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Habilidades BNCC

(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a midiatização

de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas.

Objetos de conhecimento

Esportes de invasão e combate.

Lutas do mundo.

Objetivos de aprendizado

Identi�car e compreender os conceitos de artes marciais, lutas e esportes de combate,

buscando analisar o percurso histórico dessas práticas corporais na contemporaneidade.  

Analisar o fenômeno esporte em nossa sociedade.

Avaliar os princípios que guiam os praticantes dos esportes de combate, das artes marciais e

das lutas.

Conhecer e experimentar modalidades de lutas, no que se refere aos seus aspectos técnicos,

históricos e �losó�cos.

Construir coletivamente formas de adaptar a modalidade tematizada de lutas do mundo às

demandas do grupo e à realidade do contexto escolar (escola pública).

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo
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3. Repertório cultural

7. Argumentação

8. Autoconhecimento e autocuidado

9. Empatia e cooperação

Passo a passo

Materiais sugeridos

Caderno para registro do estudante.

Lousa ou quadro.

Flip chart (anotações/professor poderá transportar para outros espaços: quadra, pátio etc.).

Projetor multimídia.

Quadra poliesportiva, pátio ou jardim/gramado.

Colchonetes e/ou tatames de EVA.

Cones para demarcação de espaços.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Inicie a aula retomando as principais modalidades de lutas do Brasil que os estudantes conheceram e

experimentaram nos anos anteriores (lembrando que já tiveram contato com a prática corporal anos

anteriores).

Em seguida, promova uma re�exão acerca das diferentes terminologias e conceitos utilizados para

melhor compreender o contexto das lutas: lutas, artes marciais e esportes de combate. Lance os

seguintes questionamentos: Os termos lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate são

sinônimos (que tem signi�cado idêntico ou muito semelhante)? Referem-se às mesmas manifestações

corporais? Ou seriam diferentes terminologias (conceitos), cada uma destinada a um referido

contexto? A ideia é mobilizar o conhecimento, possibilitando aos estudantes entender que toda

produção humana é dinâmica, histórica e geogra�camente discutida e renovada.

Organize os estudantes em duplas e/ou pequenos grupos e oriente-os na realização de uma pesquisa

a ser iniciada já nesta primeira aula, podendo se estender às demais aulas sequenciais, sobre as

diferentes terminologias que constituem o contexto das lutas. As pesquisas podem ser realizadas na

biblioteca da escola, na sala de informática, em bibliotecas públicas ou pela internet em outros



momentos fora da aula. Sugira diferentes materiais e fontes e recomende aos estudantes a

construção de um quadro com todas as descobertas realizadas, que poderá ser preenchido durante

todo o desenvolvimento da sequência de aulas previstas.

Promova um intercâmbio de informações, ou seja, uma troca entre os estudantes, visto que os

assuntos que foram destacados por um estudante poderá não ser ressaltado pelo outro.

Sugestões de materiais e fontes de pesquisa:

���Artigo “Lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate: uma questão de terminologia”.

Disponível em: https://www.efdeportes.com/efd158/lutas-artes-marciais-uma-questao-de-

terminologia.htm. Acesso em: 22 nov. 2021.

���Matéria “Esportes de combate, artes marciais, lutas: terminologias em debate”. Disponível em:

https://revistabudo.com.br/esportes-de-combate-artes-marciais-lutas-terminologias-em-debate/.

Acesso em: 22 nov. 2021.

���Vídeo apresentando as principais diferenças entre as três terminologias: lutas, artes

marciais e esportes de combate:

https://www.youtube.com/embed/oWMZG8XWyQk

Veri�que se entre os estudantes existe algum que necessite de auxílio para poder

compreender o vídeo. Nesse caso, procure formar duplas para que um estudante possa

explicar ao outro o que está identi�cando no vídeo.

Atividade

Organize as atividades em duplas ou pequenos grupos, a �m de que os estudantes vivenciem as

práticas com diferentes colegas. É importante oportunizar confrontos entre meninos e meninas, assim

como entre crianças com estaturas e pesos diferentes. Cabe ressaltar que a organização das

atividades nessa perspectiva poderá contribuir para que todos os estudantes participem e

experimentem tais atividades, especialmente, se houver estudantes com de�ciência (visual,

intelectual, física e auditiva).

Nas atividades sequenciais, os estudantes irão vivenciar os fundamentos básicos do judô como

exercícios de projeção, quedas e rolamentos. Cair é uma ação presente na prática de algumas lutas,

podendo ser intencional ou ocasional (sem intenção). Nesse sentido, o estudante ou praticante deve

estar preparado para cair, rolar e voltar para uma posição de expectativa novamente. Lutas como o

judô demandam do lutador agilidade ao se desequilibrar e cair, tornando o treino destes elementos

de suma importância.

Atividade 1 - Alongamento e aquecimento

Utilizando tatames, colchonetes ou outros materiais disponíveis na escola, os estudantes deverão

realizar uma série de exercícios de alongamento em posição de “seiza” (posição sentada sobre os

calcanhares com os joelhos �exionados). É uma posição difícil para iniciantes, sendo assim, o
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professor deverá ter um certo cuidado visando garantir a segurança e a integridade física do

participante.

Atividade 2 - Exercícios de queda

https://www.youtube.com/embed/Kf39l3O3C-s

Momento da re�exao

Organize uma roda de conversa com os estudantes para troca de impressões sobre as vivências e

experiências, ressaltando a gestualidade adotada durante as práticas, facilidades e di�culdades de

cada um, por meio de alguns questionamentos:

1. O que vocês acharam das atividades propostas na aula de hoje?

2. Vocês tiveram di�culdades em realizar as atividades propostas? Quais?

3. Como foi o contato com o colega durante as atividades em termos de cuidado e segurança? Houve

respeito e zelo com o colega (oponente)?

4. Todos podem lutar? (Considerar as diferenças físicas e individualidade: alto, baixo, magro, gordo,

forte, fraco, rápido, lento; e a questão de gênero: feminino e masculino).

5. Como vivenciar os fundamentos das lutas em diferentes contextos: na praça, na rua, na praia e no

chão de quadra da escola? (Falar sobre as adaptações realizadas).

6. O que vocês compreenderam sobre os diferentes termos: lutas, artes marciais e esportes de

combate? Comente.

É importante adaptar as re�exões às características da turma. Veri�que se é necessário fazer

questionamentos especí�cos a determinados estudantes com di�culdade, ou utilizar recursos como

textos, imagens, ou ainda retomar o vídeo da Conversa inicial.   Utilize os mesmos procedimentos na

Sistematização do conhecimento.

Para �nalizar esse momento, promova uma re�exão com os estudantes a partir do seguinte enunciado:

“Lutas da escola: lutando com o outro e não contra o outro”.

Sistematizacao do conhecimento

Retome o quadro de terminologias e conceitos das lutas, evidenciando as aprendizagens dos

estudantes e promovendo uma socialização das descobertas realizadas. Os estudantes poderão

compartilhar suas descobertas de maneira colaborativa, ouvindo seu colega de turma e se

apropriando dos saberes apresentados. Observe se é necessário ditar os conteúdos do quadro,

considerando os estudantes com di�culdades em compreender os temas propostos em aula.

Peça aos estudantes que descrevam no caderno de registros, com suas palavras, os fundamentos

básicos do judô experimentados durante a aula. De acordo com as características da turma,
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considere realizar essa proposta em grupos, nos quais os estudantes podem auxiliar uns aos outros na

produção dos registros, ampliando assim a possibilidade de incluir todos.

Procure mobilizar os conhecimentos, relacionando as características do judô com as principais

terminologias sobre lutas: lutas, artes marciais e esportes de combate. Promova uma re�exão,

questionando os estudantes acerca de qual terminologia melhor representa a modalidade judô

(considerando seus objetivos e �nalidades).

Registro e avaliacao

Utilize o quadro de terminologias e conceitos das lutas como evidência dos registros. Se for

necessário, lembre-se de formar duplas com os estudantes em que um deles auxilia o outro nos

registros.

Para sua avaliação, sugere-se que se faça uma composição a partir de:

Observação dos estudantes durante as vivências e práticas: o respeito para com seu oponente

e as regras propostas; a compreensão da diferença entre lutar e brigar, assim como a não

associação das lutas com situações de violência.

Levantamento de conceitos a partir da construção do quadro de terminologias e conceitos das

lutas.

Observação das discussões dos estudantes sobre as práticas. As discussões evidenciam

características importantes para o desenvolvimento das competências dos estudantes, como a

comunicação, a argumentação, a empatia e o posicionamento crítico e respeitoso.

Considerando as di�culdades dos estudantes no uso de determinados recursos para realização dos

registros, poderão realizar uma autoavaliação sobre as aprendizagens e vivências, a partir de

diferentes recursos, como:

elaboração de um podcast;

texto escrito;

desenhos;

utilização de emojis;

gravação de áudio simpli�cada;

entrevista em duplas buscando evidenciar as sensações do outro;

roda de conversa (compartilhar as experiências e vivências).

É importante que o professor dê feedbacks aos estudantes sobre a autoavaliação. Podem ser por

meio de comentários escritos com o intuito de encorajar os estudantes a fornecer mais informações,

descrever uma situação em mais detalhes, embasar melhor suas argumentações, ou seja, podem

incitar os estudantes a pensar, re�etir e se mobilizar a novas aprendizagens.

Barreiras



Barreiras

Restringir as práticas dos estudantes em nome de uma suposta segurança.

Assistir aos vídeos de apoio disponibilizados para as atividades propostas.

Exigir precisão e/ou execução perfeita ao realizar um determinado tipo de movimento (golpe)

ao vivenciar a modalidade de luta tematizada.

Formalizar as aprendizagens por meio dos registros escritos.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Organizar a turma em duplas e/ou pequenos grupos para que os vídeos de apoio possam ser

interpretados e suas mensagens repassadas ao estudante que porventura apresente alguma

de�ciência, como, por exemplo, a visual.

Não exigir e/ou cobrar do estudante uma execução perfeita dos movimentos e ações.

Formar pequenos grupos (duplas ou trios) para juntos desenvolverem os registros de acordo

com os recursos que tiverem mais familiaridade.

Desdobramentos

Sugerimos que se aprofunde saberes sobre as modalidades de lutas do mundo, dando continuidade

às pesquisas sobre os elementos constituintes do judô, como:

Origem, história e principais transformações que permeiam a prática judô até os dias atuais.

Principais características, fundamentos técnicos, gestualidades, objetivos e �nalidades.

Principais regras da modalidade no contexto competitivo.

Vestimentas.

Graduação.

Diferentes locais de prática.

Participação de homens, mulheres e crianças.

Prática do judô por meio dos jogos de oposição e/ou jogos de lutas.

Outras curiosidades da modalidade.

Explore com os estudantes as capacidades físicas mais evidenciadas na modalidade, como a

agilidade, a força muscular, a resistência muscular, o equilíbrio, a �exibilidade, a destreza; as

habilidades motoras mais solicitadas; as principais estruturas corporais solicitadas, como músculos,

ossos e articulações de várias regiões corporais, e os cuidados que devem ter para preservá-las de

acidentes.

Como culminância das atividades, sugerimos o contato dos estudantes com um local onde o judô seja

praticado em seu formato o�cial. Tal contato possibilitará aos estudantes acessar conhecimentos

distintos daqueles possíveis de serem abordados dentro do contexto escolar. Nesse sentido, organize

uma saída pedagógica previamente com os estudantes e auxilie-os na elaboração de um roteiro de

observação e perguntas acerca da modalidade. Caso não seja possível o deslocamento dos

estudantes, convide um grupo de praticantes do judô para visitar a escola, narrar suas histórias e

vivências e, sobretudo, compartilhar seus conhecimentos sobre a modalidade.



Ensino remoto

Inicie a aula informando aos estudantes que irão recordar e ampliar conhecimentos sobre artes

marciais, lutas e esporte de combate, uma vez que todos já tiveram contato com esta prática em

anos anteriores.

Tenha como base a Conversa inicial da atividade com as devidas adaptações. Promova as re�exões

sobre conceitos e terminologia sobre artes marciais, lutas e esporte de combate, utilize a pesquisa

solicitada na Conversa inicial sobre a terminologia que constitui os conceitos de lutas, porém,

individualmente com auxílio do material disponibilizado na aula ou outras fontes que o estudante

achar pertinente. Solicite que preencham o quadro com as terminologias e de�nições que eles

pesquisaram, avise-os que podem acrescentar no seu quadro novas de�nições de terminologias no

decorrer das aulas, conforme elas forem surgindo.

Como foi citado no início da aula, informe que iremos ampliar os conhecimentos sobre artes marciais,

lutas e esporte de combate, iremos estudar uma luta conhecida mundialmente “o judô”. Nesse

momento pergunte: Se eles já assistiram a uma luta de judô? Se conhecem suas regras? Se alguém já

praticou essa modalidade? Se conhecem sua origem e história? E acrescente mais perguntas se achar

necessário

Apresente aos estudantes o vídeo sobre judô. Se achar necessário, inclua imagens e textos impressos

para elucidar mais a respeito do judô. Ao �nal, faça com que os estudantes relacionem as

características do judô com as principais terminologias de lutas, artes marciais e esporte. Questione-

os acerca de qual terminologia melhor representa a modalidade judô.

Informe aos estudantes que seria muito bom vivenciar alguns exercícios relacionados ao judô, porém,

com a aula remota esta prática se torna inviável no momento, pois ela exige confronto corporal, no

qual os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias especí�cas para imobilizar,

desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Assim, a realização da prática

do judô �ca comprometida sem a devida supervisão do professor presencialmente e recomendamos

que sua experimentação seja realizada quando retornarem as aulas presenciais.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.
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