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Embora consideradas como manifestações integrantes da cultura corporal por muitos autores e 

propostas curriculares da área da Educação Física, as lutas não costumam ser ensinadas nas aulas de 

maneira efetiva e sistemática, uma vez que muitos professores admitem não dominarem este conteúdo 

(CARREIRO, 2005) enquanto outros possuem experiências apenas em uma ou outra modalidade 

(DEL VECCHIO, FRANCHINI, 2006). Deste contexto emergem duas considerações importantes: a 

primeira é que as lutas são ensinadas na escola normalmente por professores que tiveram vivências em 

alguma modalidade de luta, diagnosticando a deficiência de cursos superiores de formação de 

professores, os quais muitas vezes não possuem sequer uma disciplina sobre estes conteúdos. Outra 

questão refere-se à usual ênfase em apenas uma ou outra modalidade específica de luta, normalmente 

aquela na qual o professor possui vivências ou aprendeu durante sua formação acadêmica. Frente aos 

impasses provocados por estas questões, torna-se fundamental o aprofundamento da discussão da 

prática pedagógica destes conteúdos, possibilitando ampliar as compreensões acerca das lutas nas 

aulas de Educação Física. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar as proposições contidas em 

algumas propostas curriculares de dez estados brasileiros: Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, avaliando se 

estas propostas inserem o conteúdo das lutas e, caso haja estes conteúdos, o que é enfatizado sobre 

eles nas aulas de Educação Física escolar. Como resultados obtidos desta análise evidenciou-se que 

somente em metade destas propostas o conteúdo das lutas apareceu especificado e delineado (São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Goiás). Entretanto houve determinações e 

explanações diversificadas em cada uma destas propostas sobre a inserção destes conteúdos, 

convergindo na consideração das lutas como práticas pertencentes à cultura corporal e ao se-

movimentar do homem. Com relação às modalidades que mais apareceram, foi computado a 

frequência de aparição delas em cada uma das propostas, em forma de porcentagem, chegando-se à 

seguinte constatação: Capoeira (100%), Judô (80%), Karatê (80%), Taekwondo (60%), Boxe (40%), 

Luta olímpica (20%), Jiu jitsu (20%), Muay Thai (20%) Esgrima (20%), Kendô (20%) e Sumo (20%). 

Não foi encontrado nestas propostas determinações e especificações mais delimitadas sobre a escolha 

destas determinadas modalidades e não de outras, entretanto, entre tantas modalidades de lutas 

existentes, quais são aquelas que devem ser incluídas nas aulas de Educação Física escolar? Ou então 
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quais são os critérios utilizados para a inclusão ou exclusão de modalidades de lutas na escola por 

estas propostas? Desta forma, considera-se necessário haver maiores reflexões acerca da prática 

pedagógica do conteúdo das lutas na Educação Física escolar, compreendendo sua importância 

histórica e social enquanto manifestações integrantes da cultura corporal, passíveis de serem 

transmitidas na escola. A análise das propostas curriculares propiciou um panorama geral de análise 

sobre estes conteúdos, enfatizando-se a consideração das modalidades que mais são evidenciadas e 

aquelas que ainda são “silenciadas”.    
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