, 

quanto tempo possui para ministra-la, quais aspectos da luta irá abordar, quais 

as turmas que participarão dessas aulas e quais os fundamentos técnicos que 

poderá utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os professores entrevistados na maior parte do tempo colocaram sobre a 

importância do muay thai para crianças/jovens nas escolas, sob a linha da 

disciplina (característica comum nas artes marciais) e respeito a outras 

culturas. Frisaram também que o mais importante é como se colocar perante 

os alunos, como passar os ensinamentos dessa arte na Escola, pois essa será 

a diferença. Para melhor análise dos pensamentos dos professores e ser um 

trabalho de base, ou seja, uma das primeiras empreitadas sobre o tema iremos 

analisar as perguntas pontualmente estabelecendo relações com a literatura da 

educação física. As falas dos entrevistados seguem em destaque para melhor 

entendimento. 

 

Sobre a primeira pergunta do questionário, fala em relação aos estilos do muay 

thai. O professor da Serra e do Distrito Federal disseram que existem dois 

estilos, o Tradicional e o Boran. Onde este seria o mais antigo, sem regras, 

sem categoria de peso, sem graduação. O professor de Cachoeiro relatou que 

“além desses dois estilos ainda há os estilos Mae mai (estilo para defesa 

pessoal) Krabi kabong (luta com espadas) Muay thai chaya (estilo criado no sul 

da Tailândia)”.  

 

Destaco a importância da presença do estilo “Tradicional” na escola, visto que 

este estilo é o que possui regras, divisão de graduações, tempo de luta, etc. No 

âmbito escolar seria o mais conveniente, pois o estilo “Boran” se trata de um 

muay thai mais rudimentar, sem regras, onde se vale golpes “baixos”, não 

sendo interessante a sua prática.  

E como relata Breda (2010), os professores devem buscar transmitir noções de 

lutas apoiadas na sua rica filosofia de não agressão.   

 

A segunda pergunta do questionário indaga sobre o Muay Thai como conteúdo 

da Educação Física Escolar. O professor da Serra vê a questão com grande 

entusiasmo e coloca que o aspecto hierárquico e disciplinar da luta seria de 
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grande importância no meio escolar, o professor do Distrito Federal diz que é 

importante não só passar o Muay Thai como esporte, mas também frisar a 

questão histórica, cultural e filosófica da luta. O professor de Cachoeiro 

também diz que seria interessante dar ênfase as questões históricas e 

filosóficas, além da parte física, mas não teria o contato físico da luta.  

 

Este aspecto é muito interessante, pois a luta é inerente ao muay thai. Mas 

considero que para ocorrer esse contato nas aulas de educação física, o 

processo de ensino-aprendizagem, a questão das regras, o comportamento 

dos alunos, tudo isso deverá estar muito bem explicado e compreendido.   

Apesar de não encontrar trabalhos específicos de muay thai, os PCN´s  

contemplam que quando os alunos interagem com adversários eles podem 

exercer o respeito mútuo, desenvolver atitudes de solidariedade, além de poder 

ser trabalhado questões relacionadas a vitória e derrota.  

 

A pergunta de número três, indaga sobre quais os conteúdos que podem ser 

repassados na Escola. A resposta é unânime entre os professores. Todos 

relatam sobre a questão histórica e cultural. Além de citarem ser bem 

interessante mostrar a parte do Wai Kru Ram Muay que é uma dança que 

antecede as lutas nas competições de Muay Thai Tradicional. E a parte física 

poderá ser feita em duplas ou sozinhos.   

 

Penso que expor os aspectos históricos, culturais (falar sobre a origem da luta, 

seus maiores representantes, como é a cultura tailandesa, sua religião), motor 

(trabalhar força, velocidade, coordenação motora, equilíbrio, etc.), valores 

éticos, o fair play, além de mostrar a nomenclatura dos movimentos, seria algo 

bem proveitoso durante as aulas.  

 

A questão quatro pergunta sobre quais fundamentos técnicos (golpes de 

ataque e defesa) poderiam ser trabalhados durante as aulas de educação física 

escolar. O professor da Serra diz que mesmo em espaço escolar trabalharia 

todos os fundamentos técnicos. Apenas mudaria o tipo de conversa com os 

alunos. O professor do Distrito Federal diz que primeiramente trabalharia com a 
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questão das regras, da coordenação motora pra depois trabalhar os 

fundamentos técnicos. Já o professor de Cachoeiro diz que daria ênfase ao 

condicionamento físico, a disciplina, e frisaria com os alunos sobre a 

importância de não usar o muay thai para machucar outras pessoas, e que se 

algum aluno tivesse interesse em competir que procurasse um local de 

treinamento.  

 

Apesar dos professores não terem deixado claro sobre quais fundamentos 

usariam, acredito que poderemos utilizar os fundamentos que trabalhamos na 

academia, mas a abordagem com os alunos seria diferente. Penso que essa é 

questão chave para o sucesso das aulas de muay thai nas escolas, a postura 

do professor frente aos alunos.   

 

Na questão de número cinco pergunto se deve ter combate durante as aulas. O 

professor da Serra diz que não necessariamente, não é obrigatório. Ele 

trabalharia com o Toi Lon que seria o “boxe ao vento”. E que um evento na 

escola seria bem interessante para desmistificar a questão da luta, da 

agressividade, nas aulas de Educação Física. O professor do Distrito Federal 

relata que não se pode “desmembrar” o Muay Thai, se o combate é algo 

presente na luta. Mas que mesmo ensinando-o por completo a preocupação 

maior seria a integridade física dos alunos. O professor de Cachoeiro acredita 

que não deve haver combate. Pois nem todo aluno desejará ser um nak muay 

(aluno), ele estará vivenciando aquela atividade, e que sempre será necessário 

ter todos os materiais de proteção durante as aulas.  

 

Penso que o Toi Lon ajudará no desenvolvimento dos alunos em relação a 

coordenação motora, tonificação da musculatura, atenção (pensar rápido para 

fazer os movimentos que estão sendo pedidos pelo professor), etc. O combate 

também penso que não seja necessário, a princípio. Mas dependendo do 

desenvolvimento e da postura dos alunos, é algo a ser pensado. Lógico, com 

todo o material de proteção.  
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Segundo Lançanova (2006), as lutas estão presentes na vida humana em toda 

sua existência. Nos momentos de perigo, para defender sua prole ou sua 

própria vida o homem já realizava movimentos corporais básicos como golpear, 

empurrar, puxar, agarrar. Para o autor a luta é um elemento da cultura do 

movimento humano, sendo assim, acredito na possibilidade de utilizar o Toi 

Lon como uma das atividades da aula.  

 

A questão seis pergunta como deve ser ensinado o Muay Thai, e quais as 

idades que melhor se encaixariam nessa atividade. O professor da Serra diz 

que não mudaria em nada sua aula apenas conversaria mais com os alunos 

por estar no âmbito escolar, sobre a questão da agressividade, do contato 

físico. Pois o Muay Thai não é briga, pelo contrário, há muito respeito e 

disciplina. Relatou também que cabe a qualquer idade escolar. O professor do 

Distrito Federal coloca que é interessante ter turmas separadas em relação a 

idade para se fazer a inicialização da aula e que também não mudaria sua aula 

por estar em espaço escolar. O professor de Cachoeiro diz que primeiro 

iniciaria com a história, a filosofia, depois com a parte física e os fundamentos 

técnicos do Muay Thai. Que o importante é mostrar ao aluno que o Muay Thai 

é algo sério, que não se deve machucar o outro “para se mostrar”, por ser mais 

forte, etc. Para este professor a idade ideal seria a partir dos 5 anos.  

 

É interessante a fala dos professores. Penso que a aula de muay thai na 

Escola deve sempre começar com um diálogo, colocar os pontos principais da 

aula, os objetivos e principalmente as regras, não necessariamente do muay 

thai, mas do professor. Como nos traz o PCN´s “É fundamental que se faça 

uma clara distinção entre os objetivos da Educação Física escolar e os 

objetivos do esporte, da dança, da ginástica e da luta” (p.29).  

 

A pergunta de número sete indaga se os professores têm referências (revistas, 

livros, site, etc.) sobre o muay thai. O professor da Serra diz que utiliza muitas 

coisas da internet, que há muitas coisas interessantes sobre a luta, mas que 

também tem um livro que trouxe da Tailândia. O professor do Distrito Federal 

coloca que é presidente da Revista Extreme Muay Thai e possui um grande 
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acervo de livros sobre a modalidade. Além de todos os anos ir a Tailândia para 

buscar novos conhecimentos. O professor de Cachoeiro diz que possui acesso 

a sites, livros e revistas.  

 

A última pergunta indaga se os professores têm conhecimento de algum 

trabalho da modalidade em Escolas, aqui na Grande Vitória ou em outro lugar. 

O professor da Serra diz que não conhece, mas que seria um sonho dar aula 

em Escola (O professor da Serra não é graduado em Educação Física, acho 

que por isso o mesmo diz que “seria um sonho”). O professor do Distrito 

Federal diz também que não conhece. Acredita que há o mito em torno da 

modalidade em relação a ser muito agressiva e que isso dificulta o a inclusão 

da modalidade na Escola. O professor de Cachoeiro disse que existem projetos 

sociais em Escolas particulares e estaduais, mas não se recorda de nenhuma.  

 

Diante das respostas dos professores nesse questionário percebemos que são 

favoráveis a inclusão do muay thai no espaço escolar, porém com a cautela de 

como essa aula será trabalhada com os alunos. Normalmente essa cautela, 

esse cuidado, já existe, pois o professor tem suas responsabilidades frente às 

atividades escolares. Mas numa atividade onde o muay thai seria o conteúdo 

percebo que seria necessário um pouco mais de diálogo, pois seria um 

trabalho novo naquele momento.  

 

Os professores que são dotados de requisitos básicos (pedagógicos, científicos, 

éticos), tornam-se os principais responsáveis pela formação do aluno no que diz 

respeito ao contexto escolar, sendo assim, poderia com algum esforço e pesquisa, 

incluir em seu planejamento pedagógico, conteúdos de grande valor para a construção 

de indivíduos autônomos e preparados para o novo mundo (LANÇANOVA, 2007, p.15).   

 

O muay thai pode ser uma nova modalidade, uma nova atividade no âmbito 

escolar, uma luta, que como outras já são trabalhadas por alguns professores 

na Escola. Acredito que essa vivência enriqueça o conhecimento dos alunos 

acerca de outra cultura, outra história, além de podermos trabalhar um pouco 

mais as capacidades físicas e motoras com outro tipo de abordagem. Podemos 

abrir discursões sobre mídia, valores éticos, alimentação, pontos negativos e 

positivos que permeiam as artes marciais, enfim, existe um leque de 
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possibilidades a serem trabalhados numa aula de Educação Física Escolar que 

tenha o muay thai como conteúdo. De forma lúdica, em duplas, em trios, 

sozinhos, as atividades relacionadas ao muay thai são inúmeras e sem dúvida 

contribuirão no desenvolvimento sociocultural e físico dos alunos.  

 

Apesar do Professor de Cachoeiro ter pontuado que há projetos sociais na 

escola que incluam o muay thai, no entanto ele não se recordou de nenhum. 

Penso que a falta de projetos sociais ou de atividades escolares que incluam 

as lutas seja pelo desconhecimento do professor em relação a modalidade e/ou  

pelo receio de se trabalhar com algo que tenha um contato corporal mais 

expressivo.  

 

A partir da análise e discussão dos dados, as possiblidades do muay thai como 

conteúdo das aulas de educação física escolar são: 

 

Histórico 
 
Religioso 
Cultural 
Social 
Político 

Aspectos:  
 
Motor  
psicomotor  
Cognitivo 
 

Elementos ligados à 
luta 

Luta  

Origem-  
História da Tailândia; 
Qual a religião da 
Tailândia; Quais são 
seus preceitos; 
Como é seu poder 
político 
Cultura Tailandesa.     
Os alimentos mais 
consumidos;  
História do muay thai; 
filosofia; Seus maiores 
nomes; 
O muay thai em outros 
países;  
O muay thai na 
atualidade.  

Coordenação motora, 
velocidade, força, 
lateralidade, equilíbrio, 
Reflexo. 
Fundamentos 
técnicos: chutes, 
socos, joelhadas, 
cotoveladas, “clinch”, 
defesas de socos e 
chutes. 
Atenção, 
concentração, 
socialização, relação 
tempo/espaço; 
Percepção, raciocínio, 
respeito, 
determinação.  
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura, 
Mídia, suplementação 
alimentar, distúrbios 
alimentares; violência; 
saúde; atividade 
física;  
Fair play; valores 

morais; ética; riscos e 

benefícios das lutas. 

 

 

 

 

 

Como são divididas as 
categorias de peso; O 
que é o WAI KRU 
RAM MUAY; O que é 
o MONGKON; Quais 
são as regras, os 
golpes válidos durante 
as lutas.  
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3 CONSIDERAÇÕES 

 

O professor tem inúmeras maneiras de apresentar e discutir suas práticas 

pedagógicas. Para facilitar o aprendizado seria interessante levar alguns 

vídeos e revistas que falam do muay thai, da sua origem e trazer a discursão 

para o muay thai no Brasil. Mostrar seus principais representantes, os 

benefícios e os malefícios que a arte possa apresentar. Tem a possibilidade de 

trabalhar também a questão da filosofia e da religião, muito presente na arte, 

além de trabalhar com os fundamentos técnicos e a história do muay thai. Pode 

se aprofundar no tema levando em consideração a mídia, já que se tornou 

“moda” nas academias, juntamente com o sucesso do MMA (UFC), pelas 

transmissões de um canal exclusivo de lutas. 

 

Em outro momento, de forma lúdica, através de jogos e brincadeiras, podemos 

iniciar movimentos que se assemelham aos movimentos da própria luta. 

Quebrando até mesmo o preconceito de tocar o outro e de se juntar meninos e 

meninas em uma mesma atividade.  

 

É importante que a aula seja conduzida de forma que se deixe evidente sobre 

as expectativas, os objetivos do professor com as aulas de muay thai. Acredito 

na possibilidade de desenvolvê-lo enquanto conteúdo nas aulas de educação 

física por meio dos jogos, observando os fundamentos históricos da cultura 

tailandesa, sua filosofia, aspectos políticos e religiosos, mas também não se 

esquecendo das técnicas da luta, também conhecida como “luta dos livres”. 

 

Diante da análise feita das entrevistas, considero que seja possível ser o muay 

thai incluído como conteúdo da Educação Física Escolar. Os aspectos que 

podem ser trabalhados são de grande importância. Neste estudo pontuamos 

diversas vezes sobre as inúmeras opções e variáveis que servirão de 

instrumentos durante as atividades. Em sala de aula, na quadra, enfim, o muay 

thai é uma modalidade que se adapta facilmente aos interesses da educação 

física escolar. Pode-se trabalhar de tudo com a luta, vídeos, debates, palestras, 

a socialização, a integração, na parte física podemos trabalhar velocidade, 
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equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, enfim. Entretanto acredito que a 

postura do professor, como em qualquer outra modalidade a ser dada por ele, 

é que fará realmente a diferença em relação a essa proposta.   
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO: 

Analisar a luta muay thai nos seus aspectos internos – valores educacionais. O 

que a constitui do ponto de vista histórico, social, cultural, motriz, ritual e sua 

prática de combate, a luta. 

 

Nome: Professor Serra 

Tempo de prática: Há 11 anos 

 

1 Quais são os estilos existentes de Muay Thai? Qual a Diferença? 

Os estilos de Muay Thai existentes são o Tradicional e o Boran.  

O Estilo Tradicional é aquele que possui regras e o Estilo Boran é o Muay Thai 

antigo, aquele existente antes de ter as regras. No Boran não havia tempo 

estipulado das lutas, categoria de peso, valia cabeçada e até dar golpes com o 

adversário no chão. O Tradicional possui regras, divisão por peso, graduação, 

divisão de categorias (amador, semi-profissional e profissional). Nos dois 

estilos vale a cotovelada.  

 

2 O que você pensa sobre o Muay Thai  como conteúdo da Educação 

Física Escolar? Como pode ser desenvolvido na escola?  

Por ser uma arte marcial, por ter hierarquias é muito interessante para 

crianças, para estar formando seu caráter, o Muay Thai poderia contribui nesse 

sentido. Mais arte marcial e menos violência. Antigamente havia a disciplina 

“Moral e Cívica”, e hoje não há mais. As crianças estão “a mercê”. Era uma 

forma de você ir ajudando as crianças a formarem seu caráter, baseado no 

respeito e na educação. A escola só ensina a ler e a escrever hoje em dia. Não 

há nada voltado para a formação do caráter.  
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3 Quais seus principais conteúdos que pode ser desenvolvido na escola 

pelo professor de educação física?  

Os conteúdos que podem ser desenvolvidos é a parte física, parte da história 

que é muito bacana, rica, e a questão da hierarquia, educação, que envolve a 

questão do respeito, a formação da pessoa, hora de falar, de beber água e tal. 

A arte marcial não é uma briga, é uma luta.  

A história de outros países sempre é muito bacana de se aprender. É mais 

informação, é viver um pouco outra cultura. Eu fui lá e tento passar um pouco 

de tudo que vivi para meus alunos. 

O Muay Thai possui o Wai Kru Ram Muay que é uma dança em respeito ao 

seu professor, aos seus pais. É muito tradicional e respeitoso. Bacana também 

de se passar como filosofia para os alunos.  

 

4 Quais fundamentos técnicos devemos passar para os alunos? 

Os fundamentos técnicos acredito que todos eu posso passar na escola. A 

gente tem alunos de várias idades, a forma que você passa é que é 

interessante. Passar que a arte não é violência, que não é pra ser usado nas 

ruas. Os fundamentos técnicos dessa forma podem ser passados sem 

problema algum. Não há nada que eu tiraria de uma aula aqui na academia de 

uma aula na escola. Apenas o tipo de conversa seria outro, o espaço é outro, e 

tal.  

 

5 O aluno da Escola deve ter parte do combate? De que forma?  

Não necessariamente. Não é obrigatório. Passaria um Toi Lom (Boxe ao vento 

- Sombra). Obrigatório seria a parte técnica e de história e filosófica do Muay 

Thai. A competição poderia até acontecer, um evento amador seria 

interessante, chamar os pais, acho que seria muito bom, as famílias presentes. 

Gostaria de saber porque não tem. No futebol muitos alunos quebram dedo, 

braço, mas ninguém acha o esporte violento. A arte marcial pode ser muito 

mais tranquila que muitos esportes. Seria bom tê-la na escola pra quebrar esse 

mito de que arte marcial é violência. Acho que seria diferente ter o Muay Thai 

na escola, seria pioneiro, as crianças, os alunos, tenho certeza que iriam 

esperar o acontecimento das aulas com muita ansiedade.  
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6 Como deve ser a aula de Muay Thai na escola? A metodologia? Como 

devemos ensinar esta luta? Deve ser ensinada par qual idade/ ano? 

Eu não mudaria nada das aulas que já dou. Apenas conversaria mais. Dou 

muitas ideias por questão de alimentação, postura em casa com os pais, na 

escola, sempre falo isso em minhas aulas pras crianças. E seria pra qualquer 

idade escolar. Eu acho o futebol violento, a arte marcial você consegue 

controlar muito mais os alunos. Seria um contato novo para os alunos, uma 

vivência totalmente diferente. Seria tirado o fantasma que gira em torno da arte 

marcial que é violento, que é briga, na arte marcial há muito disciplina, respeito, 

seria ideal na escola.  

 

7 Você tem referencias sobre o Muay Thai (site / livro / artigo / revista): 

Eu vejo muita coisa na internet, futuco muito. Tenho um livro que trouxe da 

Tailândia que é em inglês, mas Arturo traduziu uma parte. Mas me apego muito 

a internet. Tem coisas muito interessantes.  

 

8 Você conhece algum trabalho do Muay Thai na escola na grande Vitória 

ou em outra localidade? 

Não. Aqui não. Mas na Tailândia é obrigatório. Na Escola, no Exército. As 

crianças começam cedo. Algumas crianças treinavam com a gente lá na 

Tailândia, faziam a parte física e tudo mais. Tudo acompanhado pelos mestres 

de perto.  

Mas é meu sonho poder dar aula de Muay Thai na Escola. Não tem porque dar 

errado. É a forma como você da à aula. Você passa seu ponto de vista, 

dialoga, procura saber como o aluno está em casa, sempre faço isso nas 

minhas aulas, no colégio é muito mais objetivo.  

Mulher, criança, adulto, o Muay Thai vale pra todos. Minha mãe tem 54 anos e 

faz aula. Tenho uma aluna de seis anos também.   

 

 

 

 

 



25 

 

QUESTIONÁRIO: 

Nome: Professor DF  

Tempo de prática: Há 25 anos 

 

1 Quais são os estilos existentes de Muay Thai? Qual a Diferença? 

Na verdade só existe um estilo de MUAYTHAI, Boran é a versão antiga sem 

regras, e o tradicional que é o que existe hoje na Tailândia. O nome tradicional 

foi adotado no Brasil para dizer que o que se pratica aqui não é MUAYTHAI. 

 

2 O que você pensa sobre o Muay Thai  como conteúdo da Educação 

Física Escolar? Como pode ser desenvolvido na Escola?  

Bom, primeiramente MUAYTHAI não pode ser inserido como educação física 

apenas, pois existem outros diversos preceitos que envolvem esta modalidade, 

como cultura, história, entre outros, ele pode ser inserido como modalidade 

esportiva, mas lembrando de que não é somente esporte. 

 

3 Quais seus principais conteúdos que podem ser desenvolvidos na 

Escola pelo professor de Educação Física?  

O professor de Educação Física somente não pode inserir praticamente nada 

sobre o MUAYTHAI, ele deverá ser formado pela entidade de regimento da 

modalidade no país e ser reconhecido pela mesma, assim como o Professor de 

MUAYTHAI, não pode ministrar aulas de musculação. 

Mas sendo um professor formado nas duas vertentes, modalidade e 

Faculdade, ele pode incluir na sociedade através da escola, todo um universo 

que envolve o MUAYTHAI, aumentando assim o lago de treinamento esportivo, 

mas também o cultural.  

 

4 Quais fundamentos técnicos devemos passar para os alunos? 

O MUAYTHAI tem um universo muito grande de técnicas, mas o ponto principal 

a ser desenvolvido inicialmente é a sociabilização dos alunos, a coordenação 

motora e o entendimento da filosofia e regras da modalidade. 
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5 O aluno da Escola deve ter a parte do combate? De que forma?  

Ele deve ter a modalidade como um todo, pois ela só será MUAYTHAI se for 

ensinado como completo, não podemos pegar uma coisa que existe como um 

contexto total e desmontar e achar que se está ensinando a mesma coisa, mas 

mesmo ensinando como um todo, a primeira preocupação é sempre a 

integridade física e mental de seus praticantes. 

 

6 Como deve ser a aula de Muay Thai na Escola? A metodologia? Como 

devemos ensinar esta luta? Deve ser ensinada par qual idade/ ano? 

A idade não é o que importa desde que se tenham classes especificas 

separadas para introdução com metodologia. 

A aula de MUAYTHAI na escola deve ser como em qualquer outro lugar, 

introduzindo esportivamente e filosoficamente. 

 

7 Você tem referências sobre o Muay Thai (site / livro / artigo / revista): 

Sim, sou diretor da revista extreme MUAYTHAI, tenho um acervo de mais de 

30 livros sobre a modalidade, além da experiência presencial de todos os anos 

estar pessoalmente na Tailândia aprendendo e vivendo a modalidade. 

 

8 Você conhece algum trabalho do Muay Thai na Escola na Grande Vitória 

ou em outra localidade? 

Não, pois como existe uma grande lacuna na verdade sobre a modalidade, que 

no Brasil era praticada com muita violência, isso até fundarmos a LBMTT (Liga 

Brasileira de MUAYTHAI Tradicional), que trouxe os parâmetros internacionais 

de pratica e competição da modalidade, desde 2010 estamos em um grande 

trabalho de desmarginalização da modalidade, trazendo a tona os verdadeiros 

preceitos da modalidade. Sendo feito de maneira correta, através de um 

profissional competente, formado na modalidade, o MUAYTHAI só teria a 

contribuir a crianças e jovens em centros escolares. 
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QUESTIONÁRIO: 

Nome: Professor Cachoeiro  

Tempo de prática: 1999 até a data atual – Há 15 Anos 

 

1 Quais são os estilos existentes de Muay Thai? Qual a Diferença? 

Tradicional 

Boran- estilo antigo, usado para guerra 

Mae mai – estilo para defesa pessoal 

Krabi kabong – luta com espadas 

Muay thai chaya- estilo criado no sul da Tailândia 

 

2-O que você pensa sobre o Muay Thai como conteúdo da Educação 

Física Escolar? Como pode ser desenvolvido na escola?  

Do mesmo jeito que no Brasil se treina futebol, vôlei, basquete ,etc. na escola, 

como atividade disciplinar chamada Educação Física, na Tailândia se usa o 

Muay Thai. Diferente dos treinos nos camps (escolas de Muay Thai), o 

treinamento escolar e feito sem contato, sem luta, utiliza-se a parte histórica 

,cultural e preparação física dos alunos, ao mesmo tempo que aprendem sua 

historia e cultura ancestral. Os exercícios de repetição e treinamento de 

corrida, pular corda, abdominais, flexões, treino em circuito e outras atividades, 

contribuem com o desenvolvimento dos membros superiores, inferiores, 

capacidade cárdio-vascular, flexibilidade, resistência e tonificação dos 

músculos dos alunos, melhorando também assim sua capacidade de 

concentração mental e disciplina. 

 

3 Quais seus principais conteúdos que pode ser desenvolvido na escola 

pelo professor de Educação Física?  

Parte física - corrida, flexões, polichinelos, abdominais, corda, looh pao (treino 

com aparadores), treino em duplas. 

Histórica – explicando a nomenclatura dos golpes em tailandês e seus 

significados, estudando a parte da historia e criação do Muay Thai e suas 

origens. 
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4 Quais fundamentos técnicos devemos passar para os alunos? 

 Apesar de o Muay Thai ser uma arte marcial seu treinamento exige uma 

disciplina física e mental, dependendo dos fins que se treina esta luta, a 

procura por melhoria física e condicionamento, pode ser feita nas escolas. 

Devemos fazer uma observação importante com os alunos, O Muay Thai nunca 

deverá ser usado para atacar pessoas e sim como uma maneira de auto 

defesa, e que a busca por competição, títulos e campeonatos deverá ser feita 

no kai muay ou camp (local de treino), aonde não será apenas visado a parte 

física, mas também a parte técnica, táctica, assimilação e treinamento para 

lutas. 

 

5-O aluno da Escola deve ter parte do combate? De que forma?  

Em minha opinião não, por que os alunos podem estar cursando a atividade 

Muay Thai na escola como disciplina da grade curricular, e realmente o Muay 

Thai na vida do aluno seja como um hobby ou simplesmente por que ele se 

identifique com a luta, não querendo dizer que por que ele frequenta as aulas 

na escola ele deseje lutar ou se tornar um nak muay (aluno). Também 

sabemos que a escola é um ambiente destinado a aprendizagem de várias 

disciplinas, podendo certamente ser o Muay Thai uma delas, devendo os 

praticantes adquirir todos os equipamentos de proteção previamente antes do 

começo da atividade para poder tirar ao máximo qualquer risco de lesão. 

 

6 Como deve ser a aula de Muay Thai na Escola? A metodologia? Como 

devemos ensinar esta luta? Deve ser ensinada par qual idade/ ano? 

Relembrando, o Muay Thai nas escolas da Tailândia - as crianças mesmo 

pequenas começam a fazer parte do treinamento, por que nesse país é algo 

histórico e cultural, como aqui no Brasil é o futebol.  

O Muay Thai na escola deveria ter inicialmente a parte cultural e histórica, 

seguida pela parte física, posteriormente a parte de treinamento de técnicas 

com dupla para ver a efetividade e funcionalidade das mesmas, e por último 

exercícios didáticos de integração de grupo.  

A metodologia é fazer entender ao aluno que se está ensinando algo 

verdadeiramente sério, e que com um grande talento deverão ter 
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responsabilidade, não agredir ninguém e não utilizar a arte marcial em vão, 

como “para se mostrar”, derrotar uma pessoa leiga, etc. Sobre idade, para 

começar com o Muay Thai, recomenda-se a partir da idade que a criança 

começa a desenvolver uma coordenação motora e que tenha a capacidade de 

entender e assimilar uma nova metodologia e idioma (Thai). Creio eu a partir 

dos 5 anos.  . 

 

7 Você tem referencias sobre o Muay Thai (site / livro / artigo / revista): 

Sim, existem livros editados, manuais de treinamento, vários web sites de 

federações, ligas e associações de praticantes desta arte marcial. Temos 

muitos campeões no Estado e é fácil ver e ouvir falar sobre eles hoje em dia. 

 

8 Você conhece algum trabalho do Muay Thai na Escola na Grande Vitória 

ou em outra localidade? 

Existem trabalhos de grandes equipes aqui no estado, e muitos tem projetos 

sociais em escolas particulares e estaduais, mas não me recordo de nenhuma 

em particular agora. 

 

 

 

 


