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Resumo: A partir de uma ex-
periência docente no ensino de 
lutas, o objetivo do trabalho foi 
analisar a própria experiência 
docente no trato didático-peda-
gógico do conteúdo Jiu-jitsu e 
Judô nas aulas de Educação Fí-
sica em três turmas de 2º ano 
do Ensino Médio Técnico, tota-
lizando nove encontros. Os re-
sultados indicaram que: os jo-
gos facilitaram o rompimento 
de tensões iniciais nas lutas; o 
ensino de técnicas e a vivência 
de combates participaram co-
mo elemento identitário e cultu-
ral das lutas; a avaliação como 
parte integrante do processo pe-
dagógico foi exitosa na proble-
matização dos conteúdos, porém 
demanda adequações; o espaço 
físico restrito poderia ser amplia-
do; a quantidade de aulas foi in-

Jiu-Jitsu e Judô. Conclui-se que o 
compartilhamento de pesquisas 
de casos concretos demonstra 
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que é possível aprender com a 
experiência do outro em dire-
ção à melhoria do ensino de lu-
tas nas aulas de Educação Física.

Palavras-chave: lutas; pro-
fessor; ensino e aprendizagem.

LUCHAS  Y EDUCACIÓN 
FÍSICA ESCOLAR: 
experiencias del tracto 
didáctico-pedagógico del 
contenido de jiu-jitsu y judo

Resumen: Basado en una ex-
periencia docente en la enseñan-
za de las luchas, el objetivo del 
trabajo fue analizar la propria 
experiencia docente en el tra-
tamiento didáctico-pedagógico 
del contenido Jiu-jitsu y Judo en 
las clases de Educación Física en 
tres clases de 2do año de secun-
daria técnica, totalizando nueve 
reuniones. Los resultados indica-
ron que: los juegos facilitaron la 
ruptura de las tensiones inicia-
les en las luchas; la eseñanza de 
técnicas y la experiencia de com-
bates participó como un elemen-
to cultural y de identidad de las 
luchas; la evaluación como par-
te integral del proceso pedagó-
gico tuvo éxito al problemati-
zar los contenidos, pero requiere 
ajustes; el espacio físico restrin-
gido podría ampliarse; el núme-



REBESCOLAR 71

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

el tracto integrador de Jiu-Jitsu y 
Judo. Se concluye que compar-
tir la investigación de casos con-
cretos demuestra que es posible 
aprender por medio de la expe-
riencia del otro en dirección a la 
mejora de la enseñanza de las 
luchas en las clases de Educaci-
ón Física.

Palabras llave: luchas; pro-
fesor; enseñanza y aprendizaje.

Introdução

A recente popularização das 
lutas como conteúdo próprio da 
Educação Física escolar gerou 
uma demanda na produção cien-

-
tada para fornecer subsídios ao 
professor para seu trato didáti-
co-pedagógico. De modo geral, 
no início do século XXI, perce-
be-se um movimento da litera-
tura especializada sobre as lu-
tas em incentivar professores a 
abordarem o conteúdo frente à 
sua baixa inserção nas aulas (SI-
MÕES, 2006; NASCIMENTO; AL-
MEIDA, 2007, SO; BETTI, 2013), 
porém, tais incentivos careciam 
de um suporte de “como” tratá-
-los no âmbito dos saberes do-
centes. Diante desta necessida-
de, nota-se, como um segundo 
movimento, a ampliação de pu-
blicações sobre lutas que suge-
rem práticas e dinâmicas pro-
positivas à luz de associações 
teóricas, como por exemplo, a 
pedagogia do esporte (RUFINO; 
DARIDO, 2015; PAES, 2010; CA-
VAZANI et al., 2016) e as dimen-
sões do conteúdo (CARREIRO, 

2005; RUFINO; DARIDO, 2015). 
Paralelamente, como um terceiro 
movimento, algumas pesquisas 
analisaram práticas de interven-
ção de lutas por meio de obser-
vação de aulas, como os estu-

-
vimento, protagonizam-se dese-
nhos metodológicos advindos da 
pesquisa-ação, pesquisa-inter-
venção, relatos de experiências, 

qual o pesquisador participa dos 
processos didáticos-pedagógi-
cos, seja como um professor que 
investiga seu próprio contexto 
(a noção de professor-pesqui-
sador), ou em situações que o 
pesquisador auxilia um grupo de 
professores (em etapas de pla-
nejamento, desenvolvimento de 
aulas, cursos formativos etc.) 
(MALDONADO; BOCHINI, 2013; 
HEGELE; GONZÁLEZ; BORGES, 
2018; SO, 2018).

trabalho está locado no quarto 
grupo e se baseia na noção de 
professor-pesquisador que in-
vestiga seu próprio contexto de 
intervenção (objeto de pesqui-
sa), de tal sorte que as consta-
tações desveladas retornam às 
práticas pedagógicas, sugerin-
do novas dinâmicas e modos de 
atuação. Neste sentido, a partir 
da experiência docente no en-
sino de lutas do primeiro autor, 
questiona-se como problema de 
pesquisa: que estratégias didáti-
co-pedagógicas devem ser con-
sideradas para o trato das lutas 
nas aulas de Educação Física? 
Que situações de aprendizagem 
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foram ou não exitosas em rela-
ção à participação dos alunos? 

-
ções se mostraram necessárias? 
Sendo assim, o objetivo do tra-
balho é analisar as estratégias 
didático-pedagógicas do trato 
das lutas, a partir do exercício 

de ensino do conteúdo Jiu-jitsu 
e Judô em aulas de Educação Fí-
sica de turmas de Ensino Médio 
Técnico.

O método empregado e apre-
sentado no presente texto inspi-
ra-se na noção de professor-pes-
quisador (STENHOUSE, 1993), 
que, na motivação imediata em 
solucionar seus problemas coti-
dianos, observa, registra, anali-
sa e reformula as situações de 
aprendizagem. Dessa forma, a 
partir da observação da própria 
intervenção, as aulas foram re-
gistradas em diário de campo. 
Com base nisso, o presente tra-
balho procurou analisar as inter-
venções à luz da literatura. Em 
primeiro momento, apresentare-
mos o contexto geral de tempo 
e espaço das aulas. Em seguida, 
descreveremos as situações de 
aprendizagem desenvolvidas nas 
aulas discutindo-as com a litera-

de êxito, bem como aqueles que 
demandaram adequações, modi-

Conhecendo o dojo

Como uma primeira contextu-
alização, apresentamo-nos como 
professores de Educação Física 

com experiências docentes em 
escolas públicas e privadas de 
Educação Básica, e também na 
atuação em cursos de gradua-
ção e pós-graduação16. Nesse 
conjunto de experiências, desta-
camos que um de nós, o de pri-
meira autoria, exerce docência 
no Instituto Federal de Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais (IFSULDEMINAS) 
desde 2016, sendo este o locus 
do presente trabalho. 

A disciplina Educação Físi-
ca está institucionalmente in-
serida no IFSULDEMINAS como 
componente curricular obrigató-
rio dos cursos técnicos integra-
dos ao ensino médio. No cam-
pus Pouso Alegre/MG (locus da 
pesquisa), as aulas de Educa-
ção Física totalizam 166h40min 
ao longo dos três anos do Ensino 
Médio, sendo distribuídas em du-
as aulas semanais de 50 minutos 
nos 1ºs e 3ºs anos e uma aula se-
manal de 50 minutos no 2º ano. 
Há nove turmas distribuídas nos 
cursos técnicos de nível médio: 

-
formática; totalizando 298 alu-
nos matriculados em 2018. 

Conforme a ementa da disci-
plina (BRASIL, 2017), a concep-
ção de Educação Física adotada 
busca a contextualização e diver-

-
tando a apropriação e apreciação 
crítica das diversas manifesta-
ções da cultura de movimento, 
em busca da construção de au-
tonomia por parte do aluno e da 

16 No caso da segunda autora.
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consciência crítica de suas vincu-
lações socioculturais.

A organização curricular de 
conteúdos e ementas no IFSUL-
DEMINAS é elaborada pelo do-
cente responsável da disciplina. 
Nesse sentido, as lutas foram or-
ganizadas em três momentos: 
Muay Thai (1º ano; 1º bimestre); 
Jiu-jitsu e Judô (2º ano; 3º bi-
mestre); Kung fu (3º ano; 1º bi-
mestre). Os critérios de seleção 
dos conteúdos se orientaram pe-
los resultados obtidos em ques-
tionário-diagnóstico aplicado no 
primeiro dia de aula do ano le-
tivo de 2017. Tais inclusões de 
conteúdos não seguem a condi-
ção de ensinar aquilo que os dis-
centes querem, mas de abordar 
conteúdos que provoquem maior 
mobilização e relações de senti-
do, tendo como base a teoria da 
relação com o saber de Charlot 
(2000). Por este motivo, em vis-
tas ao atendimento do princípio 
da diversidade (BETTI, 1994a), 
a seleção do conteúdo Kung fu 
se deu intencionalmente, já que 
a referida modalidade de luta 
possui a manipulação de diver-
sos implementos (bastão, facão, 
nunchaku, leque, corrente, pu-
nhal etc.), além da possibilidade 
de disparar situações de apren-
dizagem que problematizem o 
imaginário veiculado nas mídias 

-
mados etc.).

Optou-se pelo trato do Jiu-
-jitsu junto com o Judô, pois, na 
perspectiva de lógica interna e 
externa, ambos possuem seme-
lhanças que poderiam ser apro-
veitadas e tratadas em diálogo. 

Interna, pois são lutas de curta 
distância que procuram a apro-
ximação (PAES, 2010), além de 
que, possuem alguns golpes pa-
recidos, tanto na sua execução 
como nas nomenclaturas. Ex-
terna, pois ambos possuem ori-
gem japonesa; com efeito, o Ju-
dô possui origem do ju-jutsu. 
Abordá-las em diálogo, permiti-

-
renças e semelhanças, bem co-
mo aproveitar a oportunidade de 
trazer mais elementos para um 
currículo escasso de carga horá-
ria, já que as turmas de 2º ano 
da atual instituição contam ape-
nas com uma aula na semana. 

de descrição, análise e em decor-
rência do alto volume de dados, 
tomamos como recorte o tra-
to com as lutas “Jiu-Jitsu” e “Ju-
dô” nas três turmas de 2o ano do 
ano letivo de 2018. Os aconteci-
mentos das aulas foram registra-
dos em diário de campo a partir 
das memórias do professor. Co-
mo este é um trabalho na pers-
pectiva docente, não detalhare-
mos as singularidades de cada 
turma, mas partiremos de uma 
descrição mais geral que consi-
dera as experiências do profes-
sor com estes conteúdos, daqui-
lo que foi proposto e abordado 
nas aulas. Diante disso, os da-
dos serão apresentados de modo 
descritivo em diálogo/confronto 
com as questões teóricas postas 
pela literatura.
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Thai, por ser uma luta de média 
distância, objetiva golpear o ad-
versário-alvo de modo a mantê-
-lo distante (PAES, 2010). Dessa 
forma, foram propostos quatro 
jogos com a característica de 
“curta distância”:

i. cabo-de-guerra sem corda: 
com orientação de uma li-
nha demarcatória no chão/
tatame e em duplas, cada 
aluno inicia a atividade de 
um dos lados da linha e tem 
por objetivo “puxar” o cole-
ga para sua área. Trata-se 
de um jogo de equilíbrio-
-desequilíbrio que explora 
o conceito de ação-reação, 
de característica presente 
no Jiu-jitsu e Judô

ii. briga de galo: os discentes 
em duplas, agachados e 
posicionados frente-a-fren-
te com as mãos dadas, de-
vem desequilibrar o colega 
por meio de puxadas e em-
purrões.

iii. captura de bola: um dos 
alunos deita-se em decúbi-
to ventral segurando uma 
bola, e cabe ao outro cole-
ga realizar investidas para 
tomá-la por meio de agar-
res, virada de decúbito, pu-
xões etc.

iv. encostar as costas do ad-
versário no chão: as duplas 
iniciam ajoelhadas, frente-
-a-frente, com objetivo de 
desequilibrar e imobilizar 
(encostar as costas no chão 
por 15 segundos) o colega 
por meio de agarres e imo-
bilizações.

Resultados e 
discussão: as aulas 
de jiu-jitsu e judô

No trato pedagógico do Jiu-jit-
su e Judô, destinou-se o equiva-
lente a um bimestre (3º bimes-
tre do 2º ano do Ensino Médio 
Integrado), o que representou 
um percurso de aprendizagem 
de nove encontros (oito aulas e 
um encontro na semana de pro-
vas). Com base nas aulas, agru-
pamos as situações de aprendi-
zagem em cinco categorias: (i) 
jogos de lutas de curta distância 
(aula 1); (ii) técnicas: golpes de 
Jiu-jitsu e Judô (aulas 2, 3, 4 e 
5); (iii) seminários (aulas 6 e 7); 
(iv) combates (aula 8); (v) ava-
liações (todas as aulas e semana 
de provas). Sendo assim, passa-
mos apresentá-las. 

Os jogos de luta

A primeira situação de apren-
dizagem dos conteúdos Jiu-jitsu e 
Judô se iniciou com a proposta de 
jogos de lutas. Durante a escola-
rização no Ensino Médio Técnico, 
a turma analisada já havia viven-
ciado jogos de lutas no ano ante-
rior, no conteúdo Muay Thai (es-
sas experiências foram narradas 
em SO, 2018), o que poderia fa-
vorecer a mobilização dos alunos, 
pois se tratava de algo familiar na 
escolarização. Por outro lado, a 
principal diferença dos jogos de 
lutas tratados nos conteúdos Jiu-
-jitsu e Judô é que as ações dos 
praticantes visam a aproximação 
ou a curta distância; já o Muay 
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Na dinâmica dos jogos, bem 
como nas aulas posteriores, os 
alunos foram encorajados a tro-
carem as duplas frequentemen-
te, com a intenção de oportuni-
zar situações de valorização da 
alteridade, de reconhecimento 
de diferenças de gênero, de se-
xo, de composição corporal, de 
habilidade. Além disso, estimu-
lou-se a prática simultânea das 
duplas, evitando situações co-
muns em aulas de lutas que é 
a estratégia de poucos alunos 
no centro e os demais às mar-

de ofertar maior atenção e zelo à 
segurança do discente.

Tais condições de frequente 
troca de duplas, de práticas si-
multâneas e pouca pausa entre 
as rodadas dos jogos proporcio-
naram uma aula dinâmica. Mes-
mo apresentando uma intensida-
de acima do habitual, foi notável 
uma relação de prazer dos alu-
nos, uma excitação de refazer as 
práticas com outros colegas. De 
modo geral, consideramos que os 
jogos de lutas associados com es-
tas estratégias conseguiram pro-
vocar a participação dos alunos. 

Nesse sentido, vale destacar 
essa relação da intensa partici-
pação discente com os jogos de 
lutas. Em primeiro, o jogo pos-
sui linguagem própria que resis-
te a enunciações das palavras, 
comparada com a linguagem 
dos sonhos e da poesia (GOMES-
-DA-SILVA, 2015). É nesta pers-
pectiva que, Betti e Gomes-da-

que o jogo lida com processos 
comunicacionais próprios que 

“despertam diferentes afetações 
nos aprendentes”. Nesse sentido, 
concordamos que tais caracterís-
ticas, como o elemento estético 
do jogo e dialogicidade propor-
cionada neste processo comuni-
cativo (consigo mesmo e com os 
outros), têm a potência de afe-
tar, cativar e mobilizar a partici-
pação dos estudantes.

De fato, o jogo possui elemen-
tos que engajam os sujeitos na 

(1997, p. 101-102): “todo jogo é 
“um ser jogado” que “acaba do-
minando o jogador – cativa-o”. 
Esse domínio do sujeito também 
é compreendido como “arreba-
tamento” para Huizinga (1996), 
uma temporalidade que absor-
ve totalmente o jogador, evadin-
do-o da vida real. É nesse sen-
tido que Buytendijk (1977) nos 
esclarece que o jogo atua como 
mediador entre a esfera tempo-
rária do jogo e a consciência do 
cotidiano do jogador. Essa alter-
nância entre estes dois polos é 
denominada de “vaivém lúdico”: 
“[…] um movimento pendular 
contínuo entre o jogo e a vivên-
cia da realidade” (BUYTENDIJK, 
1977, p. 67).

A questão da suspensão/eva-
são da vida real/cotidiana, bem 
como a manifestação do vai-
vém lúdico também é percebida 

de lutas. Na ocasião, So (2020), 
ao analisar as relações dos estu-
dantes do 7º ano do Ensino Fun-
damental com as lutas, apontou 
que muitos alunos não gostariam 
de aprender o conteúdo, já que 
suas concepções sobre as lutas 
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estavam fortemente associadas 
à violência, ao medo de se ma-
chucar e a vergonha de demons-
trar habilidades. Ademais, havia 
o imaginário de que a luta estava 
associada ao gênero masculino, 
o que implicou a autoexclusão de 
algumas meninas. Após uma in-
tervenção de lutas mediada pe-
la docente, os entrevistados que 
demonstravam tensões iniciais 
às lutas (medo de se machucar, 
violência, vergonha, masculini-
zação etc.) alegaram que a di-
versão proporcionada pelos jo-
gos de lutas (propostas pela 
professora) favoreceu à partici-
pação em algo que recusavam, 

-
sas tensões. Dessa forma, se o 
jogo ao ser jogado suspende a 
vida cotidiana para uma esfera 
temporária (HUIZINGA, 1996) 
e/ou transita em movimento de 
“vaivém lúdico” (BUYTENDIJK, 
1977); encetamos, a partir de 
So (2020), que o jogo de luta se-
ria capaz de suspender as ten-
sões iniciais e as pré-concepções 
da vida cotidiana, proporcionan-
do ao jogador, a vivência da luta 
na ambiência do jogo. 

Apesar da potência de afetar 
e mobilizar a participação de alu-
nos, vale ressaltar que nem to-
dos se engajam e se deixam ar-
rebatar pelo jogo. Jogos de alta 

poucos estudantes, geralmente, 
os mais habilidosos. É neste sen-
tido que alguns autores da Peda-
gogia do Esporte advogam que 
a proposta pedagógica do pro-
fessor deve analisar os partici-
pantes, sugerindo um nível de 

complexidade acessível, o que é 
denominado de “jogo possível” 
(PAES, 2010; CAVAZANI et al., 
2016). Semelhante a esta linha 
de raciocínio, Betti e Gomes-da-
-Silva (2019), sugerem que os 
jogos sejam planejados a partir 
de uma análise dos “aprenden-
tes”, propondo-se jogos de mé-
dia complexidade, que segundo 
os autores, potencializam a mo-
bilização discente.

Outra discussão interessante 
pode ser encontrada em Antunes 
(2016), para quem, em estudo 
com alunos do Ensino Médio, es-
boça que o jogo atuou como uma 
“ponte” (processo comunica-
cional) entre aquilo que o estu-
dante já conhecia e a aprendiza-
gem de algo novo, favorecendo 
o “potencial inicial de mobiliza-
ção” dos aprendentes. Sendo as-
sim, a proposta de abordar jogos 
de lutas busca partir daquilo que 
os estudantes já se apropria-
ram ao longo dos anos escola-
res (jogo: cabo-de-guerra, briga 
de galo etc.) em direção a outros 
códigos mais cristalizados/for-
malizados das lutas (golpes de 
Judô e Jiu-jitsu; combates for-
mais etc.). Portanto, nesse pa-
no de fundo, a ampla e inten-
sa participação dos alunos nos 
sinaliza que os jogos propostos 
e apresentados no atual estudo 
atenderam essas características 
de “possibilidade”, “média com-
plexidade” e de “ponte”, além 
de propiciarem aprendizados de 
elementos da luta.



REBESCOLAR 77

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

Técnica: os golpes

Uma aluna me questionou no 
conteúdo Muay Thai: – “professor, 

(SO, 2018, p. 111). 
É de se considerar que os jogos 
abordados tiveram um papel 
importante a favor na mobilização 
inicial dos estudantes, porém, 
tal manifestação da aluna exigia 
uma abstração maior àquilo 
vivenciado no jogo, como se 
quisesse dizer que o jogo possui 
seus elementos próprios, mas 
jogo (de luta) não é luta. Por mais 
que os autores Betti e Gomes-
da-Silva (2019) ao emprestar as 

apontem que as manifestações 
mais complexas e cristalizadas 
como o esporte, a luta, a dança 
e a ginástica advêm do jogo, é 
preciso demarcar a necessidade 
anunciada por uma jovem do 
Ensino Médio de ultrapassar o 
objeto “jogo” em direção a outras 
aprendizagens.

Ora, se para os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs 
(BRASIL, 1998, p. 70), “as lutas 
são disputas em que os oponen-
tes devem ser subjugados, com 
técnicas e estratégias de de-
sequilíbrio, contusão, imobiliza-
ção ou exclusão de um determi-
nado espaço na combinação de 
ações de ataque e defesa” [gri-
fo nosso], então, quando a alu-
na questiona “ ”, 
manifesta interesse por “técni-
cas e estratégias […] na com-
binação de ataque-defesa”, que 
nem sempre estão presentes 
em um jogo de cabo-de-guerra 

ou briga de galo. Diante disso, o 
ensino de lutas com exclusão de 

-
pender uma linguagem presente 
no patrimônio humano em prol 
de uma taxionomia ou lógica in-
terna do jogo que pouco dialoga 
com a luta como expressão his-
tórica e cultural.

O ensino da técnica nas aulas 
de Educação Física ainda é um 
assunto polêmico. Na nossa per-
cepção, que é reforçada em Ro-
drigues e Darido (2008), alguns 
professores e intelectuais acadê-
micos compreendem que o ensi-
no de técnicas esportivas diverge 
das proposições teórico-metodo-
lógicas críticas da Educação Fí-
sica que se pautaram na ideia 
de cultura corporal de movimen-
to, cultura corporal ou cultura de 
movimento. Isto é, há a com-
preensão que o trato pedagógi-
co dos elementos da cultura de 
movimento deveria atuar contra, 
ou em detrimento da técnica es-
portiva, por suas características 
de conservadorismo, reproduti-

Todavia, Bracht (2000) advo-
gou que tal perspectiva de dis-
tanciamento ou negação da téc-
nica em relação às proposições 
críticas da Educação Física es-
colar é fruto de um equívoco ou 
mal entendimento. Tal impas-
se foi compilado e esclarecido 
em Rodrigues e Darido (2008), 
para quem, a técnica esporti-
va não foi excluída nas proposi-
ções críticas, mas sim, desloca-
da de tempo e lugar, transitando 

-
tegrante, como atividade-meio. 
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Dessa forma, assim esboçam os 
autores:

[…] um patrimônio a ser trans-
mitido aos alunos, pois são mo-
vimentos construídos historica-
mente […] É preciso reconhecer 
a técnica, enquanto um dos ele-
mentos da cultura corporal de 
movimento, poderá possibilitar 
aos praticantes a prática autôno-
ma do lazer e a crítica do espetá-
culo esportivo, desde que assu-

em si mesmo (RODRIGUES; DA-
RIDO, 2008, p. 149).

Diante dessas inquietações, 
advogamos a favor do ensino de 

mesmo termo argumentado pe-
los autores supracitados, como 
“meio”, considerando que o tra-
to da técnica: (i) promove inten-
sa mobilização docente; (ii) re-
presenta um modo de expressão 
e de linguagem das lutas, apro-
ximando o aluno da identidade 
cultural da modalidade.

No primeiro caso, So (2020), 
ao analisar aulas de Judô em 
uma turma de 7º ano do Ensi-

o conteúdo que mais promoveu 
mobilização dos alunos foi o en-
sino do golpe técnico o-soto-ga-
ri. Nessa mesma direção, An-
tunes (2016) investigou como 
alunos se mobilizam a aprender 
e compreendeu que:

[…] o repertório corporal do estu-
dante, tendo a técnica como um 
dos elementos integrantes, in-

-
bilização, ou seja, quanto maior 
for o repertório corporal do estu-

dante, maior será a possibilida-
de de mobilização, para se atin-
gir uma meta como aprender a 
lutar, dançar, planejar um trei-
namento, relacionar-se com os 
amigos, passar de ano na disci-
plina, ou seja, o resultado que as 
ações permitem alcançar (ANTU-
NES, 2016, p. 184).

Nesse sentido, é preciso res-
saltar que “a aprendizagem da 
técnica não é antagônica ao pra-
zer e ao lúdico nas aulas” (RO-
DRIGUES; DARIDO; 2008, p. 
150). O próprio entendimento de 
lúdico para Caillois (1990) pres-
supõe o sentimento de prazer e 
de alegria obtidos na resolução 

-
reça resolução, pode também se 
expressar como atividade lúdica, 

-
zar um golpe de quadril, de rea-
lizar o passo “dois para lá e dois 
pra cá” na dança, de conseguir 
fazer uma parada de mão, etc.

Sendo assim, nas aulas 2, 3 4 
e 5 foram abordados: (i) golpes 

-
-
-

17, 
-

cia completa com inversão de pa-
péis de ataque e defesa; (ii) uke-
mis (quedas/amortecimentos do 
Judô e Jiu-jitsu): a partir da posi-
ção de cócoras, realizou-se amor-
tecimento frontal (mae ukemi -
gura 8), amortecimento para trás 
(ushiro ukemi – -
tecimento lateral (Yoko ukemi 

17 Na “fuga de quadril” não foi encontrada uma imagem ade-
quada para representação do movimento, sendo assim, 
ver: https://www.youtube.com/watch?v=XUs-3EC5vrc.



REBESCOLAR 79

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

: 
o-soto-gari o-uchi-ga-
ri 
vências de ukemis e parcialmente 
na “fuga de quadril”, todas as si-
tuações de movimento foram rea-
lizadas em duplas.

Figura 1 – Guarda fechada

Figura 2 – Meia guarda

Figura 3 – Cem quilos

Figura 4 – Montada

Fonte: Student FBJJ.18. 

18 Imagem disponível em: https://www.studentofbjj.com/
home/begin/basic-positions/.

Figura 5 – Chave de braço

Fonte: Student FBJJ.

Figura 6 – O-soto-gari

Fonte: Wikipedia.19

Figura 7 – O-uchi-gari

Fonte: Wikipedia.20

19 Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O-
soto-gari.

20 Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O-
uchi-gari.
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Figura 8 – Mae Ukemi

Figura 9 – Ushiro Ukemi

Figura 10 – Yoko Ukemi

Fonte: Yudansha.com.br21

A ordenação destes conteú-
dos, isto é, o percurso de apren-
dizagem levou em consideração 
o critério de “atividade possível” 
como fonte propulsora da par-
ticipação dos alunos. Na práti-
ca das lutas, a principal queixa 
de estudantes para a não parti-
cipação é o medo de se machu-
car (SO, 2020). A partir disso, 
as técnicas de Jiu-jitsu e Judô, 
como “atividade possível”, fo-
ram organizadas a partir daqui-
lo que afeta menos o medo de 
se machucar em direção a ativi-
dades mais complexas. Portan-
to, a sequência de aprendiza-
gem, considerou: jogos de lutas, 
explorando-se características do 
jogo como a ludicidade e sus-
pensão das tensões iniciais da 

21 Imagem disponível em: https://www.yudansha.com.br/
tecnicas-do-judo.

vida cotidiana; golpes de Jiu-jit-
su em plano baixo, minimizando 
o medo de se machucar no solo; 
ukemis em plano médio (cóco-
ras), como técnicas que de “co-
mo cair sem se machucar”; e por 

em plano alto com progressão ao 
plano médio e baixo.

Uma vez discutidas as razões 
(porque) e a ordenação (quan-
do) dos golpes técnicos (o que), 
partimos para as estratégias dos 
modos de agir docente (como). 
De modo geral, as atividades ti-
nham como estrutura: (i) de-
monstração inicial do golpe – 
professor com algum discente 
voluntário; (ii) experimentação 
do golpe; (iii) socialização das 

des, etc.; (iv) re-experimenta-
ção do golpe. Ademais, o ensino 
de golpes técnicos, também mo-
bilizou outros elementos didáti-
co-pedagógicos: (i) a alterida-
de na luta; (ii) dialogicidade; (iii) 
relação com o espaço; (iv) mo-
vimentos/gestos das lutas como 
disparador de problematizações.

A noção de alteridade na luta 
já se dá em sua estrutura. Con-
forme mencionado anteriormen-
te, a maioria das atividades foi 
realizada a partir da formação 

ensino de golpes técnicos, além 
da sugestão da troca de duplas, 
também foi permitida a manu-
tenção das mesmas de acordo 
com o interesse dos alunos. A 

em conta que a troca de duplas 
poderia ser desfavorável à parti-
cipação de alguns alunos, já que 



REBESCOLAR 81

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

as posições e aplicações de gol-
pes contavam com um intenso 
contato corporal. Posteriormen-
te, com o avançar das técnicas e 
a familiarização com as lutas, a 
troca de duplas foi gradualmente 
mais exigida.

Outro fator demandado nas di-
nâmicas em duplas foi a amplia-
ção da ideia de “oposição” nas lu-
tas, para um outro entendimento:

Orientei os estudantes que ao 
sentirem o mínimo de dor no 
momento da torção, o discen-
te deveria alertar com um leve 
tapa em alguma parte do corpo 
de quem “aplicava” o golpe para 
cessar o movimento de chave. Os 
estudantes colaboraram entre si, 
de tal sorte que não percebi ne-
nhuma tentativa de algum aluno 
em causar danos ao próximo (Di-
ário de campo).

Pedi para que os alunos se sepa-
rassem em duplas para a prática 
do golpe o-soto-gari e o-uchi-gari 
[…] orientei aos estudantes para 
que não derrubassem o colega de 
modo brusco (Diário de campo).

Quando observamos as ca-
racterísticas das lutas, a tendên-
cia de diversos autores é descre-
ver a luta como prática corporal 
que possui uma relação de opo-
sição entre duas pessoas que re-
alizam ações de toque ou agarre 
com objetivo de dominar a ou-
tra (PUCINELI, 2004). Para além 
desta perspectiva que considera 
a lógica de oposição característi-
ca das situações de combate, há 
um pano de fundo, que seriam 
as relações de alteridade e coo-
peração entre os praticantes. Ao 

orientar os estudantes a “cessar 
o movimento de chave” median-
te solicitação do colega, ou “não 
derrubar o colega de modo brus-
co” buscou-se o entendimento 
que não há manifestação de lu-
ta sem a presença do outro. Tal 
situação é esboçada em Barreira 
(2006, p. 115), que, a partir de 
entrevistas com mestres de ka-
rate-do, manifestou que a rela-
ção de alteridade na modalidade 
pode ser considerada um paro-
xismo, já que há uma percepção 

-
mente separados”, ao passo que 
em outras situações, esses cor-
pos se encontram e se confun-
dem como uma “espécie de ex-
periência de ‘fusão”. Portanto, a 
compreensão da luta como uma 
relação de alteridade, de coope-
ração e de coleguismo também 
precisa ser apresentada e am-
pliada aos aprendentes.

Não muito distante disso, 
também é fulcral a criação de 
um ambiente de dialogicida-
de nas aulas. No caso do ensino 
dos golpes técnicos, incentivou-
-se a troca de experiências entre 
aprendentes e docente:

Após a exploração de ukemis, 
propus a aplicação prática do mo-
vimento em situação simulada de 
luta. Perguntei aos estudantes, 
se alguém já havia experiencia-
do o Judô ou Jiu-jitsu […] e uma 
aluna desferiu em mim o golpe 
seoi-nage e arrancou aplausos 
dos colegas da turma pela quali-
dade estética do movimento com 
amplo efeito sonoro no amorteci-
mento da queda no dojo (Diário 
de campo).



82

Alguns discentes conseguiram se 
desvencilhar da guarda fechada. 
Solicitei que demonstrassem para 
os demais estudantes […] Quan-
do mostraram para sala, utiliza-
ram uma força excessiva para 
abrir a guarda dos colegas. Per-
guntei: vocês acham que pode 
existir algum outro modo de sair 
do cadeado (guarda fechada)? 
Alguns alunos responderam que 
devia haver algum modo e outros 
esboçaram algumas possibilida-
des (Diário de campo).

Os trechos esboçam alguns 
exemplos de como o ensino de 
golpes técnicos de lutas podem 
ser abordados por meio do diá-
logo. O termo dialogicidade uti-
lizado aqui, inspira-se em Freire 
(2006), para quem, a postura en-
tre professor e alunos precisa ser 
horizontal, indagadora, aberta e 
não apassivada, sendo assim, o 
diálogo seria o meio de comuni-
cação de formação de educan-
dos e educadores em direção à 
prática da liberdade. Mais espe-

os autores Betti e Gomes-da-Sil-
va (2019, p. 62) defendem que 
um dos princípios que deve reger 
todas as aulas de Educação Físi-
ca é o princípio da dialogicidade, 
que “é fomentada quando o pro-
fessor formula e apresenta, de 
modo simples e direto, pergun-
tas aos aprendentes, quando se-

estimulando-os a fazer o mesmo 
por eles próprios”.

Para além das relações dialó-
gicas e de alteridade nas lutas, 
outro ponto que precisa ser des-
tacado é a relação com o espaço. 

Nas aulas de lutas, muitos pro-
fessores se queixam da falta de 
espaço físico para o desenvolvi-
mento do conteúdo e muitas ve-
zes utilizam-se de materiais al-
ternativos para concretizá-las, 
como é o caso do uso de colcho-
netes, ir ao gramado, etc. No en-
tanto, no presente estudo, a ins-
tituição contava com um tatame, 
o que facilitava as intervenções. 
Nesse sentido, todas as ativida-
des em duplas foram bem con-
templadas neste espaço. Toda-
via, as atividades individuais de 
“fuga de quadril” e dos “ukemis”, 
por suas características de des-
locamento no tatame (em de-
cúbito ventral, lateral e dorsal) 
precisaram ser organizadas nu-
ma lógica de “uns fazem e outros 
aguardam pela vez”. No caso da 
atividade individual da “fuga de 
quadril” (que também foi feita 
em dupla), organizou-se três co-
lunas de alunos; já na vivência 
dos “ukemis”, os discentes fo-
ram divididos em duas turmas, 
alternando pela vez. Tal estra-
tégia ocasionou algum tipo de 
constrangimento por parte dos 
discentes em demonstrar suas 
habilidades, especialmente da-
queles mais tímidos ou suposta-
mente menos habilidosos, já que 
a situação contribuiu ao exercí-
cio da vigilância entre os estu-
dantes, como já foi exaustiva-
mente abordado em So, Martins 
e Betti (2018).

Para atender tais demandas 
seriam necessárias mais colunas 
ou mesmo uma mudança de ati-
vidade, no entanto, isso não foi 
realizado devido à restrição do 
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tamanho do tatame. Esse pro-
blema poderia ser resolvido na 
transição do tatame (espaço res-
trito do mezanino) para o centro 
da quadra, o que poderia dobrar 
o espaço do dojo, uma vez que 
havia material disponível para 
tal adequação. Portanto, mesmo 
com a nossa experiência docen-
te e de produção de saberes aca-
dêmicos de lutas na Educação Fí-
sica escolar, há situações que o 
professor, mesmo reconhecen-
do que a estratégia não é a mais 
adequada, muitas vezes acaba 
se utilizando da mesma, espe-
cialmente em situações de adap-
tações ao planejado.

Diante disso, analisando todas 
as situações de golpes e técni-
cas do Jiu-jitsu e Judô, notou-se 
o engajamento dos estudantes 
em se relacionar e atribuir sen-
tidos às práticas. O elemento es-
tético presente e a complexidade 

interesse dos discentes a aden-
trar em situações de ludicidade. 
Todavia, além de tomar contato 
com uma linguagem de saber-
-fazer golpes de lutas, é igual-
mente importante partir delas 
para uma concepção e conscien-
tização crítica do Jiu-jitsu, Judô 
e das demais lutas. Tal concep-
ção parece compactuar com Bra-
cht e Almeida (2019, p. 11), pa-
ra quem, o ponto de partida de 
uma proposição crítica da Educa-
ção Física deveria ser:

[…] não mais um pensamento/
discurso sobre o corpo em mo-
vimento, mas a ação sensória/
corpórea daqueles que se movi-

mentam […] Em outras palavras, 
deveria incentivar aquelas ex-
periências de movimento, ainda 
não articuladas pelas palavras, 
mas que podem ajudar a conhe-
cer (e transformar) o mundo.

Nesta mesma direção, tal pers-
pectiva crítica pode ser compara-
da com o método de alfabetiza-
ção de jovens e adultos de Paulo 
Freire (1967), em que se partia 
de palavras-geradoras na com-
preensão fonêmica de sílabas e 
vogais, para que, posteriormen-
te, essas palavras fossem poten-
cializadas em dimensões de te-
matização, problematização e 
conscientização acerca da rea-
lidade. Isto é, o que se preten-
deu nos conteúdos Jiu-jitsu e Ju-
dô guarda algumas similaridades 
com o método freireano. As sí-
labas, consoantes e vogais fo-
ram tratadas como golpes, téc-
nicas e movimentos, e, agora, 
precisavam caminhar em direção 
de uma problematização e cons-
cientização do Jiu-jitsu e Judô.

Seminários

Em grande parte das práticas 
pedagógicas em Educação Física e 
de outras disciplinas, a centralida-
de do processo de ensino-apren-
dizagem está predominantemen-
te no docente. Estruturas físicas, 
salas de aula, currículos induzem 
uma ideia bancária de educação, 
em que o professor detentor de 
saberes deposita seus conteúdos 
nas mentes passivas dos alunos, 

-
xão e construção coletiva (FREI-
RE, 1977).
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Diante disso, o seminário po-
de ser uma estratégia de ensi-
no-aprendizagem que contribui 
para diminuir a desigualdade en-
tre professor e aluno. Conforme 
Santana, Goya e Santos (2017), 
em uma proposta de ensino da 
História da Química em uma tur-
ma de 3º ano no Ensino Médio, 
o seminário facilitou a apropria-
ção de conhecimentos de Quí-
mica Orgânica, além de propor-
cionar uma corresponsabilidade 
entre professor e aluno no pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Por outro lado, como adver-
tem os mesmos autores, os co-
légios brasileiros de Ensino Mé-
dio pouco exploram a oralidade, 
mesmo que diversos referen-
ciais, como os Parâmetros Curri-
culares Nacionais do Ensino Mé-
dio/PCNEM (BRASIL, 2002) e a 

“importância de se ensinar gêne-
ros textuais orais aos alunos”, já 
que esse domínio ainda é “muito 
restrito ao uso do professor que, 
como um expositor de ideias, o 
usa em grande escala, sobretu-
do no seu exercício cotidiano em 
sala de aula” (SANTANA; GOYA; 
SANTOS, 2017, p. 424).

Nesse pano de fundo, faz-se 
importante a inclusão de mo-
mentos em que os estudantes 
se expressem, que tragam con-
tribuições ao conteúdo, de modo 
que elaborem situações-proble-
ma para serem discutidas, orga-
nizadas e resolvidas a partir do 
diálogo. Neste sentido, partindo 
da vivência corporal sensível de 
jogos e golpes de Jiu-jitsu e Ju-
dô, os alunos foram organizados 

em 6 grupos compostos por 4 
a 6 integrantes. A partir disso, 
deveriam produzir um seminário 
para ser apresentado nas aulas 
6 e 7. Nessas aulas, cada grupo 
apresentaria um tema associa-
do ao conteúdo lutas, com uma 
apresentação de 10 minutos, 
com 5 minutos para questiona-
mentos, sendo que no momen-
to da apresentação, três alunos 
seriam sorteados para apresen-
tar e dois deveriam responder 
os questionamentos. A eleição 
desta estratégia de seminário ti-
nha por objetivo garantir que to-
dos os alunos do grupo se dedi-
cassem ao estudo do tema. Para 
auxiliar nesse processo, indiquei 
um artigo de referência para ca-
da tema e grupo, mas que po-
deria ser ampliado para outras 
fontes; os temas e as fontes fo-
ram assim apresentados: (i) um 
panorama geral do judô (SÃO 
PAULO, 2009); (ii) Jiu-jitsu na 
perspectiva de não praticantes 
(RUFINO; DARIDO, 2010); (iii) 
mídia e mercadorização esporti-
va do MMA22 (MIRANDA FILHO; 
SANTOS, 2014); (iv) MMA e gê-
nero (JARDIM, 2017); (v) his-
tória da mulher no judô (SIL-
VA, G.P, 1994); (vi) primórdios 
do Jiu-jitsu: contestando uma 
memória consolidada (LISE; 
CAPRARO, 2018). Vale ressal-
tar que alguns textos não abor-

ou Judô, nota-se a presença de 
três textos relativos ao MMA. A 
intenção de trazer esses textos 
foi: (i) mostrar a contribuição 

22 Abreviação de Artes Marciais Mistas ou em inglês 
Mixed Martial Arts.
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do Jiu-jitsu na popularização do 
MMA; (ii) problematizar o Ju-
dô e o Jiu-jitsu com temas con-
temporâneos, como é o caso do 
MMA, popularmente conhecidos 
pelos alunos; (iii) explorar os 
temas de gênero e midiatização 
nas lutas, porém o diálogo atu-
alizado, foi encontrado somente 
em textos de MMA.

Destaco aqui algumas proble-
matizações tratadas nas apre-
sentações: lei de ação e reação 
do Judô; diferenciação de Jiu-jit-
su e Judô; relação de violência 
com a luta; sistema de gradua-
ção de faixas; sistema de pontu-
ação no Judô; a inserção da mu-
lher no Judô; diferenciação dos 
conceitos de gênero e sexo; he-
teronormativadade no MMA e 
na mídia; contestação à família 
Gracie nas primeiras exposições 
de Jiu-jitsu no Brasil; espetacu-
larização do MMA feminino etc.

Dois temas, chamaram mui-
ta atenção dos discentes, geran-
do um momento de amplo de-
bate e “energia” nos discursos: 
(i) o inconformismo, com base 
em Jardim (2017), que as lutas 
de MMA feminino são combina-
das por critérios de “quem vende 
mais” e não por méritos de re-
lacionados ao “ganhar lutas”. No 
entanto, o grande problema que 
inquietava a todos é que a com-
binação dos combates seguia um 
critério heteronormativo, por-
tanto, mulheres consideradas fe-
mininas e enquadradas ao pa-
drão de beleza (roupas, cabelos, 
uso de “vestidinhos”, maquia-
gem) vendiam mais e, por con-
sequência, eram contempladas 

com maiores quantidades de lu-
tas; (ii) a descoberta da simbio-
se entre a indústria do esporte/
MMA e a mídia, que mercadori-
zam um processo de “vender tu-
do”: roupas, planos de saúde, 
bancos, máquinas de barbear 
etc. Vale ressaltar que as apre-
sentações de alguns discentes 
ultrapassaram os textos indica-
dos, associando-os com experi-
ências pessoais:

Destaco o caso de uma aluna que 
mencionou ter se matriculado em 
uma academia de Jiu-jitsu a par-
tir das atuais aulas vivenciadas 
na Educação Física e que sen-
tia parte do processo de inser-
ção de mulheres nas lutas. Uma 
outra aluna, atleta olímpica em 
uma modalidade de luta, men-
cionou que um repórter disse que 
eles dariam maior atenção à mo-
dalidade que ela praticava, pois, 
as atletas eram “mais femininas” 
que as judocas. Outros discen-
tes trouxeram em suas apresen-
tações, matérias midiáticas que 
denegriam o Jiu-jitsu no início do 
século XXI e questionaram essa 
“virada” de opinião da mídia nos 
dias atuais (Diário de Campo).

Nesse pano de fundo, é possí-

como debatedores e produtores 
de saberes é potente no desvela-
mento de realidades, na supera-
ção de crenças preestabelecidas 

das situações do cotidiano. Com-
pactuamos com Freire (1977, 
p. 82), para quem, “a educa-
ção problematizadora se faz, as-
sim, um esforço permanente 
através do qual os homens vão 
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preocupação com o próprio de-
sempenho, impedindo uma par-
ticipação mais autônoma e de 
contribuição coletiva. Sendo as-
sim, tal situação demandou uma 
constate interpelação docente 
no levantamento dos debates, o 

-
co autônomas. Nesse sentido, 
em uma nova ação, excluiríamos 
o sorteio como critério avaliati-
vo e adequaríamos a organiza-
ção das carteiras escolares (por 
exemplo, rodas de conversa) pa-
ra diminuir o caráter formal-ex-
positivo dos seminários.

De modo geral, apesar do ex-
cesso de formalidade dos semi-
nários, destacamos que a estra-
tégia promoveu a participação 
dos alunos, pois as atividades 
demandaram interações entre 
eles, entre os grupos, bem co-
mo nas atividades de pesquisa e 
na exposição de resultados. Ade-
mais, a mediação pedagógica do 
professor sobre apresentação 
dos alunos permitiu o despertar 

sugerimos, nesta perspectiva de 
desenvolvimento do gênero oral 
e da horizontalidade de papéis 
entre professor e aluno, o incen-
tivo de seminários, júri simula-
do, debates, rodas de conversa 
com o intuito de auxiliar a inte-
riorização dos conteúdos da Edu-
cação Física.

Combate

O termo “combate” possui di-
versos sentidos e pode ser utili-
zado, conforme Houaiss (2009), 
como expressão de guerra, uma 

percebendo, criticamente, como 
estão sendo no mundo com que 
e em que se acham”. Aqui vale 
resgatar a concepção de dialogi-
cidade, sobre a qual, uma edu-
cação problematizadora pressu-
põe o diálogo como ferramenta 
intercomunicadora entre profes-
sores e educandos.

Além disso, conforme Char-
lot (2000), a mobilização para 
aprender, entre alguns fatores, 
depende da relação de sentido 
atribuído pelo aluno às coisas. 
Portanto, trazer temas contem-
porâneos partindo do universo 
de experiência do aluno em suas 
relações consigo mesmo, com o 
outro e com o mundo favorece o 
potencial inicial de mobilização. 
Então, quando estes estudantes 
compartilham no seminário situ-
ações pessoais e íntimas, além 
da capacidade de relacionar o 
conhecimento da cultura com o 
mundo da vida, demonstram que 
foram atravessados ou afetados 
pela potência dos temas.

Por outro lado, apesar da 
imersão e organização intelec-
tual das referidas problemáti-
cas, destacamos como ponto ne-
gativo o sorteio instantâneo da 
função dos alunos no seminá-
rio (três apresentam, dois res-
pondem questionamentos). Este 
caráter normativo-formal con-
dicionou que os alunos não ques-
tionassem o grupo que estava 
apresentando, sob motivação de 
não interferir ou atrapalhar a no-
ta que receberiam. Ademais, tal 
dinâmica que induzia ou “for-
çava” o aluno a estudar o te-
ma aumentou a ansiedade e a 
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a linguagem própria (processo 
comunicacional) do jogo, como 
abordado anteriormente, afeta 
e cativa a participação dos es-
tudantes. Em terceiro, tais se-
melhanças não seriam ao acaso, 
pois com inspiração em Betti e 
Gomes-da-Silva (2019), o com-
bate também é um jogo; porém, 
um jogo cristalizado pela cultu-
ra, a partir do uso de técnicas, 
regramentos rígidos, código de 
pontuação etc.

Esclarecidos os “porquês” 
do combate nas aulas de lutas, 
propôs-se dois combates: a vi-
vência de um combate de Judô; 
e a vivência de um combate de 
Jiu-jitsu.

No primeiro combate propus 
que os alunos praticassem um 
combate de “o-soto-gari”. En-
tão, nesta situação, os alunos 
organizados em duplas, deve-
riam tentar desequilibrar o cole-
ga a partir do golpe o-soto-ga-
ri; e nos momentos de queda, 
os alunos deveriam fazer o uso 
de ukemis. Já na situação de 
combate do Jiu-jitsu, resgatei 
um dos jogos abordados na aula 
2, em que as duplas de alunos, 
frente-a-frente e ajoelhados, 
deveriam desequilibrar e 
imobilizar o colega. No entanto, 
nesta ocasião, os estudantes 
deveriam fazer o uso das técnicas 
empreendidas em aula, e, desta 
forma, foi orientado para que 
explorassem os movimentos de 
fuga de quadril, guarda fechada, 
passagem de guarda, montada e 
chave de braço, mas neste caso, 
em situação de combate (Diário 
de Campo).

discussão em torno de algum as-
sunto, ou até mesmo como su-
pressão de uma doença. De mo-
do geral, é preciso destacar que 
todos os sentidos incorporam o 
entendimento de oposição. Tal 
não é diferente do sentido utili-
zado nas práticas de luta, já que 
o combate se refere a um mo-
mento em que dois adversários 
se enfrentam corpo a corpo va-
lendo-se de técnicas e táticas de 
lutas. No entanto, questiona-se: 
por que abordar o combate nas 
aulas de lutas? Compreendemos 
que o combate é parte identitá-
ria das lutas. Isto é, as caracte-
rísticas do combate, marcadas 
pela oposição, da possibilida-
de de ataque simultâneo, do al-
vo ser o próprio praticante, per-
mitem distinguir a luta de outras 
práticas corporais.

-
mos a presença do combate no 
conteúdo lutas considerando o 
aprendente. No nosso entendi-
mento, o combate na luta por se 
assemelhar com o jogo, favorece 
a participação dos estudantes. 
Em primeiro momento é preci-
so compreender, com inspiração 
de Huizinga (1996), que tanto o 
combate como o jogo, possuem 
características de ser delimitado 
temporal e espacialmente (tata-
me, ringue), regido pela ordem/
regra (código de pontuação, pe-
nalização por golpe baixo), arre-
bata o jogador, evade a vida real, 
promove alternância de emoções 
(tensão e alegria) e é misterio-

abaixar a guarda emulando vul-
nerabilidade). Em segundo, se 
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Vale mencionar que os com-
bates propostos tiveram sua 
complexidade reduzida e não 
uma reprodução formal de uma 
luta em jogos olímpicos, pro-
porcionando um “jogo possível” 
que favorecesse a participação 
discente. Ademais, mesmo que 
o combate tenha a característi-
ca de exacerbação da oposição, 
quando sua prática é escolariza-
da, também precisa incorporar 
valores escolares, como a inclu-
são de todos estudantes e a pre-
ocupação com o cuidado de si e 
do outro como prática de alteri-
dade. Além disso, conforme So 
(2020), se o medo de machucar 
condiciona a autoexclusão dos 
aprendentes faz-se necessário 
propor instruções de valorização 
do outro e que visem minimizar 
o medo:

No combate de “o-osoto-gari” 
[…] orientei que caso houvesse o 
“encaixe” do golpe, o aluno exe-
cutante deveria auxiliar no amor-
tecimento da queda, não “sol-
tando” o parceiro drasticamente, 
uma vez que nem todos os estu-
dantes dominavam a prática do 
ukemi (Diário de campo).

Diante disso, é necessário 
destacar que a prática do segun-
do combate foi mais exitosa que 
a primeira. Alguns estudantes 
relataram o “medo de se machu-
car” na projeção da queda, o que 
interferiu na participação efetiva 
do primeiro combate. Portanto, 
esses resultados advogam pe-
la necessidade de um trato mais 
aprofundado e longínquo de prá-
ticas relacionadas à queda e ao 

Judô, o que demandaria maior 
quantidade de aulas.

Também vale esclarecer que, 
para a prática dos combates, os 
alunos foram divididos em dois 
grupos de 14 a 16 estudantes. O 
motivo para tal fragmentação foi 
o mesmo esclarecido na prática 
de ukemis e “fuga de quadril”, a 
restrição de espaço físico no ta-
tame da escola. Se a estratégia 

mesma consequência:

Tal adequação permitiu que as 
atividades de combate aconte-
cessem de modo confortável e 
seguro, porém, alguns estudan-
tes não se sentiram à vontade 
sabendo que a outra metade da 
turma estava observando (Diário 
de Campo).

Neste sentido, é possível rea-
-

car nas lutas condiciona a par-
ticipação discente, demandando 
ao docente a elaboração de si-
tuações que minimizem tais in-
seguranças. Este foi o caso do 
combate de Jiu-jitsu, que, ao ini-
ciar em plano médio-baixo, os 
alunos não se manifestaram re-
ceosos em relação ao machucar-
-se no solo/tatame.

Outra preocupação didático-
-pedagógica refere-se ao “quan-
do” propor atividades de com-
bate mais formais. Na atual 
investigação, optou-se por tratá-

pois a característica global do 
combate foi capaz de integrar os 
conteúdos precedentes: o jogo 
de luta, a técnica e a problema-
tização dos seminários. O jogo 
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de luta, pela sua semelhança ao 
combate, atuou como uma “mo-
la-propulsora” para as práticas 
combativas; a técnica represen-
tada pelos golpes de lutas elevou 
a complexidade do combate; e a 
problematização dos seminários 
forneceu subsídios de articula-
ção entre o saber “do” e “sobre” 
o movimento. Portanto, em ter-
mos de complexidade, tais ele-
mentos atuaram como “pontes” 
(mediação) para tornar o com-
bate “possível” aos aprendentes.

Avaliação

A avaliação é um processo re-

trabalho do professor e do aluno 
(LIBÂNEO, 2013). Ao discente, a 
avaliação auxilia no desenvolvi-

-
cimentos escolares; e ao docen-
te, contribui na autopercepção 
do desempenho do seu trabalho. 
Contudo, muitas vezes, a avalia-
ção é destituída desses valores 

-
temente utilizada como ferra-
menta de controle autoritário 

-
SI, 2011).

-
cação Física, por lidar com sabe-
res inscritos em uma corporeida-
de, de saberes que demandam 
o “sentir” e o “relacionar-se” 
(BETTI, 1994b, p. 41), a ava-
liação sempre foi considera um 
“nó górdio” nessa disciplina es-
colar. É nesse sentido que Dari-
do (2012) nos esclarece que na 
década de 1970, a avaliação na 
Educação Física evocou a função 

de analisar o desempenho dos 
sujeitos no exercer de suas ca-
pacidades/habilidades físicas e 
na busca de resultados técnicos 
na prática esportiva. Com o mo-
vimento renovador na Educa-
ção Física, principalmente a par-
tir da década de 1990, diversos 
professores abandonaram a ava-
liação de desempenho de habi-
lidades e capacidades físicas e 
passaram a observar os estu-
dantes por critérios de participa-
ção, interesse e frequência. Con-
clui a autora que essa transição 
representou um avanço de pers-
pectiva, porém acusa uma bai-

-
tos avaliativos.

-
mentos avaliativos almeja con-
templar diferentes formas de ex-
pressão dos estudantes. Uma 
prova, uma produção teatral, um 
vídeo, um trabalho em grupo, 
uma confecção de cartazes, uma 

lidam com diferentes formas de 
linguagem que, dada a relação 
identitária dos alunos com o sa-
ber, alguns possuirão maiores 
familiaridades ou estranhamen-

-
cação dos métodos de avaliação 
desconsidera as diferentes sin-
gularidades dos aprendentes, o 
que favorece o êxito de uns e o 
fracasso estudantil de outros.

Na ocasião do Jiu-jitsu e Judô, 
optou-se por três instrumentos de 
avaliação: (i) avaliação contínua 
por observação em todas as au-
las (participação efetiva, respeito 
aos colegas, cooperação, engaja-
mento, tomada de decisão etc.); 
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(ii) seminários; (iii) prova na “Se-
mana de Provas”. Todos os instru-
mentos e estratégias de avaliação 
foram apresentados aos estudan-
tes. O motivo da exposição das 
estratégias avaliativas mostra-
-se importante para que o aluno 
possa opinar, participar e propor 
adequações às avaliações (tipo de 
avaliação, data de entrega, estru-
turação, prazo).

Detalhando os instrumentos 
avaliativos empregados, a ava-
liação contínua por observação 
(em todas as aulas) tem por ca-
racterística acompanhar o aluno 
no processo de aprendizagem, 
para tanto, o professor precisa 
estar sensível e atento em um 
exercício de saber-ver e saber-
-ouvir as atitudes e necessida-
des dos estudantes; e posterior-
mente, replanejar sua conduta 
docente. Trata-se de uma avalia-
ção constante que implica conhe-

-
dizagem dos alunos; além disso, 
observa-se o que os estudan-
tes conseguem fazer, falar es-
crever, expressar “sobre” algo. O 
modelo empreendido na avalia-
ção por observação decorreu de 
modo informal, isto é, não havia 
critérios fechados a priori para 
analisar o interesse e a partici-
pação. A partir dessa avaliação, 
foi perceptível uma participa-
ção intensa dos alunos, porém, 
nas atividades em que alguns 
executavam golpes/movimen-
tos e outros aguardam pela vez 
não houve um engajamento ati-
vo de alguns alunos. Neste sen-
tido, uma avaliação funcionalis-
ta de controle puniria o menor 

interesse dos alunos atribuindo-
-lhes menor nota; no entanto, 
na prática realizada, avaliou-se 
a estratégia de ensino docente 
empregada, demonstrando o al-

da atuação docente.
Quanto aos seminários, o ob-

jetivo foi a integração deste mo-
do avaliativo como um elemen-
to que disparasse as dinâmicas 
da aula, ofertando a possibilida-
de de organização e tomada de 
consciência do aluno. Tal atu-
ação concorda com o princípio 
da totalidade, exposto em Bet-
ti e Gomes-da-Silva (2019), ao 
esclarecer que a avaliação não 
deve ser isolada do processo 
educativo. Ademais, nesta pers-
pectiva, sugerem os mesmos au-
tores que ao longo “do processo 
de ensino, avaliação e aprendi-
zagem podem se aproximar pro-
gressivamente até que, no limite 
teórico, não mais se distinguam” 

que “os momentos de avaliação 
devem ser também entendidos 
como momentos de aprendiza-
gem” (p. 177). Sendo assim, o 
caráter disparador dos seminá-
rios apresentou-se de modo “es-
tratégico”, como aponta Zabala 
(1998), no sentido de promover 
integração entre o instrumento 
avaliativo e o processo de ensi-
no-aprendizagem.

tradicional de avaliação, foi pro-
posta uma prova de Educação 
Física na Semana de Provas da 
instituição. A prova foi compos-
ta por sete questões acerca dos 
conteúdos tratados em aula: (i) 
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uma questão do ENEM que te-
matizava a ascensão do MMA; 
(ii) o objetivo das lutas nas aulas 
de Educação Física; (iii) a lógica 
de ação e reação no judô; (iv) a 
relação da mídia com as lutas; 
(v) a relação da mercadorização 
esportiva no MMA; (vi) diferen-
ças e similaridades entre Jiu-jit-
su e Judô; (vii) desenhar ou ci-
tar três golpes do Jiu-jitsu e Judô 
abordados em aula.

De fato, a prova como estra-
tégia de avaliação na Educação 
Física pode ser contestada, es-
pecialmente, se seu caráter for 
punitivo. Estes não foram os 
propósitos da prova desenvolvi-

da prova escrita a partir de al-
guns argumentos. Primeiro, é 
preciso esclarecer que a insti-
tuição conta com uma semana 
de provas para todas as disci-
plinas. Sendo assim, a autoex-
clusão da Educação Física nesta 

-
res escolares (gestores, profes-
sores, alunos, responsáveis, so-
ciedade etc.) seu entendimento 
como atividade, e por assim ser, 
facultar-se-ia a prova. É preci-
so ressaltar que uma disciplina 
curricular como a Educação Fí-
sica, como supõe a perspectiva 
sistêmica de Betti (1994a), ape-
sar de dotar de certa autonomia 
(ir à quadra, utilizar um vestuá-
rio diferente etc.), também está 
submetida aos valores da políti-
ca educacional, do sistema esco-
lar, da escola, da escola inves-
tigada, da avaliação por prova. 
Então, neste caso, se a escola 

possui “Semana de provas”, pior 
seria não estar presente nela, 
pois isso poderia causar a im-
pressão de “autoexclusão” ou de 
“colocar-se” às margens da ins-
tituição, o que diminui seu capi-
tal simbólico.

Também vale a pena ar-
gumentar a partir de Bordieu 
(2004), sociólogo francês que 
apresentou o conceito de cam-
po. O sistema escolar está per-
meado em um campo de dispu-
tas de forças entre as disciplinas 
(de conservação ou transforma-
ção de carga horária, espaços fí-
sicos, relevância social), nesse 
sentido, a Educação Física não 
está no polo dominante entre as 
disciplinas curriculares em nível 
de importância aos atores esco-
lares, nem em quantidade de au-
las e muito menos nas políticas 
educacionais. Um destes sinto-
mas de menor valor da Educa-

-
do no entendimento da disciplina 
para gestores educacionais, pa-
ra quem a Educação Física ain-
da está associada a atividade e 
não como componente curricu-
lar obrigatório (KRAVCHYCHYN; 
OLIVEIRA; CARDOSO, 2008). 
Mais do que isso, cabe questio-
nar: como seria possível uma 
subversão de valores de avalia-
ção, quando se está fora do sis-
tema e dos códigos dominantes 
do campo?

Em segundo, subsidiado por 
uma perspectiva didática-pe-
dagógica, o instrumento “pro-
va” em si não é o problemático, 
mas sim o “pano de fundo” em 
que é concebida. Muitas vezes, 
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a prova escrita é utilizada como 
ferramenta autoritária-punitiva, 
expressando o resultado em no-
tas e conceitos (LIBÂNEO, 2013; 
LUCKESI, 2011). Preferimos en-
xergar a prova como um mo-
mento de sistematização do co-
nhecimento que receberá análise 
do professor, tanto para comuni-
car uma compreensão equivoca-

-
cepção; além de contribuir com 

do professor, interferindo na (re)
formulação de saberes docentes.

Em terceiro, se a avaliação 
precisa contemplar uma diversi-

-
tivos (DARIDO, 2012), utilizan-
do-se de “diferentes estratégias 
avaliativas, com registros em vá-
rios sistemas de signos (escrito, 
oral, desenhos, vídeos)” (BETTI; 
GOMES-DA-SILVA, 2019), a pro-
va escrita representa uma das 
formas do aluno expressar seu 
aprendizado, além de oportuni-
zar a melhoria da escrita. A prio-
ri, pode até facilitar os estudan-
tes que possuem o domínio de 
enunciados linguísticos escritos, 
porém a prova não deve ser ana-
lisada ou julgada per si, mas de 
modo somativo, como parte in-
tegrante a outros instrumentos 
de avaliação.

Sendo assim, levando em 
conta a avaliação como fonte do 
replanejamento de saberes do-
centes, proporíamos algumas 
adequações nos instrumentos 
avaliativos. Primeiro, julgamos 

-
térios formais para a avaliação 
por observação, por mais que o 

professor de Educação Física de-
tenha uma condição privilegia-
da de analisar o nível de par-
ticipação e do saber-fazer dos 
estudantes, a avaliação se torna 
pouco transparente para a comu-
nidade escolar, portanto, “uma 
certa formalidade pode ser agre-
gada a esses critérios mediante 

-
vação ou anotações assistemáti-
cas” (BETTI; ZULIANI, 2002, p. 
79). Uma segunda adequação se 
trata ao modo de orientação dos 
seminários, conforme ressaltado 

rigidez das orientações e regras, 
de modo a tornar o debate mais 

-
ra adequação seria “equilibrar” 
a prova escrita com questiona-
mentos que remetessem a expe-
riência corporal-sensitiva, já que 
das seis questões apresenta-
das, cinco reforçavam os conhe-
cimentos do seminário. Além do 
claro desequilíbrio da tipologia 
das questões, essa prova pode 
ter interrompido parcialmente o 

-
nos, ao deixar em segundo pla-
no as aprendizagens relativas ao 
movimentar-se de outras aulas.

de ordem prescritiva de estraté-
gias de avaliação, mas demons-
trar possibilidades de diferentes 
modos de avaliar. Neste caso, a 
prova como organização e ex-
pressão de ideias somativas, o 
seminário como um momento 
formativo e a avaliação contí-
nua como ferramenta analítica-
-diagnóstica.
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O objetivo deste trabalho foi 
analisar as estratégias didático-
-pedagógicas do trato das lutas, 

de uma experiência de ensi-
no do conteúdo Jiu-jitsu e Judô. 
Neste sentido, foram apresen-
tadas cinco categorias de situ-
ações de aprendizagem e pode-
-se dizer que algumas condutas 
docentes “funcionaram” e ou-
tras necessitam de replaneja-
mento e adequações.

Dos pontos favoráveis, des-
tacamos: (i) a predominância 
de aulas que privilegiam situ-
ações de movimento de lutas; 
(ii) os jogos de lutas como pro-
cesso comunicacional da cultura 
lúdica que favoreceu a familiari-
zação ao conteúdo e rompimen-
to das tensões iniciais (medo de 
machucar, vergonha etc.); (iii) 

-
cas das modalidades de luta co-
mo elemento identitário e cul-
tural da prática corporal; (iv) a 
abordagem de elementos críti-
cos relacionados às lutas, tais 
como as transversalidades dos 
temas de gênero, violência e 
mídia; (v) a vivência de comba-
tes de luta; (vi) avaliações co-
mo parte integrante e dispara-
dora das aulas.

Por outro lado, dos pontos 
desfavoráveis que merecem no-
vos planejamentos e ações, des-
tacamos: (i) o espaço físico res-
trito poderia ser ampliado; (ii) 
a organização de atividades em 
que uns fazem e outros aguar-
dam pela vez desfavorece a 

participação dos alunos; (iii) a 
insegurança de alguns discen-
tes em realizar quedas (ukemis) 
no combate demonstrou que a 

-
ciente no trato integrador do Jiu-
-jitsu e Judô, sugerindo a neces-
sidade de mais encontros; (iv) a 
avaliação por observação precisa 
de critérios formais; (v) a ava-
liação integradora por meio dos 
seminários poderia ser orientada 

-
zação de regras e roda de con-
versa; (vi) a prova poderia in-
cluir questionamentos acerca a 
experiência estética-corporal.

trabalho foi demonstrar o pro-
cesso de construção de saberes 
docentes e como estes podem 
ser discutidos e cotejados com 
a literatura a partir de um caso 
concreto de intervenção didáti-
co-pedagógica em lutas. Sendo 
assim, o texto buscou comparti-
lhar travessias exitosas e percur-
sos “perigosos” que demandam 

exclusões, demonstrando que é 
possível aprender com a experi-
ência do outro em direção à me-
lhoria do ensino de lutas nas au-
las de Educação Física.
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