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As Lutas e as Artes Marciais são elementos da cultura corporal, construídas ao longo da história e 

empregadas com vários sentidos e significados. No cenário escolar os conteúdos devem ser 

selecionados e direcionados de maneira educativa. Embora agrupados como um fenômeno ou conjunto 

único cada uma dessas práticas sociais são elementos culturais distintos em muitos aspectos. A 

diversidade inerente a esse fenômeno pode representar um grande desafio na seleção de conteúdos 

coerentes com o ambiente escolar. O objetivo desse estudo foi analisar e implementar  em uma escola 

particular alguns aspectos das Lutas e das Artes Marciais, a partir de um agrupamento dessas práticas 

e de uma avaliação diagnóstica sobre as expectativas dos alunos. Os resultados desse processo 

indicaram uma heterogeneidade de interesses e de experiências prévias dos alunos. Tendo em vista 

esses resultados, os conhecimentos do professor e o ambiente de ensino foram estabelecidos quatro 

conjuntos de aulas. Eram elas: aulas de soco (relacionadas principalmente com o Boxe Inglês); Aulas 

de Projeções/Quedas (Relacionadas principalmente com o Judô); Aulas de Chutes (Relacionadas 

principalmente com o Tae-Kwon-do e com o Sanhou/Kung-Fu); Aulas de Finalizações (relacionadas 

principalmente com o Jiu-Jitsu). As aulas foram planejadas em ciclos, primeira aula “Socos”; segunda 

aula “Projeções”; terceira aula, “Chutes”; quarta aula “Finalizações”, a cada ciclo se reavaliava o 

processo e se iniciava um novo ciclo durante três meses de aula. Esta estratégia teve como objetivo 

incluir e envolver todos os alunos por meio de um conteúdo aprofundado e de qualidade, coerente com 

o ambiente escolar e com o ensino médio. 
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