
Acesse o plano através desse link:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/educacao%20�sica/lutas-da-localidade-

para-o-mundo/6574

Plano de aula

Plano de aula: Lutas: da localidade para o mundo

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Edmilson Fernandes Doirado.

Habilidades BNCC

(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,

adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.

(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as

suas características técnico-táticas.

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

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

Objetos de conhecimento

 Lutas do mundo.

Objetivos de aprendizado

Pesquisar sobre as lutas do mundo pouco difundidas no Brasil.

Conhecer as diferentes lutas do mundo e seus principais fundamentos.

Experimentar as lutas do mundo, no que se refere aos seus aspectos técnicos, táticos,

históricos e �losó�cos.

Construir meios para que os estudantes possam adaptar a modalidade de luta às demandas

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

Re�etir sobre as transformações históricas que constituem as práticas de lutas, o processo de

esportivização e a midiatização das lutas.

Valorizar e respeitar as culturas de origem das modalidades de lutas do mundo.

Competências gerais

1. Conhecimento

3. Repertório cultural
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7. Argumentação

8. Autoconhecimento e autocuidado

9. Empatia e cooperação

Passo a passo

Materiais sugeridos

Caderno para registro do estudante.

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 e giz 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 brevemente o conceito de lutas e apresente os objetivos de aprendizagem do

plano aos estudantes.

Liste no quadro e/ou no �ip chart as modalidades mais conhecidas ou praticadas entre ou estudantes.

Lutas mais conhecidas ou já praticadas

Judô

Karatê

Capoeira

Peça aos estudantes para registrarem no caderno.

Em seguida, promova uma re�exão acerca das transformações históricas, do processo de

esportivização e da midiatização das lutas, lançando alguns questionamentos:



Vocês conseguem apontar alguma mudança ou transformação pela qual passaram as lutas?

Como as práticas eram organizadas antes e como se apresentam nos dias atuais? (Promover uma

discussão acerca das poucas regras e restrições existentes no contexto de origem das lutas,

valendo-se quase tudo em um combate; discutir a evolução das modalidades)

Vocês sabem dizer como ocorreu o processo de esportivização das lutas? Qual o papel das

mídias nesse processo?

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

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

Considerando todo o mapeamento inicial, proponha a vivência de uma modalidade de luta do mundo

atual, mas pouco difundida no Brasil. Para este plano sugerimos o sumô. Pode ser que o sumô esteja

presente no cotidiano dos seus estudantes, de acordo com a realidade local. Se for o caso, eleja

outra modalidade utilizando as estratégias aqui sugeridas.

Promova alguns questionamentos buscando levantar os saberes prévios dos estudantes acerca da

modalidade “sumô”: Quem já ouviu falar no sumô? Alguém já praticou? Onde viram essa luta?

Conhecem a origem e suas regras?

Apresente aos estudantes, por meio de vídeo, imagens e textos impressos ou exibidos pela tela do

celular, a história, origem e principais características do sumô. Segue sugestão de materiais:

Vídeo:

https://www.youtube.com/embed/tJR8IdZAFrk

Matéria “Como se luta sumô?”, disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-se-luta-sumo/. Acesso em: 5 dez. 2021.

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.

Organize os estudantes em pequenos grupos e oriente-os na realização de uma pesquisa sobre o

sumô, a ser realizada no laboratório de informática da unidade escolar, na biblioteca ou em outros

momentos que julgar conveniente. A pesquisa poderá ser iniciada já nesta primeira aula, podendo se

estender às demais aulas sequenciais. Sugira diferentes materiais e fontes, e recomende aos

estudantes a construção de um quadro com todas as descobertas realizadas, que poderá ser

preenchido pelos respectivos grupos durante todo o desenvolvimento da sequência de aulas

previstas.

Quadro lutas do mundo

Grupo 1 - A história do sumô (surgimento, local de criação, biogra�a dos seus criadores)

https://www.youtube.com/embed/tJR8IdZAFrk
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Grupo 2 - Principais golpes do sumô (fundamentos técnicos e objetivos)

Grupo 3 - Principais regras de competição, cerimônia e rituais

Grupo 4 - Vestuário e penteado

Os estudantes deverão, no decorrer das aulas previstas, preencher o quadro de lutas do mundo e,

posteriormente, socializar as suas descobertas com os seus colegas de turma. Poderão utilizar

também imagens, vídeos, �lmes, fotos e reportagens para complementar e corroborar suas

descobertas.

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 as pessoas com de�ciência (visual, intelectual, física e

auditiva).

Atividade 1 - Aquecimento / Jogo de conquista de território “O caminhar do guerreiro”

Os estudantes deverão estar dispostos, dentro de um espaço protegido por tatames, colchonetes ou

material alternativo (adaptado). Dentro desse espaço, cada estudante deverá ocupar um “quadrado”,

semelhante à brincadeira “coelhinho sai da toca”, demarcado com giz ou �ta adesiva. Um estudante

�cará sem quadrado e deverá caminhar pelo espaço do jogo, ajoelhado, disputando o “quadrado”

ocupado por outros colegas. A disputa consiste em empurrar o oponente pelo tronco para fora do

quadrado. O estudante que perder o seu “espaço” deverá tentar conquistar um novo espaço

confrontando outros oponentes. De acordo com o tamanho da turma, faça mais de uma área de

atividade.

Atividade 2 - Mini sumô

Os estudantes deverão ser organizados em duplas. Poderá ser utilizado como espaço de combate o

círculo central da quadra poliesportiva (caso este seja o espaço utilizado para a aula). O espaço de

combate poderá também ser delimitado utilizando tatames e/ou colchonetes (caso a escola disponha

dos materiais). As duplas deverão se posicionar dentro do espaço delimitado e demarcado e terão

como objetivo retirar o oponente do espaço somente empurrando-o, sem golpes de impacto,



utilizando o tronco como apoio. Em um primeiro momento, a atividade não será realizada por todos ao

mesmo tempo, possibilitando a observação e melhor participação dos demais. As duplas devem ter

características parecidas (peso, altura, sexo etc.) Os estudantes que estiverem assistindo serão

orientados a torcerem para incentivar os participantes.

Sugestões de possíveis variações da atividade:

Realizar a atividade considerando as diferentes características físicas (alto X baixo; homem X

mulher).

Realizar em formato de circuito (várias duplas disputam ao mesmo tempo).

Proibição do uso de mãos.

De joelhos, agachados ou puxando o oponente para fora do local de combate.

É importante orientá-los acerca do cuidado com o seu oponente durante as práticas e, sobretudo, nos

momentos de �nalizações. Dê voz aos estudantes, valorizando suas opiniões e posicionamentos sobre

possíveis alternativas para a realização das práticas de maneira segura e efetiva, incluindo todos, de

acordo com as suas características pessoais. Para isso, questione se é necessário fazer alguma

adaptação às regras ou ao modo de prática. As observações e recomendações de um colega poderão

causar um efeito positivo nos demais no sentido de motivá-los às práticas. Nas atividades realizadas

com colegas de diferentes tamanhos ou gêneros é importante valorizar a experiência e não o

resultado. Solicite aos estudantes que percebam a interação com alguém mais forte ou mais fraco ou

de tamanhos diferentes ou se existem diferenças nas posições corporais propostas. No sumô, nem

sempre o lutador maior ou aparentemente mais forte vence a luta. Os praticantes se valem daquilo

que tem de mais desenvolvido �sicamente utilizando diferentes técnicas de combate.

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; 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. Vocês conseguem apontar alguma transformação histórica de alguma modalidade de luta que já

conheceram? (Promover uma discussão acerca das poucas regras e restrições existentes no contexto

de origem das lutas, valendo-se quase tudo em um combate; Discutir a evolução das modalidades).

7. Vocês sabem dizer como ocorreu o processo de esportivização das lutas? Qual o papel das mídias

nesse processo?

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, 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 os registros realizados pelos estudantes acerca das modalidades mais conhecidas e

praticadas por eles e também aquelas menos conhecidas e que ainda não foram praticadas e/ou

experimentadas, além do quadro de lutas do mundo, evidenciando as aprendizagens dos estudantes e

promovendo uma socialização das descobertas realizadas sobre o sumô.

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 e objetivos do sumô experimentados durante a aula. De acordo com as características da

turma, considere realizar essa proposta em grupos, em que os estudantes podem auxiliar uns aos

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

Valorize situações que ocorreram durante as práticas e evidenciam elementos importantes das

competências, como autocuidado, cuidado com o outro, empatia, resiliência, cooperação, respeito aos

próprios limites e aos limites dos colegas, entre outros.

Registro e avaliacao

Utilize o quadro de lutas do mundo 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 lutas do mundo.

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.

Não utilizar recursos adicionais, como vídeos de apoio, para estudantes que demandem maior

diversidade de formas de apresentação dos conteúdos para a compreensão.

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

vivenciar a modalidade de luta tematizada.

Formalizar as aprendizagens por meio apenas 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 sumô, como:

Origem, história e principais transformações que permeiam a prática do sumô até os dias

atuais.

Processo de esportivização e midiatização das lutas.

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

Principais regras da modalidade no contexto competitivo.

Vestimentas e penteados.

Cerimônias e rituais especí�cos da modalidade.

Diferentes locais de prática.

Participação de homens, mulheres e crianças.

Prática do sumô 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 a produção de uma o�cina temática, a ser organizada,

desenvolvida e ministrada pelos próprios estudantes, sob a mediação do professor. Os estudantes

divididos em grupos de trabalho podem desenvolver, nessas o�cinas, atividades organizadas em forma

de circuito, com elementos e/ou fundamentos constituintes do sumô, para que os estudantes de

outras classes e anos escolares possam participar.

Para um melhor desenvolvimento da o�cina proposta, sugerimos estabelecer relações com os temas

transversais contemporâneos, na macroárea multiculturalismo, propondo aprendizagens integradas

com professores de outros componentes curriculares, como Artes, Língua Portuguesa, História,

Geogra�a etc.

Ensino remoto

Inicie a aula do ensino remoto retomando o que os estudantes aprenderam sobre as lutas nos anos

anteriores. Comente que irão aprender sobre lutas do mundo menos familiares a eles.  Pode-se pedir

previamente que façam uma pesquisa sobre lutas em países do mundo e tragam para este momento

inicial, apresentando aos colegas. Eles devem pesquisar suas origens e modos de prática,

equipamentos, locais onde ocorrem as disputas, principais regras,  se as práticas têm características

ritualísticas, competitivas, e se  sofreram in�uência  das mídias, tornando-se modalidades esportivas.

Peça aos estudantes que compartilhem as suas pesquisas. Devem observar e relatar quais os

principais movimentos realizados pelos praticantes, quais capacidades físicas conseguem identi�car



se são práticas que poderiam ser adaptadas para a escola. Pode-se solicitar aos estudantes que

criem um infográ�co com as informações das lutas. Para isso, podem utilizar softwares gratuitos,

como o Canvas ou o Infogram. Outra sugestão seria os estudantes baixarem um mapa mundial e

registrarem cada uma das lutas de acordo com o país de origem e por onde essas lutas se

espalharam até os dias de hoje. Peça que façam uma apresentação utilizando um programa como o

PowerPoint para organizar as aprendizagens.
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