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1. Contexto Histórico de Algumas Lutas  

As Lutas são consideradas as atividades esportivas mais antigas do 

mundo. Antes de ser considerada esporte, a luta tinha o conceito básico de 

defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. 

Há registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando 

por babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, desde 

milhares de anos antes de Cristo. É difícil determinar exatamente a origem desta 

modalidade, mas segundo algumas evidências, os grandes responsáveis pela 

introdução da modalidade no mundo esportivo foram os gregos. A luta começou 

a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga no século 7 a.C. O modelo de luta 

greco-romana foi o primeiro passo para a profissionalização. Nos Jogos de 

Atenas, em 1896, a luta greco-romana já aparecia.  

 O Ju-jutsu, ju-jitsu ou jiu-jitsu é provavelmente uma das mais antigas Lutas 

que existem e, por anteceder as demais Lutas, é difícil saber exatamente o 

período de origem.  Esta é uma arte marcial milenar, também chamada de arte 

suave. Uma das teorias sobre sua origem é que o jiu-jitsu surgiu na Índia através 

de monges budistas. Outra vertente é que teria sido criada na China, entre os 

séculos III e IV e, em seguida, chegado ao Japão através da expansão do 

budismo, onde foi aprimorado pelos samurais, ganhando novos rumos. No 

Brasil, a família Gracie evoluiu as técnicas criando o Brazilian Jiu-Jitsu. 

Já o Judô, fundado em 1882 no Japão por Jigoro Kano e surgiu com base 

no jiu-jutsu. Jigoro Kano, preocupou-se em retirar técnicas que pudessem ferir 

gravemente o parceiro de treinamento e colocou técnicas que pudessem ter a 

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas
https://www.mormaii.com.br/site/a-historia-do-jiu-jitsu/?doing_wp_cron=1668521193.6586170196533203125000#:~:text=Uma%20das%20teorias%20sobre%20sua,atrav%C3%A9s%20da%20expans%C3%A3o%20do%20budismo.
https://onbus.com.br/leeia.com.br/pdf/Apostila%20Judo%20-%20Instituto%20Yamarashi.pdf


COLÉGIO PEDRO II EDUCAÇÃO FÍSICA 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II  APOSTILA - 6º ANO 
  

                                                     LUTAS 
 

  

 

maior eficiência com o mínimo de força, preocupou-se também com a formação 

intelectual e moral dos praticantes, com grande contribuição para formação 

educacional. Neste sentido, os princípios do Judô são:  

 Suavidade;  

 Máximo de eficiência com mínimo de esforço;  

 Bem-estar e benefícios mútuos. 

 

2. Lutas na Escola 

As lutas se caracterizam como um dos conteúdos da Educação Física 

escolar e podem ser definidas da seguinte forma: “As lutas são disputas em que 

o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), com técnicas e estratégias de 

desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na 

combinação de ações de ataque e defesa. Caracterizam-se por uma 

regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e de deslealdade”.  

É um ótimo conteúdo para se debater e reduzir a violência, um problema 

recorrente nos dias de hoje, inclusive nas escolas, onde profissionais da 

educação relatam um crescente aumento de brigas entre crianças e 

adolescentes. Além disso, elas estão presentes em jogos Intercolegiais, 

especialmente o Judô que possui grande potencial pedagógico em virtude de 

uma filosofia que traz consigo valores ético-morais importantes para a vida como 

um todo.  

Neste sentido, a seguir seguem algumas das máximas do Judô:   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23267240.1932.10622482?journalCode=ujrd16
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23267240.1932.10622482?journalCode=ujrd16
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf
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Figura 1. Foto do Jigoro Kano. 

 “A estabilidade mental ou a calma 

inabalável é um fator importante em 

uma luta de Judô. Seria ainda mais 

importante caso se tratasse de uma 

luta de vida ou morte”; “Praticar Judô 

é educar a mente a pensar com 

velocidade e exatidão, bem como o 

corpo a obedecer com justeza. O 

corpo é uma arma cuja eficiência 

depende da precisão com que se 

usa a inteligência”; “É somente 

através da ajuda mútua e das 

concessões recíprocas que um 

organismo agrupando indivíduos em 

número grande ou pequeno pode 

encontrar sua harmonia plena e 

realizar verdadeiros progressos”; “A 

simplicidade é a chave de toda arte 

superior, da vida e do Judô”; 

“Sutileza na técnica e finura na 

estética são úteis para a eficácia da 

arte, mas escapam a qualquer 

descrição”; “A derrota na competição 

e no treinamento não deve ser uma 

fonte de desânimo ou de desespero. 

É sinal de necessidade de uma 

prática maior e de esforços 

redobrados”; “O Judô ultrapassou o 

estágio primitivo da utilidade para 

atingir o de uma ciência e de uma 

arte”; “O Judô não deve ser revestido 

de um rótulo internacional, racial, 

político ou sectário”; “O Judô pode 

ser considerado como uma arte ou 

uma filosofia do equilíbrio, bem como 

um meio para cultivar o sentido e o 

estado de equilíbrio”; “O adversário é 

um parceiro necessário ao 

progresso; a vida da humanidade 

baseia-se neste princípio”; “Não se 

envergonhe por causa de um erro, 
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você estaria cometendo uma falta”; 

“Quando se percebe a potência do 

Judô, compreende-se que não se 

pode usá-lo levianamente, pois ele 

pode ser tão perigoso quanto uma 

espada desembainhada”; “O melhor 

uso que se pode fazer de uma 

espada é não utilizá-la; o pior é 

servir-se dela”; “Ainda que eu 

considere o Judô dualisticamente, a 

prosperidade e benefícios mútuos 

podem ser vistos como sua 

finalidade última e a máxima 

eficiência como meio para atingir 

esse fim. Essas doutrinas são 

aplicáveis a todas as condutas do 

ser humano”; e “O judoca é o que 

possui: humildade para aprender 

aquilo que lhe ensinam, paciência 

para ensinar o que aprendeu aos 

seus semelhantes e fé para acreditar 

naquilo que não compreende. Saber 

cada dia um pouco mais e usá-lo 

todos os dias para o bem”.

3. Diferença entre Luta e Briga 

Na briga, os indivíduos estão com raiva e buscam resolver seus 

problemas de maneira violenta e desrespeitosa. Já as Lutas possuem regras 

pré-determinadas e os indivíduos aceitam as mesmas de maneira respeitosa e 

ética. 
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Figura 2. Diferenças entre briga e luta. 

4. Tipos de Lutas (esportes de combate) 

Os esportes de combate são caracterizados pelo enfrentamento físico 

direto entre os adversários, combinando movimentos de ataque e defesa nos 

quais os participantes aceitam as regras e se submetem as mesmas, levando 

punições por desrespeitá-las.   

 Exclusão de espaço 

Tipo de combate no qual o objetivo é retirar o adversário do espaço, como 

por exemplo o sumô, onde o objetivo é empurrar o adversário para fora do ringue. 

. 

Figura 3. Registro de uma luta de sumô. 

 Contusão 

Tipo de combate caracterizado por toques (golpes como socos e chutes) 

no adversário, como por exemplo o boxe e o karatê. 

https://youtu.be/F4wSJLOL6g8
https://www.infoescola.com/artes-marciais/sumo/
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Figura 4. Foto de uma luta de karatê. 

 Desequilíbrio 

Tipo de combate caracterizado pela tentativa de derrubar o adversário por 

meio do desequilíbrio, como por exemplo o judô. 

 

Figura 5. Golpe “O Soto Gari” da luta judô, no qual após desequilibrar o 

adversário, uma varredura de perna derruba o adversário. 

 

 

https://www.academiabudokan.com.br/classes/karate-shotokan-infantil/
https://onbus.com.br/leeia.com.br/pdf/Apostila%20Judo%20-%20Instituto%20Yamarashi.pdf
https://onbus.com.br/leeia.com.br/pdf/Apostila%20Judo%20-%20Instituto%20Yamarashi.pdf
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 Imobilização  

Tipo de combate que envolve a busca por imobilizações corporais do 

adversário, como por exemplo o jiu-jitsu, onde alavancas, torções e pressões 

são usadas para dominar um oponente. 

 

Figura 6. Chave de braço no jiu-jitsu. 

 

 A figura abaixo busca ilustrar de maneira resumida os quatro tipos 

de lutas descritos acima: 

https://www.acaoexpressao.com.br/atividades/jiu-jitsu
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Figura 7. Tipos de esportes de combate (Lutas). 

Para ampliar os conhecimentos sobre os esportes de combate (Lutas), 

sugerimos assistir o vídeo do link abaixo: 

        https://youtu.be/F4wSJLOL6g8 

 

5. Lutas e saúde mental   

Estudos científicos demonstram que as lutas são excelentes modalidades 

para dissipar emoções e reduzir as tensões, podendo ser benéfico para saúde 

mental, especialmente por reduzir a agressividade. Efeitos como redução de 

sentimentos de raiva e agressividade podem ser bem perceptíveis em crianças 

e adolescentes. 

Um importante ensaio clínico randomizado demonstrou que as Lutas são 

importantes ferramentas de intervenção psicológica para indivíduos que 

https://youtu.be/F4wSJLOL6g8
https://youtu.be/F4wSJLOL6g8
https://www.researchgate.net/publication/274389216_Comparison_of_aggressiveness_levels_in_combat_sports_and_martial_arts_male_athletes_to_non-practising_peers
https://prohic.nl/wp-content/uploads/2021/06/222-7juni2021-SportsMartialArtsAggressionControlSystematicReview.pdf
https://prohic.nl/wp-content/uploads/2021/06/222-7juni2021-SportsMartialArtsAggressionControlSystematicReview.pdf
https://www.risingsunjupiter.com/blog/martial-arts-reduce-child-and-teen-aggression
https://www.risingsunjupiter.com/blog/martial-arts-reduce-child-and-teen-aggression
https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-019-0329-5
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apresentam problemas relacionados à saúde mental. Dessa forma, a 

participação em esportes de combate, inclusive na escola por meio da Educação 

Física, pode promover uma série de benefícios à saúde mental.  

6. KATA 

KATA é uma sequência de movimentos técnicas de ataque e defesa, cujo 

objetivo é proporcionar experiências de luta ao praticante, bastante utilizado para 

o aprendizado. Em algumas lutas, existem a prática competitiva do KATA. Ele 

está presente nas mais diversas artes marciais.  

Abaixo vocês poderão assistir alguns vídeos contendo o KATA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bt6HwZQ9g8 

https://www.youtube.com/watch?v=nSCIVDVDQ6A 

https://www.youtube.com/watch?v=XO9dmWx4ubI 

https://www.youtube.com/watch?v=3JG5pQcHRec 

7. Aulas Práticas 

Inicialmente, por meio de atividades e brincadeiras, serão ensinadas 

técnicas de amortecimento de quedas e rolamentos que possam ser aplicadas 

às lutas e cotidiano dos alunos, com intuito de aumentar a eficiência motora e 

segurança em suas respectivas vidas. Nesta direção, serão realizadas 

https://www.youtube.com/watch?v=8bt6HwZQ9g8
https://www.youtube.com/watch?v=nSCIVDVDQ6A
https://www.youtube.com/watch?v=XO9dmWx4ubI
https://www.youtube.com/watch?v=3JG5pQcHRec
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atividades de deslocamento, pegadas e dependendo do comportamento da 

turma, golpes para derrubar o oponente. 

Também serão realizadas atividades práticas que envolvam disputas em 

duplas e grupos por meio de técnicas de desequilíbrio e aplicação de força, tal 

como buscar derrubar o colega, empurrar para fora de espaços pré-

determinados, cabo de guerra, quedas de braço, entre outras. Com auxílio de 

materiais recicláveis serão desenvolvidas brincadeiras e atividades relacionadas 

à esgrima e/ou outras lutas que envolvam toques.  


